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1. Akreditējamās studiju programmas pieteikums 

 

1. Augstākās izglītības iestādes 

nosaukums 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola 

2. Augstākās izglītības iestādes 

juridiskā adrese un tālruľa numurs 

Imantas 7. līnija 1, Rīga LV-1083, 

tālr.7808010, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

3. Augstākās izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecības numurs 

Reģ. apliecības Nr. 90000013697 

4. Akreditējamās studiju programmas 

nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju 

programma Karjeras konsultants 

5. Akreditējamās studiju programmas 

kods 

46142 

6. Akreditējamās studiju programmas 

apjoms  

80 KP (120 ECTS) 

7. Akreditējamās studiju programmas 

īstenošanas ilgums 

Pilna laika studijās 4 semestri 

Nepilna laika klātienes studijās 5 

semestri 

8. Prasības izglītojamiem (iepriekš 

iegūtā izglītība) studiju programmas 

apguves uzsākšanai 

 2. līmeľa profesionālā 

augstākā izglītība, skolotāja 

kvalifikācija, 

 izglītības zinātľu bakalaura 

grāds, 

 sociālo zinātľu bakalaura 

grāds psiholoģijā, 

psihologa kvalifikācija, 

 cita akadēmiskā vai 2. 

līmeľa profesionālā 

augstākā izglītība un 

vismaz 2 gadu darba 

pieredze konsultēšanā, ko 

apliecina izziľa no darba 

vietas. 

 

9. Akreditējamās studiju programmā 

iegūstamais grāds un piešķiramā 

kvalifikācija  

Profesionālā maģistra grāds izglītībā un 

kvalifikācija „Karjeras konsultants‖ 

10. Adreses, kur tiek īstenota studiju 

programma 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolā  

Imantas 7. līnija 1, Rīga LV-1083 
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas filiālēs: 

Pils ielā 21, Alūksne  LV 4301 

Rīgas ielā 210 a, Jēkabpils LV 5200  

 

 

11. Pilnvarotā persona saistībā ar 

programmas akreditācijas 

jautājumiem 

Dr.paed. prof. Zenta Anspoka 
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2. Profesionālā maģistra studiju programmas Karjeras konsultants 

vispārīgs raksturojums 

 
2.1. Studiju programmas metodoloģiskais pamats 

 

Programma izstrādāta ESF Latvijas nacionālās programmas projekta „Karjeras 

izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” ietvaros (līguma 

Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159). 

Projekta aprakstu un  tā rezultivitātes analīzi skat. www.viaa.gov.lv / projekts KIPNIS.  

Programma veidota, analītiski izvērtējot līdz 1991. gadam Latvijā  pastāvošo 

profesionālās orientācijas sistēmu, kurā profesionālā orientācija (vocational 

orientation; educational/vocational guidance angļu val., Berufsaufklärung; 

Berufsberatung vācu val.) tika saprasta kā informācijas sniegšana jauniešiem par 

turpmākajiem izglītības un darba virzieniem, to daudzveidību; padomi un ieteikumi 

indivīdiem, lai nodrošinātu iespēju pamatoti izvēlēties noderīgu un atbilstīgu savām 

spējām darbu. Tā kā šajā sistēmā dominēja pieeja, ka izvēlētā profesija ir visam 

mūţam, tad  nebija vajadzības sniegt konsultācijas darba tirgū  nodarbinātajiem par 

darba iespējām, to nepārtrauktu pilnveidi, maiľu, par darbinieku tālākizglītību savas 

karjeras veidošanai. 

Arvien straujāka zinātnes un daţādu tehnoloģiju attīstība, globalizācijas un 

integrācijas procesi sabiedrībā  indivīdam rada jaunas nodarbošanās iespējas, 

vajadzību pēc jaunām kompetencēm, kuras var apgūt gan formāli, gan neformāli.  

Tā vairs nav tikai profesionālā kompetences pilnveide konkrētā darbības sfērā. 

Svarīga ir arī komunikatīvā kompetence, prasme saprast citus un sevi, analītiski 

izvērtēt savu un citu rīcību konkrētās dzīves situācijās, prasme ātri atrast un atlasīt 

nepieciešamo informāciju, to izmantot u.c. 

Pārmaiľu procesi sabiedrībā ir radījuši pieprasījumu pēc kvalitatīva informatīvā un 

konsultatīvā atbalsta indivīdiem viľu darba vai izglītības ceļa izvēlē mūţa garumā. 

Saistībā ar teorijām par holistisko pieeju personības attīstībā un individuālām  

vajadzībām mainīgos sociālos apstākļos studiju programma balstās uz terminiem 

karjeras konsultēšana, karjeras vadība un  karjeras izglītība.  

Karjeras konsultēšana (career counselling angļu val., Berufsberatung vācu val.) ir 

sabiedrisko pakalpojumu veids, kas nepieciešams daţāda vecuma cilvēkiem daţādos 

viľu dzīves posmos, izvēloties izglītības vai nodarbinātības veidu un vietu, jo jebkurā 

dzīves posmā ir būtiski apzināties savas spējas, kompetences un intereses, lai apzināti 

izvēlētos un vadītu savu izglītību vai nodarbinātību atbilstoši tām. Tā ir palīdzība 

cilvēkam, lai veicinātu sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, 

padziļinātu izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū, atklātu to profesionālo 

virzienu, kas vislabāk atbilst indivīda personībai, viľa vērtībām, mērķiem. Šis process 

sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieľemšanu. Karjeras konsultēšana 

ietver palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, darba 

izmēģinājumus, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguvi 

(www.viaa.gov.lv/ KIPNIS). 

Karjeras vadība (career guidance angļu val., Berufsleitung vācu val.)ir veids, kā 

palīdzēt indivīdiem iegūtās zināšanas un prasmes izmantot konkrētos apstākļos, kad 

jāpieľem lēmumi savas karjeras veidošanai. 

Karjeras izglītība (career education angļu val., Karrierausbildung vācu val.) ir veids, 

kā palīdzēt indivīdam iegūt zināšanas, pilnveidot prasmes un attīstīt iemaľas, kas 

nepieciešamas, lai pieľemtu pamatotus lēmumus, plānotu un vadītu savas karjeras 

attīstību mūţa garumā.  

http://www.viaa.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
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Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības 

iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu 

interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras 

vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par 

karjeras plānošanu un attīstīšanu mūţa garumā.  

Mūsdienu apstākļos viens no karjeras izglītības mērķiem ir daţādās izglītības 

programmās ietvert saturu, kas sekmētu tādas personības veidošanos, kura spēj 

patstāvīgi analītiski domāt un uzľemties atbildību par savu rīcību, kurai piemīt 

komunikācijas, komandas darba un savas karjeras vadīšanas prasmes 

(www.viaa.gov.lv/ KIPNIS). 

Šāda pieeja atklāj karjeras attīstības atbalsta sistēmu kopumā. 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas kvalitāti lielā mērā nosaka karjeras konsultanta 

profesionālā kompetence. Mūsdienu daudzkultūru sabiedrībā tai jābūt daudzveidīgai. 

Tā nav tikai konsultēšana vai informācijas piedāvājums klientam atbilstoši viľa 

individuālajām vajadzībām. Tā ir arī sadarbība ar daţādām institūcijām, kas ir 

iesaistītas cilvēkresursu attīstības veicināšanā, tā ir organizatoriskā darba pieredze, 

prasme izmantot informācijas tehnoloģijas, emocionālā inteliģence u.c. Tas nozīmē, 

ka karjeras atbalsta sistēmā nepieciešami profesionāli sagstavoti speciālisti. 

Tā kā līdz 2007./2008. studiju gadam Latvijas augstskolās nepiedāvāja ne 

pamatstudiju, ne tālākizglītības programmas karjeras konsultanta kvalifikācijas 

iegūšanai, tad vajadzību pēc šādas programmas noteica Latvijas politiskā, ekonomiskā 

un sociālā situācija,  kā arī izglītības un nodarbinātības politika Eiropas Savienības un 

pasaules atvērtā tirgus kontekstā. Programmas  satura izstrādē ľemtas vērā teorijas par 

indivīda pašīstenošanos un identitātes izpratni daudzkultūru sabiedrībā, teorijas par 

indivīda kā personības attīstību darbībā.   

Programma saistīta ar Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas (2000.) mērķi līdz 

2010. gadam padarīt Eiropas sabiedrību par konkurētspējīgu pasaulē.   

Programmas  izstrādē ľemtas vērā Eiropas Savienības  dokumentos (European 

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

Systems (2001, Stockholm), Communication from the Commission- Making a 

European Area of Lifelong Learning a Reality (November, 2001), The White Paper 

„A New Impetus for European Youth‖(2001), The Council resolution on lifelong 

Learning (27 June, 2002), The Commission Communication „Action plan for Skills 

and Mobility‖(2002), The Council Resolution on the promotion of Enhanced 

European Co-Operation in Vocational Education and Training (19 December, 2002) 

The Commission Communication ―Investing Efficiently in education and Training: an 

Imperative for Europe‖(2003), The European Employment guidelines (2003) The 

Recommendation of UNESCO on Technical an vocational Education and Training 

(2001 Revision), The International Labor Organisation (ILO, 2003) on the Revision 

of ILO human Resources Development Recommendation No. 150 (1975) Joint 

Interim report of the Council and the Commission on the Implementation of the 

Lisbon Strategy ―Education and training 2010: the Success of the Lisbon Strategy 

Hinges on Urgent Reforms‖ (2004) Review of Career Guidance Policies in 11 

Acceding Candidate Countries, Synthesis Report, July 2003., 9286/04 Draft 

Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting 

within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of 

Guidance throughout life in Europe, May 2004 u.c. ) uzsvērtās idejas par to, ka mūţa 

garumā indivīdam ir tiesības  saľemt konsultācijas savas karjeras veidošanai (lifelong 

guidance and counselling), lai tādejādi sekmētu arī  Eiropas Savienības ekonomiskās 

attīstības mērķu sasniegšanu, darba tirgus efektivitāti, nodarbinātības un ģeogrāfisko 

http://www.viaa.gov.lv/
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mobilitāti, palielinātu izglītībā un cilvēkresursu attīstībā ieguldīto līdzekļu efektīvu 

izmantošanu,  nodrošinātu  sociālās izstumtības mazināšanu, vairotu sociālo 

taisnīgumu un aktīvo pilsoniskumu. 

 Programma paredz arī tādu zināšanu un praktiskās darbības  pieredzes apgūšanu, lai 

atbilstoši Eiropas Savienības stratēģijai cilvēces ilgtspējīgai attīstībai  veicinātu katra 

indivīda vispusīgu garīgo attīstību un nodrošinātu cilvēces bagātā kultūras mantojuma 

saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.  

Programmas veidota, balstoties uz filozofijas, psiholoģijas un pedagoģijas teorijām 

par  cilvēkresursu attīstību ilgtspējīgā daudzkultūru sabiedrībā, par katra indivīda kā 

personības attīstību mērķtiecīgā un radošā darbībā,  par vērtīborientētu studiju procesu 

mūţizglītības kontekstā. Programmas satura apguvei paredzēti tādi pedagoģiskie 

līdzekļi, lai students, ieguvis  karjeras konsultanta kvalifikāciju, ir spējīgs strādāt ar 

daţādu grupu klientiem daudzkulturālā sabiedrībā. Balstoties uz pragmatisku un 

eksistenciālu pieeju, karjeras konsultantam jābūt spējīgam orientēt klientus uz 

praktisku darbošanos paša izvēlētā un apzinātā darbības jomā, veicināt un atbalstīt 

klienta mūţizglītību un viľa iekļaušanos darba tirgū.  

Vienlaicīgi studiju programma paredzēta, lai karjeras konsultants būtu spējīgs veikt 

mērķtiecīgus lietišķus vai pat fundamentālus pētījumus par karjeras vadības un 

attīstības jautājumiem, tos popularizēt un izmantot praksē un  tādējādi veicināt arī 

pedagoģijas kā zinātnes nozares attīstību. 

Programmas saturs balstās uz daţādu valstu zinātnieku pētījumiem karjeras attīstības 

un konsultēšanas jomā (R. Venss Pīvijs, (R.Vance Peavy), P. Nilsons un P.Okerblūms 

(Nilsson, Åkerblom), Marjatta Lairio (Marjatta Lairio), Sauli Puukari un Mika 

Launikari (Sauli Puukari, Mika Launikari), Peters Plants (Peter Plant), Berdts 

Joahims Ertelts (Berdt - Joachim Ertelt), Peters Havkins (Peter Hawkins) u.c.). 

 Studiju programma izveidota, pamatojoties arī uz Latvijas Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem (izglītības un augstskolu likumi, 

noteikumi par 2. līmeľa profesionālās izglītības standartu), kā arī Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolas koncepciju par studiju procesa organizēšanu un Senātā 

apstiprinātajiem nolikumiem, kas regulē studiju procesu augstskolā 

reglamentējošajiem aktiem. 

  Studiju programmas saturs saistīts ar karjeras konsultanta profesijas standartu (skat. 

1. pielikumu). 

  Programmas veidošanas laikā tika apgūta Somijas, Dānijas, Ungārijas, Polijas, Īrijas, 

Lietuvas, Igaunijas u.c. valstu pieredze, pētīta Latvijas karjeras konsultatīvās sistēmas 

darbība.  

Studiju programma izveidē sadarbojās sešu Latvijas augstskolu (Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Rēzeknes augstskola, Liepājas Pedagoģiskā akadēmija un Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskola ) eksperti, kā arī ārzemju eksperti Sauli Puukari  

(Somija), Peters Plants ( Dānija), Grace O‘ Grace (Īrija) u.c. 

Kā RPIVA eksperti projektā darbojās prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, lekt. Mg. paed. 

Ingūna Lāce. 

Izstrādājot studiju kursu programmas un metodiskos materiālus studiju procesa 

nodrošināšanai, projektā piedalījās arī doc. Dr.psych. Guna Svence, , lekt. Mg.hist. 

Staľislava Marsone, lekt. Mg.ing. Inese Urpena. 
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2.2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt kompetences, kas 

ļauj profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādē, 

Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs vai 

konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras attīstības 

atbalsta jomā. 

Studiju programmas uzdevumi. 

1. Pilnveidot studentu teorētisko un praktiskās darbības pieredzi sociālās vides un 

darba tirgus izpētē, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumu risināšanā. 

2. Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas metodikās, 

analītiski to izvērtēt un izmantot profesionālajā darbībā. 

3. Aktivizēt zinātniski pētniecisko darbību, iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu un 

popularizēšanu, atzīstot ilgtspējīgas sabiedrības attīstības idejas. 

4. Pilnveidot studenta izpratni un spēju darboties savas karjeras attīstībā 

mūţizglītības kontekstā. 

 

2.3. Imatrikulācijas noteikumi 

Imatrikulācijas kārtību profesionālā maģistra studiju programmā Karjeras konsultants 

nosaka RPIVA Uzľemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība pilna un nepilna 

laika klātienes studijās (www.rpiva.lv / uzņemšana). 

Imatrikulācijas noteikumus katru gadu izskata RPIVA Studiju padomē un apstiprina 

Senātā. 

Studiju programmā var pieteikties, ja ir iegūta: 

 2. līmeľa profesionālā augstākā izglītība, skolotāja kvalifikācija, 

 izglītības zinātľu bakalaura grāds, 

 sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija, 

cita akadēmiskā vai 2. līmeľa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu 

darba pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziľa no darba vietas. 

Lai nodrošinātu objektīvāku reflektantu atlasi studijām programmā, ar 2008/2009. 

studiju gadu paredzēts iestājpārbaudījums- referāts.  

Iestājreferāta vērtēšanas kritērijus skat. 1. tabulā. 

 

1.tabula. Referāta vērtēšanas kritēriji 

 

 Kritēriji 
Maks. 

punktu skaits 

1. Temata saistība ar karjeras izglītības un attīstības problēmām 1 

2. 
Izvēlētās problēmas aktualitāte un tās pamatojums, korekts terminu 

lietojums 

2 

3. Satura izklāsta atbilstība pieteiktajam virsrakstam un problēmai 4 

4. 

Darba tehniskais noformējums: 

 noformēts datorrakstā (burtu lielums – 12, rindu atstarpe – 1,5, 

virsraksts – 14 (Bold)), 

 titullapa (reflektanta vārds, uzvārds, referāta nosaukums, 

1 
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sagatavošanas gads un vieta), 

 apjoms 5 lpp (ieskaitot titullapu un literatūras sarakstu), 

 literatūras saraksts atbilstoši noformēšanas prasībām. 

Kopā 8 

Iestājreferāta vērtēšanas un imatrikulācijas kārtību skat. www.rpiva.lv /uzņemšana.  

 

 2.4. Studiju programmas ilgums un apjoms    

2 gadi pilna laika klātienes  studijās, 2,5 gadi nepilna laika klātienes  studijās. 

Studiju programmas apjoms- 80 KP (120 ECTS). 

  

2.5. Studiju programmas īstenošanas vietas 

2007./2008. studiju gadā studiju programma tiek īstenota Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolā Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV-1083 (pilna laika klātienes 

studijas),  RPIVA Alūksnes un  Jēkabpils filiālēs (nepilna laika klātienes studijas). 

Pēc pieprasījuma atbilstoši licencei studiju programmu augstskola var īstenot arī 

RPIVA Cēsu un Kuldīgas filiālēs (skat. 2. pielikumu). 

 

 

2.6. Iegūstamais grāds,  kvalifikācija un tālākizglītības iespējas 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā un profesionālā kvalifikācija „Karjeras 

konsultants‖ (LR profesiju  kataloga kods 241213). 

Pēc profesionālā maģistra grāda ieguves, izpildot uzľemšanas prasības pedagoģijas 

doktora programmā,  ir tiesības turpināt izglītību pedagoģijas doktorantūrā.  

 

2.7. Prasības maģistra grāda un kvalifikācijas ieguvei 

Lai iegūtu profesionālā maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta 

kvalifikāciju, atbilstoši RPIVA pilna un nepilna laika klātienes studiju procesa 

organizēšanas  noteikumiem un  studiju  sasniegumu vērtēšanas sistēmas nolikumam 

sekmīgi jāapgūst studiju programmas saturs, jānokārto studiju prakse 26 kredītpunktu 

apjomā un jāaizstāv maģistra darbs (ar  studiju programmu saistītos  normatīvos aktus 

skat. www.rpiva.lv /  studijas vai pie studiju prorektora 101. kab.). 

Studiju programmas apguves procesā maģistrantiem paredzēts: 

 apgūt karjeras attīstības teorijas, komunikāciju teorijas konsultēšanā un 

karjeras pakalpojuma vadībā, nodrošināt izpratni par karjeras konsultēšanu, 

 izzināt cilvēka individuālās atšķirības atbilstoši klienta individuālajām 

vecumposma īpatnībām un profesionāli sniegt palīdzību karjeras izvēlē, 

 apgūt darba tirgus un nodarbinātības likumsakarības, sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspektus, kas nodrošina informācijas iegūšanas prasmes un 

atbalsta sniegšanu klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju 

samērošanā ar izvēlētajam karjeras virzienam nepieciešamajām 

kompetencēm, 

 apgūt karjeras konsultēšanas profesionālā darba metodiku, prasmes 

diagnosticēt  klienta vajadzības, tās izvērtēt un sniegt atbilstošu atbalstu, 

 spēt izstrādāt individuālās karjeras konsultācijas programmas, ieviest un 

izvērtēt tās mūţizglītības kontekstā, 

 veikt patstāvīgus pētījumus karjeras izglītības, tās attīstības vai vadības jomā, 

tos noformēt un prezentēt, iesaistīties zinātniskās diskusijās. 

http://www.rpiva.lv/
http://www.rpiva.lv/
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Par to, kādas zināšanas, prasmes un attieksmes studentam jāpalīdz apgūt, studējot 

moduļos saturiski savstarpēji saistītus  studiju kursus, eicot studiju prakses 

uzdevumus un pētniecisko darbību skat.  akreditācijas materiālu 3.3. nodaļā. 

Pēc programmas sekmīgas apguves un citu RPIVA iekšējās kārtības noteikumu 

izpildes studentam ir tiesības saľemt diplomu ar ierakstu „Profesionālā maģistra grāds 

izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija‖   ( precīzāka informācija 

www.rpiva.lv/ RPIVA SI). 

 

 

http://www.rpiva.lv/
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3. Studiju programmas organizācija 

3.1. Studiju programmas struktūra un  atbilstība normatīvajiem aktiem,  

profesijas standartam 

 

Profesionālā maģistra studiju programma Karjeras konsultants izveidota 

atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 Par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu (20.11.2001.), Augstskolu likumam un Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas  koncepcijai, kuras pamatu veido 

svarīgākie kvalitātes  rādītāji: inteliģence, kompetence un profesionalitāte.  

RPIVA redzējumā profesionālisms ir vērsts uz dziļu profesionālās darbības 

misijas apzināšanos –zināšanām profesijā, augstu inteliģenci, pārliecību, darba kā 

vērtības izpratni, pieredzi un nepārtrauktu pašpilnveidi. Maģistrantam svarīgi  

pilnveidot zinātniskā darba metodes profesionālo problēmu risināšanai, veicināt 

prasmi apkopot, analizēt un vispārināt  profesionālās darbības pieredzi, pilnveidot 

profesionālo kompetenci atbilstoši mūţizglītības koncepcijai. 

Profesionālā maģistra studiju programmas saturs sakārtots  4 moduļos: karjeras un 

vadības teorija, sociālā vide un darba tirgus, profesionālā darba metodika un 

pētnieciskā darbība.  

Moduļi sakārtoti tā, lai pēctecīgi un caurviju moduļu saturs dod iespēju apgūt gan 

teorētiskās zināšanas un praktiskā darba pieredzi, lai varētu palīdzēt klientiem izprast 

un izvērtēt viľam piemītošās personības īpašības, spējas un prasmes, salīdzināt un 

samērot savas prasmes un spējas ar izvēlētās karjeras virzieniem nepieciešamajām 

kompetencēm, izprast savu vajadzību atbilstību iespējām, analizēt pārmaiľas izglītībā, 

nodarbinātības jomā un izvērtēt šo pārmaiľu ietekmi uz savas karjeras attīstību, 

informēt, konsultēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos, palīdzēt 

klientiem apgūt prasmes atrast un izvēlēties sev nepieciešamo informāciju par 

izglītības un nodarbinātības iespējām, izstrādāt individuālās karjeras konsultācijas 

programmas, ieviest un izvērtēt tās mūţizglītības kontekstā, gan  īstenot savu 

pētniecisko un metodisko darbību, veicināt savu pašattīstību.  

Studiju kursu saturs katrā no moduļiem veidots saistībā ar profesijas standartā 

noteiktajām kompetencēm (skat. 2. tabulu). 

 

2. tabula. Studiju satura saistība ar profesijas standartu. 

Studiju moduļi un tiem 

atbilstošie studiju kursi un 

kredītpunkti 

Apgūstamās kompetences atbilstoši profesijas standartam 

Karjeras un vadības teorija-10 

Karjeras attīstības teorijas  Izpratne par karjeras attīstības teorijām un to izmantošanu 

praksē 

Pārejas moduļu izmantošana karjeras izaugsmes posmos 

Patstāvīga pētniecība un profesionālo problēmu risināšana 

Karjeras konsultācijas programmas izstrāde , ieviešana un 

izvērtēšana mūţizglītības kontekstā 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

 

 Savu spēju un ierobeţojumu apzināšanās un prasme 

strādāt komandā 

Sadarbības tīkla veidošana 

Sabiedrisko attiecību veidošana 

Prasme sadarboties ar daţādām mērķgrupām 
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Klienta vajadzību diagnosticēšana, izvērtēšana un to 

saistīšana ar viľa vēlmēm 

Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju 

un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam 

nepieciešamajām kompetencēm 

 

Karjeras pakalpojumu vadība 

 

Cilvēkresursu vadība un personāla izaugsmes veicināšana 

Projektu vadība 

Konsultēšanas- padomdošanas pakalpojumu organizēšana 

un vadīšana 

Klienta motivēšana lēmuma pieľemšanai  

Sadarbības tīkla veidošana 

Prakse I Priekšstats par iestāţu, uzľēmumu un organizāciju darba 

specifiku un atbilstošu darbu ar klientu 

Sociālā vide un darba tirgus- 18 

 Cilvēka dzīves cikli  Personības attīstības teoriju izpratne un izmantošana darbā 

ar klientu 

Mūţizglītības aspektu izpratne 

Izpratne par klienta izaugsmes faktoriem un individuālās 

rīcības dinamiku 

Klienta motivēšana lēmuma pieľemšanai  

Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju 

un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam 

nepieciešamajām kompetencēm  

Pašizglītība un pašrealizācija 

Darba tirgus un nodarbinātība  

 

Izpratne par darba tirgus attīstības tendencēm un 

prognozēšanu  

Bezdarba psiholoģisko aspektu izpratne 

Izpratne par institucionālo atbalstu karjeras konsultēšanā 

Aktuālās informācijas iegūšanas prasmes un izmantošana 

praksē karjeras izglītībā 

Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti  

 

Zināšanas un izpratne par klienta iekļaušanās procesu 

izglītības sistēmā un darba tirgū  

Izpratne par klienta izaugsmi ietekmējošiem faktoriem un 

individuālās rīcības dinamiku 

Kultūru atšķirību un to mijiedarbību izpratne 

Klienta vajadzību diagnosticēšana, izvērtēšana un to 

saistīšana ar viľa vēlmēm  

Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju 

un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam 

nepieciešamajām kompetencēm 

Organizāciju kultūra  Zināšanas par iestāţu, uzľēmumu un organizāciju darba 

specifiku 

Izpratne par izglītības sistēmu 

Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

 

Orientēšanās likumdošanā, kas saistīta ar izglītību un darbu 

vietējā, valsts un starptautiskā skatījumā 

Juridisko aspektu zināšana karjeras izaugsmē 

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  

 

Ētiska un profesionāla rīcība, pildot darba pienākumus un 

uzdevumus 

Klientu kultūras, valodas un sociālo atšķirību apzināšanās, 
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novērtēšana, izpratne un respektēšana darbā 

Palīdzēt klientam izprast un izvērtēt savas personīgās 

īpašības, spējas un prasmes un samērot tās ar izvēlētājam 

karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm 

Diagnosticēt klienta vajadzības un izvērtēt tās, saskatīt 

atšķirību starp savām vēlmēm un vajadzībām 

Palīdzēt klientam izprast pārmaiľas izglītībā, nodarbinātībā 

un izvērtēt šo pārmaiľu ietekmi uz savas karjeras attīstību 

Prasme organizēt un vadīt konsultēšanas un  

padomdošanas pakalpojumus 

Prakse II Izpratne par iestāţu, uzľēmumu un organizāciju darba 

specifiku un darbu ar klientu 

 

Profesionālā darba metodika- 22 

Konsultēšanas teorija un 

metodika  

 

 Prasme veidot kontaktu ar klientu 

Klientu individuālo atšķirību un vēlmju (arī riska grupu) 

apzināšana, novērtēšana un izpratne  

Konsultēšana multikulturālā vidē 

Klienta vajadzību diagnosticēšana, izvērtēšana un to 

saistīšana ar viľa vēlmēm un iespējām 

Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju 

un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam 

nepieciešamajām kompetencēm 

Individuālās karjeras konsultācijas programmas izstrāde, 

ieviešana un izvērtēšana mūţizglītības kontekstā 

Padomdošana un atbalsts klientam lēmuma pieľemšanā 

Klientu lietu veidošana  

Skolotāju konsultēšana par karjeras izvēli izglītības satura 

ietvaros 

Darba meklēšanas process 

 

Zināšanas par darba meklēšanas stratēģijām 

Lietišķo rakstu veidošanas prasmes 

Izpratne par arodslimībām 

Klienta veselības stāvokļa apzināšanās 

Klienta darbības veicināšana mainīgās vides apstākļos 

  

Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 

Aktuālās informācijas iegūšana un izmantošana praksē 

karjeras konsultēšanā 

(datu bāzes, datorizētās izglītības un karjeras izvēles 

programmas, internets)  

Sadarbības tīklu veidošana virtuālajā vidē 

Prakse III 

PrakseIV 

Teorētisko kompetenču nostiprināšana praksē 

Kontakta dibināšana ar klientu 

Klienta informēšana, pārliecināšana, atbalstīšana un 

atgriezeniskās saites veidošana 

Intervijas sagatavošana un vadīšana 

Karjeras plāna veidošana 

Strādāšana ar testiem u.c. psihodiagnostikas materiāliem 

Informācijas meklēšana, atlasīšana un sistematizēšana 

Sadarbības tīkla veidošana 

Atšķirīgu mērķgrupu konsultēšana 
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Klientu individuālo atšķirību izvērtēšana  

Klienta vēlmju izvērtēšana un vajadzību diagnosticēšana 

Izpratne par klienta izaugsmes faktoriem un individuālās 

rīcības dinamiku 

Patstāvīga pētniecība un profesionālo problēmu risināšana 

Pašizglītība un pašrealizācija 

Pētnieciskā darbība- 30 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

 

Maģistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

Patstāvīga pētniecības darba īstenošanas iemaľas 

Prasme izmantot sistēmisku pieeju profesionālo problēmu 

risināšanā 

Pašizglītība un pašrealizācija 

 

Prakse V 

 

Zināšanu un jaunākās informācijas iegūšana un 

izmantošana praksē izglītības, nodarbinātības, darba tirgus 

un sociālajā jomā 

Prasme organizēt un vadīt konsultēšanas- padomu došanas 

pakalpojumus 

Izmantot informācijas tehnoloģijas, lai nodrošinātu 

informāciju par izglītību, nodarbinātību un darba 

meklēšanas procesu 

Palīdzēt klientam apgūt prasmes atrast un atlasīt sev 

nepieciešamo informāciju par izglītības un nodarbinātības 

iespējām 

Zināšanas un pētnieciskās iemaľas patstāvīgai pētniecībai 

un profesionālo problēmu risināšanai 

  Tā kā studiju programma izstrādāta atbilstoši noteikumiem par 2. līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības standartu (LR MK noteikumi nr. 481 20.11.2001.), tad tajā iekļauti 

studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, pētnieciskā 

darba pieredzi, vadībzinības teorijas, pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un prasmi tās 

izmantot profesionālajā darbībā.  

 Studiju programmā ir paredzēta prakse, kuras apjoms programmā ir 26 kredītpunkti.  

  Valsts pārbaudījums ir maģistra darbs (LR MK noteikumu nr.  481 18. punkts) (skat. 3. 

tabulu). 

3. tabula. Studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem nr.  481 

 

Obligātais saturs   

Standarta prasības 

kredītpunktos 

Kredītpunkti studiju 

programmā  

 

Studiju kursi, kas 

nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares 

teorijā un praksē 

14 18 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas kursi 

4 6 

Pētnieciskā darba un 

vadībzinību kursi 

10 10 

Prakse 26 26 

Valsts pārbaudījums – 

maģistra darbs 

20 20 

Kopā 60 80 
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3.2. Studiju programmas saturs, studiju plāni pilna un nepilna laika klātienes 

studijām 

 

 

Atbilstoši obligātā satura prasībām katrā studiju programmas daļā paredzēti konkrēti 

studiju kursi un prakses, kuru apjoms un saturs atbilst iegūstamajam grādam un 

profesionālajai kvalifikācijai (skat. 4. tabulu). 

4. tabula. Studiju kursu saistība ar programmas sastāvdaļām. 

I Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

18 

 Karjeras attīstības teorijas 4 

 Karjeras konsultanta profesionālā ētika  2 

 Organizāciju kultūra 2 

 Darba tirgus un nodarbinātība 2 

 Konsultēšanas teorija un metodika 6 

 Darba meklēšanas process 2 

II Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 6 

 Cilvēka dzīves cikli  2 

 Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti  2 

 Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 

III Pētnieciskā darba un vadībzinību studiju kursi 10 

 Pētnieciskā darba metodoloģija  4 

 Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā 2 

 Karjeras  pakalpojumu vadība  2 

 Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā 2 

IV Prakse  26 

V  Valsts pārbaudījums- maģistra darbs 20 

Kopā:  80 

Katram studiju kursam, prakses veidam ir patstāvīgs saturs, noteiktas   kontroles 

formas, metodes u.c.. To nosaka studiju plāni pilna un nepilna laika klātienes  

studijām. 

Studiju plānā pie paredzēto kredītpunktu skaita norādīta pārbaudes forma ( ar E 

norādīts eksāmens, ar Ie – ieskaite) un akadēmiskais personāls, kurš atbildīgs par 

konkrēta studiju kursa programmas un studiju materiālu izstrādi, to saskaľošanu 

katedrās, ar ekspertiem u.tml.  (skat. 3. pielikumu). 

Katram studiju kursam un studiju praksei ir apraksts, kas atklāj studiju kursa vai 

prakses mērķi, paredzēto rezultātu, saturu un prasības tā apguvei, kā arī obligāto un 

ieteicamo literatūru u.c. resursus(skat. 4. pielikumu). 

 

 

3.3. Studiju programmas īstenošanai paredzētās formas un metodes 

 

Pilna laika klātienes studijas notiek  katru nedēļu piektdienās un sestdienās, nepilna 

laika klātienes studijas Alūksnes filiālē notiek otrdienās, bet   Jēkabpils filiālē- 

piektdienās. 

Pilna laika klātienes studijās uz vienu kredītpunktu paredzētas  16 kontaktstundas, 

nepilna laika klātienes studijās- 8 kontaktstundas. Kontaktstundās ietvertas lekcijas, 

praktiskās nodarbības (seminārnodarbības, situāciju modelēšana, projekta darbi, 
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diskusijas u.c.) Par konkrētos studiju kursos izmantojamām formām un metodēm skat. 

studiju kursu aprakstos 4. pielikumā.  

 

 

3.4. Studiju  sasniegumu vērtēšanas sistēma 

 

Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēmu kopumā nosaka RPIVA studentu sasniegumu 

vērtēšanas nolikums (ar to var iepazīties www.rpiva.lv/ studiju procesa 

dokumentācija vai pie studiju prorektora 101. kab.). 

Vērtēšanas procesu kopumā raksturo vērtēšanas sistemātiskums, vērtēšanas metoţu 

diferenciācija un vērtēšanas rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai. Par 

katra studiju kursa pārbaudes formu studenti tiek informēti studiju kursa sākumā; par 

pārbaudījuma norisi atbildīgs attiecīgā studiju kursa vai prakses akadēmiskais 

personāls.  

Students var kārtot pārbaudījumu vai aizzstāvēt praksi, ja ir izpildījis visas prasības 

attiecīgajā studiju kursā vai studiju praksē. Lai saľemtu vērtējumu, studiju kursu 

apguves procesā tiek vērtēti studentu patstāvīgā darba rezultāti semināros, projekta 

darbos u.c. atbilstoši studiju kursu programmām. 

Studiju programmas apguves procesā studentu studiju sasniegumi tiek vērtēti studiju 

procesā, ieskaitēs un eksāmenos katra studiju kursa vai prakses nobeigumā. Studiju 

praksē tiek vērtēta studenta prasme plānot, organizēt un analizēt procesu, kā arī sniegt 

ziľojumu, darbības pašvērtējumu par praksi prakses aizstāvēšanas laikā ( skat. 4. un 8. 

pielikumu). 

Studiju programmas nobeigumā studenti aizstāv maģistra darbu. Maģistra darba 

izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas  prasības aprakstītas norādījumos par 

pētniecisko darbu izstrādi. Ar tiem var iepazīties www.rpiva.lv/ studijas vai pie 

programmas direktora. 

Konkrētu studiju sasniegumu vērtēšanas kritēriji norādīti studiju kursu un prakšu 

programmās atbilstoši katra studiju kursa un prakses mērķim, uzdevumiem un 

apgūstamā satura specifikai (skat. 4. pielikumu). 

 Atbilstoši programmas mērķim, uzdevumiem un saturam 1. moduļa noslēgumā, 

apgūstot tajā ietilpstošo studiju kursu saturu, realizējot studiju prakšu un pētnieciskās 

darbības uzdevumus,  studentam jāapzina sava kā topošā karjeras konsultanta 

profesionālā identitāte, jāspēj atklāt savas stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz 

izpratni par karjeras konsultēšanas jautājumiem, jāprot  aprakstīt savas profesionālās 

intereses un noteikt pētnieciskā darba virzienu,  jāizvēlas maģistra darba tematika, 

darba vadītājs un jāuzsāk sadarbība ar maģistra darba vadītāju.  

2. moduļa noslēgumā jāizvērtē sava profesionālā karjeras konsultanta izaugsme un 

jāizvirza jautājumi/ uzdevumi savas pašattīstības (profesionālo kompetenču) 

pilnveidei. Pētījumā jāatklāj izvēlētās pētniecības virziena teorētiskā bāze, kas balstīta 

uz lekcijās un patstāvīgajās studijās apgūtām teorijām, jāprot  veikt saturam 

atbilstošus secinājumus. 

3. moduļa noslēgumā jāprot izveidot topošā karjeras konsultanta pašattīstības plāns. 

Maģistra darbā  jāizvēlas atbilstošas pētniecības empīriskās  metodes, jāapzina 

pētījuma bāze un jāapkopo sākotnējie pētījuma  rezultāti.  

4. moduļa noslēgumā jāapkopo karjeras konsultanta darbības jomā izvēlētā pētījuma 

rezultāti, jānoformē maģistra darbu atbilstoši prasībām un  jāsagatavojas pētījuma 

aizstāvēšanai.  

Karjeras konsultēšanas prakšu laikā jāapgūst karjeras konsultanta praktiskā un 

pētnieciskā darba prasmes, jāspēj izveidot attieksmi pret karjeras vadības un attīstības 

http://www.rpiva.lv/
http://www.rpiva.lv/
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procesu kā nepārtrauktu personības pašattīstības līdzekli (skat. prakses nolikumu 8. 

pielikumā un  prakšu aprakstus 4. pielikumā). 
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4. Studiju programmas pašvērtējums 
 

 

4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar citu Eiropas Savienības augstskolu 

līdzīgām programmām 

 

Karjeras konsultanti tiek izglītoti lielākajā daļā  Eiropas Savienības valstu (Īrija, 

Zviedrija, Somija, Ungārija, Lietuva, Igaunija, Čehija, Vācija, Lielbritānija u.c.) 

augstskolās vai koledţās. Kvalifikāciju var iegūt gan bakalaura, gan maģistra līmeľa 

studiju programmās. Programmu salīdzināšanai izvēlētas to valstu studiju 

programmas, kurās īsteno maģistra studiju programmas un kuru darba pieredze apgūta 

ESF projekta ietvaros piedaloties studiju vizītēs, semināros un konferencēs par 

karjeras konsultanta darbu(skat. 6. tabulu). 

6.tabula. Maģistra programmu salīdzinājums 

 

Kritērij

i/ 

Valstis 

Latvija  

RPIVA 

Lietuva 

Kauņas 

Universitāte 

Somija Jyvaskylas 

Universitāte 

Īrija Dublinas 

Universitāte Trinity 

koledţa  

Vācija 

Heidelbergas 

universitāte 

Progra

mmas 

nosauk

ums 

 

Karjeras 

konsultants 

Karjeras 

konsultēšana 

Karjeras vadība un 

konsultēšana 

1.Karjeras vadība un 

konsultēšana 

2.Karjeras vadība un 

konsultēšana skolās 

Profesiju un 

organizāciju 

konsultēšana 

Piešķira

mā 

kvalifik

ācija 

 

Karjeras 

konsultants 

Karjeras 

konsultants 

Karjeras 

konsultants 

1.Izglītības zinātľu 

maģistrs (vadībā un 

konsultēšanā)  

2.Skolas karjeras 

konsultants. 

Maģistra grāds 

profesiju un 

organizāciju 

konsultēšanas 

zinātnē (m.a.bob) 

Imatrik

ulācijas 

noteiku

mi 

 

2. līmeľa 

profesionālā

s augstākās 

izglītības 

skolotāja 

diploms, 

izglītības 

zinātľu 

bakalaura 

diploms, 

akadēmiskā vai 

profesionālā 

sociālo 

zinātľu 

bakalaura 

diploms 

psiholoģijā, 

2.līmeľa 

augstākās 

izglītības 

diploms un 

vismaz 2 

 Bakalaura grāds 

izglītībā vai darba 

pieredze 

Iestājpārbaudījumi: 

motivācijas 

apraksts, intervija 

Augstākās izglītības 

diploms karjeras 

vadībā un 

konsultēšanā vai 

maģistra grāds 

psiholoģiskajā 

konsultēšanā vai 

darba pieredze 

izglītībā vai 

nodarbinātības 

dienestos 

Augstākā izglītība 

un vismaz 1 gada 

darba pieredze 

konsultēšanā. 

Iestājpārbaudījums

- intervija. 
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gadu 

pieredze 

konsultēšanā  

(apliecinājums 

izziľa no 

darba vietas) 

Studiju 

ilgums 

 

2 gadi (pilna 

laika studijas) 

2,5 gadi 

(nepilna laika 

studijas) 

2 gadi 2 gadi 2 gadi , 

1 gads 

2 gadi 

Apjoms 

(KP un 

ECTS) 

 

120 ECTS 72 ECTS 60 ECTS  120 ECTS 

Progra

mmas 

saturs 

 

Programmas 

saturs 

sakārtots 5 

moduļos:  

Karjeras un 

vadības 

teorija – 15 

ECTS 

 

Sociālā vide 

un darba 

tirgus- 27 

ECTS 

 

Profesionālā 

darba 

metodika- 33 

ECTS 

Pētnieciskā 

darbība- 15 

ECTS 

 

Maģistra 

darba 

izstrādāšana, 

aizstāvēšana 

30 ECTS 

 

Programmu 

veido 12 

moduļi: 

vispārizglītojo

šie un nozares 

speciālie 

kursi. Nozares 

speciālie kursi 

sadalīti 6 

moduļos, 

katra apjoms 

3 ECTS. 

Tajos 

akcentēta 

karjeras 

konsultanta 

specializācija. 

Pārējos 6 

moduļos 

ietilpst 

vispārizglītojo

šie kursi 

Programmas darbs 

tiek organizēts 

moduļu sistēmā. 

Pamatmoduļi: 

individuālā un 

grupu konsultēšana 

(20 ECTS), sociālā 

apzināšanās (10 

ECTS), tīkla 

izveide un 

sadarbība (10 

ECTS), ekspertīzes 

attīstība (10 ECTS). 

Specializācijas 

apguvei tiek 

piedāvāta izvēle (10 

ECTS). Šajos 

izvēles kursos tiek 

akcentēta: 

multikulturālā 

konsultēšana, 

augstākās izglītības 

konsultēšana, darba 

konsultēšana, 

teorētiskie un 

filozofiskie 

konsultēšanas 

aspekti, 

konsultēšanas 

sistēmas attīstība, 

sadarbojoties ar 

daţādām 

organizācijām un 

konsultēšana 

pamatizglītības un 

Programma veidota 

moduļu sistēmā, kuri 

sniedz iespēju 

studentiem:  

-izprast sadarbības ar 

klientiem 

filozofiskos, 

psiholoģiskos un 

sociālos aspektus 

kopveselumā. Šo 

moduļu saturs atbilst 

vispārizglītošajiem 

studiju kursiem, lai  

apgūtu prasmes 

strādāt ar daţādiem 

klientiem, balstoties 

uz izpratni par 

cilvēku kā vērtību, 

viľa pašattīstības 

iespējām. 

Konsultanta darba 

pieredzi nodrošina 

nozares profesionālie 

specializācijas kursi.  

Karjeras konsultanta 

svarīgākā 

kompetence ir 

sadarbībā ar klientu, 

parādīt viľam pašam 

attīstības iespējas, 

ļaut patstāvīgi 

izvēlēties turpmākās 

dzīves darbības 

virzienu un uzľemties 

atbildība par savu 

Programmas saturā 

ietvertas 3 

kompetenču 

jomas: 

profesionālās 

kompetences, 

komunikācijas un 

procesu 

kompetences un 

personālās un 

sistēmu 

kompetences. 

Saturs strukturēts 9 

moduļos. 
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vidusskolas līmenī.  

Specializācijas 

programmas ir 

orientētas uz katra 

studenta personības 

attīstību, apgūstot 

konkrētas 

kompetences. 

lēmumu. 

Galvenās 

konsultēšanas formas, 

kuras tiek apgūtas ir 

individuālā 

konsultēšana, 

psiholoģiskā izpēte, 

informēšana, padomu 

došana, grupu 

konsultēšana, 

atgriezeniskā saite 

u.c. 

 

Veicot daţādu valstu maģistra studiju programmu salīdzinošo analīzi, var secināt, ka 

RPIVA studiju programma ir līdzīga šādos aspektos: 

 Maģistra studiju programmās tiek uzľemti studenti ar skolotāja izglītības 

kvalifikāciju vai psihologa kvalifikāciju, kā arī darba stāţu karjeras 

konsultēšanas jomā, ja izvēlētas nepilna laika studijas.  

 Apgūstot studiju programmu, var iegūt tiesības  karjeras konsultēšanai skolās, 

augstskolās un nodarbinātības centros.  

 Studiju programmas tiek realizētas moduļu sistēmā, un moduļu saturā ietilpst 

vispārizglītojošie, teorētiskie, nozaru teorētiskie studiju kursi, maģistra darbs 

un prakse.  

 Programmā  ir iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskā darba pieredzi, 

kas ļauj palīdzēt klientam izprast un vērtēt savas personīgās īpašības un spējas, 

izprast pārmaiľas sabiedrībā, izvēlēties nepieciešamo informāciju savas 

personības pilnveidei (par to liecina lekciju un praktisko nodarbību īpatsvars, 

studiju kursos paredzētie daţāda veida praktiskie uzdevumi: literatūras 

studijas, darbs ar datu bāzēm, seminārnodarbības, diskusijas u.c.). 

 Studiju programmas orientētas uz studējošo patstāvīgas studiju pieredzes 

veidošanu.  

  Studiju ilgums  ir 2 gadi. 

Studiju programmas atšķirība vērojama šādos aspektos: 

 

 Studiju kursu nosaukumi un tiem paredzētais kredītpunktu skaits. 

 Imatrikulācijas noteikumi ( atsevišķās studiju programmās paredzēti 

iestājpārbaudījumi). 

 Studiju programmu organizācija (daļa programmu dominē e- studijas). 

 

Kopumā var secināt, ka RPIVA profesionālā maģistra studiju programmā ―Karjeras 

konsultants‖ imatrikulētie studenti un programmas īstenošanā iesaistītais 

akadēmiskais personāls  bez ierobežojumiem var studēt vai pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju  apmaiņas studiju programmās Erasmus/ Socratus vai Mundus projektu 

ietvaros. 

Informācija iegūta studiju vizītēs un izmantojot interneta resursus:  

www.jyvaskyla.fi  

www.trinity.ir  

www.kaunasuniv.lt 

www.haidelberguniv.gr  

www.rpiva.lv   

http://www.jyvaskyla.fi/
http://www.trinity.ir/
http://www.kaunasuniv.lt/
http://www.haidelberguniv.gr/
http://www.rpiva.lv/
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4.2. Studiju programmas vērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 

 

Indivīda karjeras attīstība un vadība Eiropas Savienībā ir atzīta par vienu no 

prioritātēm Eiropas Komisijas Mūţizglītības memorandā. ES politika karjeras vadības 

jautājumos ir noteikta vairākos EK  dokumentos. Viens no dokumentiem ir Briselē 

2004. gada 18. maijā pieľemtā ES padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju kopīgā 

rezolūcija par mūţilgas profesionālās orientācijas un karjeras konsultāciju politikas, 

sistēmas un prakses stiprināšanu Eiropā. ES padomes un dalībvalstu valdību pārstāvji 

ir vienojušies, ka profesionālā orientācija un karjeras konsultācijas mūţizglītības 

kontekstā ir attiecināmi uz tiem pasākumiem, kas palīdz indivīdiem jebkurā vecumā 

un dzīves posmā apzināties savas iespējas, kompetences un intereses, palīdz viľiem 

pieľemt lēmumu izvēloties izglītības, mācību un nodarbinātības virzienu,   kā  arī 

plānot un vadīt savu izglītības/darba dzīvi. 

Svarīgi, lai profesionālās orientācijas un konsultāciju pakalpojumi indivīdam būtu 

pieejami tā saucamajos pārejas posmos: pārejot no vienas izglītības pakāpes uz 

nākamo, no viena izglītības veida uz citu, no izglītības uz darba dzīvi, atgrieţoties 

darba tirgū pēc brīvprātīga jeb piespiedu darba pārtraukuma, darba tirgus prasību 

izmaiľu gadījumos u.tml.. Efektīva profesionālās orientācijas un konsultāciju sistēma 

nepieciešama sociālās izstumtības mazināšanai, sociālā taisnīguma un aktīvā 

pilsoniskuma vairošanai (www.ec.europa.eu / EU policies).  

Lai palīdzētu īstenot iepriekš raksturotos uzdevumus arī Latvijas kultūrvidē, 

nepieciešami kvalificēti speciālisti, jo karjeras konsultēšana ir pasākumu kopums, kas 

dod iespēju cilvēkam jebkurā vecumā un jebkurā dzīves posmā apzināties savas 

spējas, kompetences un intereses, apzināti izvēlēties un vadīt savu izglītību vai 

nodarbinātību atbilstoši tām.  

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖  Latvijas augstskolās 

tiek piedāvāta pirmo reizi. 

Minētā studiju programma orientēta uz tādu karjeras konsultantu sagatavošanu, kuri ir 

spējīgi profesionāli sniegt palīdzību ikvienam indivīdam, lai viľš varētu veikt sevis 

izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļinātu izpratni par izglītību 

un iespējām darba tirgū un atklātu to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst viľa 

personībai, vērtībām, dzīvesdarbības mērķiem.  

Karjeras konsultanta mērķauditorija ir izglītības sektors (pamatskolas, vidusskolas, 

profesionālās, augstākās izglītības iestādes), darba meklētāji, bezdarbnieki, cilvēki ar 

speciālajām vajadzībām, riska grupas (tai skaitā imigranti,sievietes), nodarbinātie. 

Līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs arī Latvijā turpmāk profesionāli izglītoti 

speciālisti īstenos karjeras izglītības mērķi radīt bērnos/ jauniešos/pieaugušajos 

interesi par karjeru, iepazīstināt viľus ar darba daudzveidību un ar to saistīto izglītību, 

tās ieguves iespējām, mācīt pašvērtēt savas intereses, spējas un vajadzības, palīdzēt 

pieľemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.  

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ saturs atbilst arī 

Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2007. – 2013. gadam norādītajam, ka Latvijai nav 

daudz dabas resursu, kuri varētu nest lielu un ātru peļľu. Latvijas galvenais resurss ir 

iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga un mērķtiecīga izmantošana. Zināšanas 

nosaka darbaspēka kvalitāti, veicina kapitāla izmantošanu un stimulē tehnoloģiju 

attīstību. Atbalsts izglītībai veicina lielāku nācijas saliedētību. Tikai izglītota un 

zinoša sabiedrība var garantēt valsts iekšējo un ārējo drošību. Ar savām zināšanām un 

darbu ikviens cilvēks piedalās valsts attīstībā un ir atbildīgs par tās nākotni.  

http://www.ec.europa.eu/
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Latvijai nepieciešama uz zināšanām balstīta, ilgstspējīga attīstība. Tai vajadzīgi 

cilvēki, kas vēlas savas zināšanas izmantot personiskās labklājības celšanai, sava 

darba raţīguma paaugstināšanai,  cilvēki, kas izvirzījuši sev dzīvē pavisam konkrētus 

mērķus un ir spējīgi tos īstenot  (www.nap.lv /Latvijas Nacionālās attīstības plāns 

2007 – 2013). 

Karjeras konsultanta (šāds amats un tam atbilstošs standarts izveidots tikai 2005. gadā 

ESF Latvijas nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros)  profesionālajā darbībā  nepieciešamās 

kompetences paredzēts apgūt studiju programmas saturā: izprast un apzināties sevi, 

attīstīt prasmes, kas nepieciešamas karjeras izaugsmes attīstības plānošanai un 

vadībai, kā arī nodarbinātībai, pieľemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar 

to saistīto iespējamo karjeru,  izprast pārmaiľas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, 

kā arī šo izmaiľu ietekmi uz karjeras veidošanu, uzzināt, kur un kā piekļūt 

atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām, veidot karjeras plānus un 

īstenot tos u.c.  

Tā kā minētā programma ir maģistra līmeľa programma, tad tā dod iespējas apgūt arī 

karjeras izpētes pieredzi, lai atbilstoši valsts attīstības pamatnostādnēm palīdzētu 

karjeras konsultantiem izprast pārmaiľas izglītībā, nodarbinātībā, kā arī šo izmaiľu 

ietekmi uz indivīda karjeras veidošanos, izpētīt pieejamās karjeras iespējas Latvijā un 

ārzemēs un objektīvi tās vērtēt Latvijas cilvēkresursu un  kultūrvides attīstības 

kontekstā.  

Atsauksmes par profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ 

satura atbilstību Eiropas Savienības pamatnostādnēm karjeras izglītībā, vadībā un 

konsultēšanā, LR normatīvajiem dokumentiem par karjeras attīstības atbalsta sistēmu 

un tās pašvērtējumu sanemtas no LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts 

aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras (skat. 10. pielikumu). 

 

4.3. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

 

Studiju programmas kvalitātes vērtēšanas sistēma balstās uz  izpratni par Eiropas 

vienotajiem augstākās izglītības iestādes, studiju programmu darbības vērtēšanas 

principiem un kritērijiem, formām un metodēm  (www.aiknc.lv/ dokumenti un 

publikācijas).  

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas un vērtēšanas process sastāv no  

savstarpēji saistītām  divām daļām: 

 kvalitātes nodrošināšana un pašvērtēšana programmas īstenošanas procesā,  

 kvalitātes vērtēšana, gatavojoties programmas ārējai vērtēšanai(akreditācijai). 

Programmas kvalitātes vērtēšanas sistēmā ietilpst: 

 studējošo darbības pašvērtējums un vērtējums to savstarpējā saistībā studiju 

procesā (ar materiāliem var iepazīties pie programmas direktores un 

Pedagoģijas fakultātes dekanātā), 

 akadēmiskā personāla darbības pašvērtējums (skat. akadēmiskā personāla 

darbības pašvērtējumus katedrās) un vērtējums, ko veic studenti, augstskolas 

administrācija, pamatā izmantojot anketēšanu, 

 darba devēju vērtējums(ar prakšu materiāliem var iepazīties pie programmas 

direktores). 

Minētā sistēma ļauj iegūt informāciju par studiju programmas kvalitāti, kas balstīta uz 

konkrētiem pierādījumiem un tādejādi:  

 identificēt uzlabojamās jomas un atrast līdzekļus kvalitatīvākai darbībai noteiktā 

laika posmā,  

http://www.nap.lv/
http://www.aiknc.lv/
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 sistēmiski veikt atkārtotu pašvērtējumu un vērtējumu, 

 noteikt pienākumus un atbildību programmas īstenošanā iesaistītajām pusēm: 

studentiem, akadēmiskajam personālam, prakšu vadītājiem, palīgpersonālam u.c., 

 regulāri uzraudzīt un izvērtēt procesu, rezultātus un sadarbības veidus,  

 veicināt kopēju sadarbības projektu veidošanu starp augstskolas struktūrvienībām, 

citām augstskolām, kurās tiek īstenota minētā programma,  

 izglītot akadēmisko personālu, prakšu vadītājus u.c, 

 produktīvāk sadarboties ar daba devējiem Nodarbinātības valsts aģentūrā, 

vispārizglītojošajās skolās u.c., 

 nodrošināt programmā studējošo sasniegumu vērtēšanu atbilstoši profesijas 

standartā ietvertajām nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, 

profesionālajām kompetencēm, 

 nodrošināt nepieciešamās informācijas  pieejamību programmā iesaistītajiem 

sadarbības  partneriem, sabiedrībai par karjeras konsultanta darbu, jaunākajām 

teorijām u.c. veida pētījumiem šai jomā, 

 pastāvīgi kontrolēt programmas atbilstību mainīgajām darba tirgus prasībām, 

  plānot un īstenot akadēmiskā personāla tālākizglītību, 

 saskatīt programmas perspektīvās attīstības iespējas, 

   koriģēt studiju programmas īstenošanas procesu neparedzētās situācijās, 

 būt atvērtiem idejām, ieteikumiem no darba devēju, studentu u.c. puses. 

Programmas kvalitāti raksturo: 

 programmas satura kvalitāte, 

 programmas īstenošanas un tā pārraudzības kvalitāte, 

  akadēmiskā personāla zinātniskās un pedagoģiskās darbības kvalitāte, 

 studentu un akadēmiskā personāla informatīvais nodrošinājums, 

 sadarbība ar darba devējiem, 

 sadarbība ar sabiedrību. 

 

Programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā tiek izmantotas: 

 elektroniskās komunikācijas sistēmas informācijas apmaiľai (katrai studentu 

grupai ir sava e-pasta adrese, kuru var izmantot visi grupas studējošie; 

informācijas apmaiľa notiek ne tikai ar programmas direktori, bet arī ar 

akadēmisko personālu, studiju procesa plānotājiem u.c.), 

 akadēmiskā personāla konsultācijas pēc katedrās apstiprināta konsultāciju 

saraksta, 

 studējošo un akadēmiskā personāla regulāra tikšanās klātienē ar programmas 

direktori (ne retāk kā reizi mēnesī) . 

Programmas pastāvēšanas laikā informācijas iegūšanai tiek izmantotas šādas metodes 

un formas :  

 studentu anketēšana (anketas paraugu skat. 9. pielikumā), 

 programmas direktora  tikšanās ar studentiem un akadēmisko personālu,  

 pārrunas reizi mēnesī piecu augstskolu programmu direktoru semināros, 

 studiju procesa un prakšu norises vērojumi,  

  studiju kursu, prakšu satura analīze un apstiprināšana katedru sēdēs, maģistra darbu 

tematu apspriešana fakultātes domē, 

 programmas direktores tikšanās ar  Nodarbinātības valsts aģentūru darbiniekiem, 

Latvijas Universitātes karjeras centra darbiniekiem, 
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 programmas direktora individuālas pārrunas ar studentiem  un akadēmisko 

personālu. 

Studiju programmā īstenošanā iesaistīti Izglītības un sociālās psiholoģijas, Vispārīgās 

pedagoģijas, Skolas pedagoģijas, Skolvadības, Dabas zinātľu un informātikas katedru 

akadēmiskais personāls, filiāļu vadītāji, studiju darba plānotāji, Pedagoģijas fakultātes 

lietveţi.  

RPIVA akadēmiskā personāla un palīgpersonāla pienākumi studiju programmas 

īstenošanā norādīti viľu amatu aprakstos  (ar tiem var iepazīties Pedagoģijas 

fakultātes dekanātā vai RPIVA Personāla daļā). 

 

 

4.4. Programmā studējošo raksturojums 

 

4.4.1. Studējošo kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

Studiju programma tiek īstenota kopš 2007./2008. studiju gada. 

2007./2008. studiju gada 2. semestrī  programmā studē 24 studenti pilna laika klātienes 

studijās (studiju finansējums no valsts budţeta līdzekļiem), 29 studenti nepilna laika 

klātienes studijās (10 studenti Jēkabpils filiālē un 19- Alūksnes filiālē). Salīdzinot ar 1. 

semestri, studentu skaits samazinājies par 12 studentiem. Atbiruma iemesli: nespēj 

apvienot studijas un darbu (4 studenti); ģimenes vai paša veselības problēmas(2 

studenti); darbs ārzemēs (2 studenti); grūtības samaksāt studiju maksu (4 studenti). 

Aptaujājot studentus par izvēli studēt profesionālā maģistra studiju programmā 

„Karjeras konsultants‖, atklājas, ka  vēlmi studēt noteikuši šādi faktori: 

 plaša un pārliecinoša informācija par jaunās studiju programmas perspektīvu  

daţādos informācijas avotos: Vispārējās izglītības attīstības aģentūras mājas 

lapā www.viaa.gov.lv , laikrakstos „Malienas Ziľas‖, „Diena‖, „Latvijas 

Avīze‖ u.c., 

 informācija Vispārējās izglītības attīstības aģentūras organizētajos semināros, 

konferencēs, pedagogu tālākizglītības kursos par karjeras izglītības 

jautājumiem, 

 gadskārtējās izstādes „Skola 2007‖ reklāmas pasākumi, 

 RPIVA studiju programmu reklāmas izdevumi, 

 RPIVA karjeras dienu pasākumi, 

 RPIVA akadēmiskā personāla publiskās uzstāšanās daţādos 

pasākumos(konferences, tālākizglītības kursi, projekti u.tml.), 

 RPIVA citās programmās  studējošo informācija ,  

 informācija par to, ka studiju programma paredz gan maģistra grādu izglītības 

zinātnē, gan karjeras konsultanta kvalifikāciju,  

 informācija par to, ka programma veidota ESF Latvijas nacionālās programmas 

projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ 

ietvaros.  

Studiju programmas pašvērtējuma periodā no visiem studiju programmā 

imatrikulētajiem studentiem 72,4% studējošo ir apguvuši akadēmiskās vai profesionālās 

pedagoģijas pamatstudiju programmas, 28,6%- psiholoģijas bakalaura studiju 

programmas.  

Studējošo motivācija iegūt profesionālo izglītību karjeras konsultēšanas jomā ir augsta, 

jo 86,3% studējošo  ir daţādos veidos saistīti ar karjeras konsultanta darbību (izglītības 

iestāţu vadītāju vietnieki mācību vai audzināšanas jomā, mācību priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu darbinieki, kuri veic karjeras 

http://www.viaa.gov.lv/
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konsultanta pienākumus, ir karjeras izglītības pasākumu organizētāji daţādās iestādēs 

u.tml.). Tas augstskolai liek ļoti mērķtiecīgi un regulāri domāt par programmas 

organizācijas  kvalitātes nodrošināšanu. 

 

4.4.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

 Lai pilnveidotu studiju programmas kvalitāti, sagatavotos programmas akreditācijai, 

2008. gada 2. semestrī tika veikta programmā studējošo anketēšana (anketas paraugu 

skat. 9. pielikumā). Jāatzīmē, ka vienota anketa tiek izmantota arī pārējās valsts 

augstskolās, kurās īsteno studiju programmu. Tas ļauj objektīvāk spriest par 

programmas satura kvalitāti, izstrādāt pasākumus tās pilnveidošanai. 

Apkopojot anketēšanas rezultātus, atklājas, ka 95,7% studentu ir izteikuši 

apmierinātību ar studiju programmas saturu, tās organizāciju un  nodrošinājumu ar 

akadēmisko personālu. 

 Visaugstāk studenti novērtē studiju programmas kursu saturu, kā arī fakultātes 

personāla attieksmi pret studentiem, informācijas iegūšanas iespējas par studiju 

procesu un fakultātes personāla darbību studiju procesa uzlabošanā. 

Studiju programmas saturs apmierina pilnībā  70% studentu, daļēji – 30%.  

Studiju programmas atbilstība studentu profesionālajām vajadzībām apmierina pilnībā 

– 66 %, daļēji – 34%; studiju procesa organizācija apmierina pilnībā – 66%, daļēji – 

34 %, 

Programmas materiāli tehniskais nodrošinājums apmierina pilnībā  58% studējošo, 

daļēji  42% studējošo. 

Visaugstāk tiek vērtēts studiju programmā piedāvāto kursu saturs, studiju materiāli,  

studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju, fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem, studiju lekciju sarakstu un izmaiľu, ja tādas vajadzīgas,   precizitāte,  

akadēmiskā personāla attieksmes pret studentiem. Par nozīmīgu studenti atzīst arī to, ka 

studiju programmas direktorei ir pieľemšanas laiki, konsultācijas, kā arī iespēja ar viľu 

sazināties pa e-pastu, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus par programmas 

organizāciju. Studenti augstu vērtē to, ka katram no docētājiem ir konsultāciju laiks, ka 

katrs docētājs studiju kursa apguves sākumā noskaidro studentu priekšzināšanas un 

vēlmes,  un,  ja nepieciešams, koriģē studiju kursu saturu. Studentiem ir iespēja izteikt 

priekšlikumus, darboties studentu pašpārvaldē. Jāatzīmē gan, ka studenti šo iespēju 

izmanto minimāli, par galveno iemeslu minot aizľemtību (darbs, ģimene u.c.). 

Studentus mazāk apmierina tas, ka akadēmiskā personāla dotos kopētos materiālus ne 

vienmēr var ātri un ērti pārkopēt vajadzīgajā skaitā, un tas ir maksas pakalpojums;  

pamaz konkrētu metodisku ieteikumu, kas būtu noderīgi darbam konsultēšanas jomā ; 

reizēm studenti nesaľem atpakaļ iesniegtos rakstu darbus ar vērtējuma pamatojumu; 

daţi temati mēdz  dublēties daţādos studiju kursos, bieţi sakrīt pārāk daudz 

patstāvīgo darbu daţādos studiju kursos un praksē, tāpēc studenti nespēj tos kvalitatīvi 

veikt un par to izjūt diskomfortu, liela daļa no piedāvātās literatūras, interneta 

resursiem  ir svešvalodās, un studenti kritiski vērtē savu prasmi to lietot, strādājot ar 

informāciju . 

Priekšlikumi turpmākajam darbam:  

 jāuzlabo programmas materiāli tehniskais nodrošinājums (literatūra, 

konsultēšanas metodikai paredzētie līdzekļi (konsultēšanas kabīnes, 

telekomunikāciju sakari  u.c.), 

 vēl vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu 

jautājumu risināšanā, 

 akadēmiskajam personālam jāpilnveido studiju kursu saturs, lai  to saturs būtu 

vairāk saistīts  ar praktisko konsultanta darbu, lai nedublētos studiju kursu saturs.  
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Jācer, ka šī problēma kvalitatīvi  tiks atrisināta, jo ar 2008./2009. studiju gadu 

studenti varēs izmantot piecu augstskolu akadēmiskā personāla kopīgi izveidotu 

studiju programmas satura e- versiju un izdevumu „Karjeras izglītības pamati‖. 

 

 

4.4.3. Studējošo līdzdalība studiju procesā 

Tā kā studiju programma ir veidota ESF Latvijas nacionālās programmas projekta 

„Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros (līguma 

Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159), tad 11 no studiju 

programmā studējošajiem ir daudzveidīgi   saistīti ar karjeras izglītības un karjeras 

attīstības politikas  veidošanas jautājumiem. Viena pilna laika klātienes studente ir 

piedalījusies vispārizglītošajajām  skolām un profesionālās izglītības iestādēm 

paredzēto karjeras izglītības mācību materiālu un metodisko materiālu skolotājiem 

sagatavošanā. Šie materiāli tiek izmantoti arī karjeras konsultēšanas  metodikās, 

studiju praksēs; tiek veikta to aprobācija un apkopoti pētījumu rezultāti studentu 

maģistra darbos (ar minētajiem materiāliem var iepazīties RPIVA bibliotēkā, ar 

maģistra darbu tematiku var iepazīties pie studiju programmas direktores).  Desmit 

studenti ir pabeiguši 72 stundu tālākizglītības kursus par karjeras izglītības 

jautājumiem un ieguvuši IZM apliecību.  Iegūtā pieredze tiek popularizēta studiju 

procesā.  Pieciem no studējošajiem ir pieredze veikt karjeras konsultanta darbu, un šī 

pieredze arī tiek popularizēta studiju procesā. Studenti palīdz  studiju prakses 

organiācijā; ir eksperti daţādu praktisku situāciju modelēšanā studiju procesā u.tml. 

Izvērtējot studentu līdzdalību studiju procesā, nākas atzīt, ka pilnīgojama studentu un 

akadēmiskā personāla sadarbība, īpaši konsultēšanas metodikā un studiju prakšu 

organizēšanā, kopīgu akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās turpmākos 

valsts pētījumos u.c. programmās, kas risina ar studiju programmas specifiku saistītus 

jautājumus. 

 

4.5. Akadēmiskā personāla raksturojums 

4.5.1. Akadēmiskā personāla kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva vispārīgs 

raksturojums 

Programmas satura īstenošanā iesaistīti 12  akadēmiskā personāla pārstāvji. Studentu 

pētniecisko darbu vadīšanā un konsultēšanā papildus tiek iesaistīti vēl četri  

akadēmiskā personāla pārstāvji.  

Akadēmiskā personāla atbildība par konkrētās studiju kursa vai studiju prakses  

īstenošanu norādīta  studiju plānos (skat. 3. pielikumu). 

No programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 91,8 % RPIVA ir 

pamatievēlēšanas vieta. 

50 %  akadēmiskā personāla  ir zinātľu grāds konkrētā nozarē (apliecinājumu par 

iepriekš minēto informāciju var saņemt RPIVA Personāla daļā). 

Pēc ieľemamā amata 3 ir profesori vai asociētie profesori izglītības zinātnes un/vai 

sociālo zinātľu nozarēs, 5 ir docenti sociālo zinātľu nozarē, 3 lektori, 1- asistente, 

kura strādā zinātľu doktora vadībā. 

Četriem no akadēmiskā personāla ir pieredze darbam ar klientiem konsultēšanas 

jomā. Viena docētāja (RPIVA viľai nav pamatievēlēšanas vieta) strādā 

Nodarbinātības valsts aģentūrā Jēkabpils filiālē. 
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4.5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā un organizatoriskā darbība 

 

Informācija par akadēmiskā personā izglītību, profesionālo, zinātnisko, 

organizatorisko u.c. pieredzi aprakstīta  dzīves gājumu aprakstos (Curriculum vitae) 

(skat. 6. pielikumu). 

Ar karjeras izglītības jautājumu risināšanu akadēmiskais personāls ir saistīts daţādos 

aspektos: 

 Dr.paed. Z. Anspoka, Mg. paed. I.Lāce, Mg.hist. S.Marsone, Mag. ing. I. 

Urpena kopš 2005. gada piedalās ESF projekta nacionālās programmas 

3.2.7.1. aktivitātē 3.2. „Karjeras izglītības programmu nodrošināšana izglītības 

iestādēs‖. Projekta ietvaros piedalījās profesijas standarta izstrādē (skat 1. 

pielikumu), studiju vizītēs apguva ārzemju pieredzi karjeras konsultantu 

sagatavošanā, piedalījās zinātniski metodiskajās konferencēs, semināros par 

karjeras konsultēšanas darba vadību, uzstājās ar referātiem par karjeras 

izglītības pieredzi Latvijā, izstrādāja studiju programmu, studiju kursu 

programmas, turpina sagatavot metodisko materiālu komplektus, vada 

pamatstudiju programmu studentu kursa darbus, bakalaura darbus par skolēnu 

karjeras vadības jautājumiem u.c., piedāvā pedagogu tālākizglītības kursos 

lekcijas par karjeras plānošanas un vadības jautājumiem, piedalās skolotāju 

multiplikatoru sagatavošanā, piedalās monogrāfijas „Karjeras izglītības 

pamati‖ veidošanā, studiju kursu sagatavošanā e-versijā, vispārizglītojošo 

skolu un profesionālās izglītības iestāţu mācību līdzekļu izstrādē un 

recenzēšanā, 

 Dr.psych.G.Svence kopā ar LLU, LU, LPA, RA, DU docētājiem kopš 2006. 

gada izstrādā studiju kursu programmas, studiju materiālus, zinātniskās 

publikācijas u.c. ar karjeras  konsultēšanu saistītiem jautājumiem, piedalījās 

karjeras konsultēšanas metodikas seminārā Zviedrijā, gatavojas studiju vizītei 

Malmes Universitātē Socratus/Erasmus  programma ietvaros, 

 Mag. paed. D.Bērziľa Comenius projekta ietvaros apguvusi pieredzi par 

karjeras atbalsta sistēmu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 As. prof. Dr. psych. A. Lasmanei ir konsultēšanas darba  pieredze daţādiem 

klientiem, veikusi LZP grantu ietvaros pētījumus par organizāciju kultūru, 

indivīdu vajadzībām multikulturālā sabiedrībā, piedalās projekta KIPNIS 

ietvaros semināros par karjeras vadības jautājumiem. 

 

4.5. 3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem sešiem gadiem 

 

Programmas kvalitātes nodrošināšanai paredzēti pasākumi akadēmiskā personāla 

atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politikai nākamajiem sešiem gadiem: 

 tālākizglītības kursi un studiju vizītes sadarbības augstskolās Latvijā un 

ārzemēs, 

 studijas doktorantūrā (A. Līne, S.Marsone, I. Lāce), 

 piedalīšanās konferencēs Latvijā un ārzemēs par karjeras vadības 

jautājumiem, 

 piedalīšanās IZM ISEC plānotajā skolotāju tālākizglītībā par karjeras 

vadības jautājumiem (I. Lāce, S. Marsone, Z. Anspoka), 

 sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts izglītības attīstības 

aģentūru, veicot kopīgus pētījumus, popularizējot karjeras konsultanta 
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darbības pieredzi, izstrādājot un ieviešot zinātniski pamatotu 

terminoloģiju karjeras izglītības jomā, 

 piedalīšanās programmas satura pilnveidošanā. 

 

4.6.  Studiju programmas materiālais un finansiālais nodrošinājums 

 

Studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantota RPIVA materiālā bāze: telpas Imantas 

7. līnijā, 1, datorklases ar interneta pieslēgumu un multimediju iespējām, bibliotēkas 

fondi un Alūksnes, Cēsu, Kuldīgas un  Jēkabpils filiāļu   materiālā bāze. 

Arī pēc studiju programmas „Karjeras konsultants‖ izveidošanas izveidojusies 

profesionālā sadarbība starp sešām Latvijas augstskolām (LU, RPIVA, LLU, RA, DU, 

LPA). Tā  dod iespēju savstarpēji izmantot metodiskos materiālus, apmainīties 

pieredzē studiju prakšu nodrošināšanā u.tml. (skat. 7. pielikumu). 

Studentiem ir iespējas izmantot RPIVA Eksperimentālās psiholoģijas laboratorijas 

izstrādātās programmas, Kreativitātes centra un Izglītības un sociālās psiholoģijas 

katedras metodiskos materiālus psihodiagnostikā, pedagoģiskajā psiholoģijā, 

psiholoģijas mācību metodikā, attīstības psiholoģijā,  starptautisko zinātnisko 

konferenču materiālus pedagoģijā un  psiholoģijā, ESF projekta nacionālās 

programmas 3.2.7.1. projekta 3.2. aktivitātes ―Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros iegūtos studiju vizīšu materiālus, grāmatas 

u.c. 

Rīgā, Imantas 7. līnijas 1 ēkā  1628 m2  ir studiju telpas, 1053,54 m2- darba kabineti. 

Studiju programmas īstenošanai telpu pietiek. Arī filiālēs ir nepieciešamās studiju 

telpas un darba kabineti palīgpersonālam. 

Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7. līnijā 1. RPIVA filiālēs ir izveidoti savi 

bibliotēkas fondi. Studenti var izmantot Valsts Nacionālās bibliotēkas, Latvijas 

Universitātes, to pilsētu, pašvaldību bibliotēkas, kurās atrodas filiālēs, jo RPIVA ir 

noslēgti sadarbības līgumi (ar tiem var iepazīties RPIVA bibliotēkā).  

Bibliotēkas fonds tiek papildināts ar literatūru atbilstoši ―Karjeras konsultanta‖ studiju 

programmas saturam daţādās valodās. Ar ESF atbalstu iegādātas grāmatas (52 daţādi  

nosaukumi) par karjeras konsultēšanas, vadības u.c. jautājumiem, veikts pasūtījums 

vēl 10 daţādu grāmatu par karjeras izglītību iegādei, apkopota interneta adrešu datu 

bāze. Tiek tulkotas divas grāmatas latviski, viena tiek sagatavota, sadarbojoties ar citu 

Latvijas augstskolu akadēmisko personālu. 

Šobrīd bibliotēkas kopējā platības ir 335 m2.  

Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju vietām un 13 brīvpieejas datoriem. 

RPIVA bibliotēkā pieejama periodika: ţurnāli, laikraksti, EBSCO datu bāze, 

APGOLD datu bāze, kurā ievietotā informācija ir noderīga studiju programmas 

apguves procesā. 

Studiju procesa un studiju darba organizēšanai iegādāta datortehnika, modernizētas 

esošās datorklases, ieviesta RPIVA informācijas sistēmas VALIS otrā kārta un 

uzsākta nākošās  kārtas testēšana: 

 iegādāti 3 datu bāzes serveri IS (iekšējā sistēma) drošības pasākumu 

realizēšanai, 
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 iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības 

nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiľa, 

ātrdarbīgi komutatori, nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.), 

 pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot 

ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības pakāpes RPIVA intranetu – VBT 

(vienotais biznesa tīkls), 

 IS izveidoti studiju programmu un kursu reģistri, studentu reģistrs, 

darbinieku reģistrs, ieviesta finansu kontrole un vadība, 

 atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes 

un Web programmatūrai (Developer Express Products), 

 iegādāta studiju darbam nepieciešamā programmatūra (SPSS, Pascal, 

Visual Basic), 

 aktu zāle tiek aprīkota ar stacionāru prezentāciju tehniku – datu 

videoprojektors, nolaiţams ekrāns, dators, DVD, TV, Internet 

pieslēgums, akustiskā sistēma. 

 

RPIVA  filiāļu studenti un  akadēmiskais personāls var izmantot:  datorklases, 

kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licencētu 

programmatūru, Internet pakalpojumus un citu aprīkojumu un sistēmas: 

 2 datorklases (59 darba vietas ) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1, 

 datorklases filiālēs  – Cēsīs (35 datori), Kuldīgā (23datori), Jēkabpilī 

(16datori ), Alūksnē (17 datori), 

 katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai 

krāsu tintes printera, 

 studiju darbā var izmantot stacionāri ierīkotu prezentāciju aparatūru 2 

auditorijās un zālē, 4 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators,  

datu videoprojektors) Rīgā un  filiālēs,  digitālo videokameru un digitālo 

fotokameru, 

 visiem datoriem ir instalēta licencēta programmatūra – MS Windows, 

MS Office, antivīrusu programma, 

 studenti var izmantot RPIVA iegādātās licencētās programmas 

(Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, 

Macromedia Flash, Macromedia Dreaweaver, MS Project, MS 

Visual Basic, SPSS, programmas svešvalodu apguvei u.c.), 

 visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru 

resursus un neierobeţotus interneta pakalpojumus, 

 studenti un darbinieki var lietot RPIVA e–pastu,  

 ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekļuves tiesības IS, 

pieejai izmantojot RPIVA interneta lapu, 

 IS tiek aktualizēta informācija par studentu sekmēm un finansiālajām 

saistībām, 

 tiek aktualizēta un papildināta RPIVA mājas lapa, kurā atrodama studijām 

nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti, utt.),  

 katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 

10/100Mbit/s), veidojot RPIVA intranetu Rīgā un visās RPIVA filiālēs, 

kurās paredzēts realizēt programmu,  

 domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba), 

 tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv), e–pasta, FTP, Proxy serveri, 
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 tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL 

serveris e–studiju darbam, 

 Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 

2048/512 Kbit/s līnijas, filiālēs – 384/128 Kbit/s līnijas, 

 RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar 

„ugunsmūri‖, 

 divās telpās iekārtotas digitālās tāfeles u.c. 

RPIVA filiālēs ir uzkrāta literatūra, kas nepieciešama studentu patstāvīgajam darbam, 

ir sadarbības līgumi ar vietējo pašvaldību bibliotēkām, studenti var pasūtīt grāmatas 

internetā u.tml.  Studentiem gan ir jārēķinās ar to, ka jaunākā literatūra galvenokārt ir 

angļu valodā. 

Studiju maksu skat. www.rpiva.lv/ uzņemšana; ar programmas izmaksas aprēķiniem 

var iepazīties RPIVA grāmatvedībā. 

 

4.7. Ārējie sakari, sadarbības jomas un sadarbības partneri 

 

Lai nodrošinātu studiju programmas kvalitāti, tās nepārtrauktu attīstību, akadēmiskā 

personāla tālākizglītību, zinātnisko darbību,  notiek sadarbība  ar šādiem partneriem: 

 Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas 

Pedagoģijas akadēmiju un  Rēzeknes Augstskolu (skat. 9. pielikumu), 

 Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

 ārzemju  augstskolām (Jyvaskylas universitāte (Somija), Viļľas Universitāte) 

 darba devējiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, LU Karjeras centru). 

Ar Latvijas augstskolām sadarbība turpinās daţādos aspektos: 

 ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros kopīgi izveidota profesionālā 

maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖, 

 darbība kopīgos starptautiskos un valsts projektos,  

 regulāra apmaiľa ar informāciju, metodiskajiem līdzekļiem utt., 

 lai kontrolētu un objektīvi analizētu studiju kvalitāti, izveidota kopēja studentu 

aptaujas forma, 

 akadēmiskā personāla un studentu piedalīšanās zinātniskajās konferencēs par 

karjeras izglītības jautājumiem (2008. gadā RA notika 12. starptautiskā 

studentu zinātniskā konference ‖Mēs laikā, telpā, attīstībā‖, kurā tika  iekļauta 

sekcija „Karjeras konsultēšana‖ un 4. zinātniskā konference RPIVA, kurā 

piedalījās sadarbības augstskolu akadēmiskais personāls), 

 programmu direktoru regulāra tikšanās, lai vērtētu programmas īstenošanas 

kvalitāti, popularizētu pieredzi u.c. 

Ar Valsts izglītība attīstības aģentūras atbalstu augstskolā tiek nodrošināta: 

 programmas satura apguvei  nepieciešamā literatūra, informāciju par 

interneta resursiem u.c. materiāli, 

 tiek izstrādāta tās e-studiju versija-www.niid.lv/moodle,  

 tiek izdota grāmata „Karjeras atbalsta sistēmas pamati‖, 

 akadēmiskais personāls piedalās multiplikatoru sagatavošanā karjeras 

izglītības jautājumos,  

 akadēmiskais personāls piedalās studiju vizītēs ārzemju augstskolās, 

tālākizglītības semināros. 

http://www.rpiva.lv/
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Konkrētu studiju kursu docētāji  studiju programmas īstenošanas laikā apmeklēja 

Valsts  izglītības aģentūras organizētos seminārus, kurus vadīja Eiropā un pasaulē 

pazīstami zinātnieki, konsultatīvā darba speciālisti: Ph. D. L. Kapelis 

(Dienvidaustrālijas Universitāte) un prof. Dr. B.J. Erfelts (Vācijas Mannheimas valsts 

profesionālā augstskola) par konsultēšanas teorijām un metodiku,  Mg. D. Hughe   

(Lielbritānijas Derby  studiju vadības centrs) par karjeras vadības teorijām, Mg. M. 

Launikari (Somijas  Izglītības nacionālais departaments) par sociālās integrācijas un 

starpkultūru konsultēšanas jautājumiem, Mg. R. Vourinens (Jyvaskylas Universitātes 

Izglītības pētniecības institūts) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu karjeras 

vadībā un konsultēšanā u.c. Tas palīdzēja mērķtiecīgāk sagatavot studiju kursu 

ietvaros paredzētās lekcijas, seminārnodarbības u.tml.  

Ar ārzemju augstskolām noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz akadēmiskā personāla 

un studējošo apmaiľu (informāciju par sadarbības partneriem skatīt 

www.rpiva.lv/sadarbība).  

Ar darba devējiem sadarbība notiek, īstenojot studiju prakses, piedaloties kopīgās 

konferencēs, semināros. Studiju prakšu laikā studenti un akadēmiskais personāls 

apmeklē Valsts Nodarbinātības aģentūras organizētos pasākumus (lekcijas, 

konsultāciju seansus, filmu demonstrējumus u.c.), LU Karjeras dienu pasākumus, 

Skola 2008 ietvaros rīkotos pasākumus u.c. Sadarbības līgumus skat. 5. pielikumā. Ar 

pasākumiem prakšu laikā var iepazīties prakšu materiālos un  pie programmas 

direktores.  

 

 

4.8. Studiju programmas SVID analīze un attīstības plāns 

 

 

SVID analīze 

Studiju programmas stiprās puses Studiju programmas vājās puses 

Programma veidota , mērķtiecīgi sadarbojoties sešu 

Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam un 

Valsts izglītības attīstības aģentūrai ESF Latvijas 

nacionālās programmas projekta „Karjeras 

izglītības programmu nodrošinājums izglītības 

sistēmā” ietvaros (līguma 

Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0

001/0159) 
 

Nepietiekama materiālā bāze programmas satura 

kvalitatīvai nodrošināšanai (karjeras konsultantu 

kabīnes, studiju materiāli u.c.) 

Akadēmiskais personāls piedalījās profesijas standarta 

izstrādāšanā, karjeras attīstības atbalsta politikas 

veidošanā valstī, skolotāju tālākizglītībā par karjeras 

vadības un izglītības jautājumiem. 

Akadēmiskais personāls un maģistranti nepietiekami 

izmanto apmaiľas programmu iespējas 

Akadēmiskais personāls mērķtiecīgi paplašinājis 

pieredzi Latvijā un ārzemēs karjeras konsultēšanas 

u.c. ar programmas attīstību saistītās jomās. 

Studentu zemā sociālā aktivitāte augstskolas 

studentu pašpārvaldē un studiju programmas 

pilnveidē 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši  

profesionālās augstākās izglītības valsts  

standartam. Programmas saturs atbilst  karjeras nsultanta 

profesijas standarta prasībām. 

Nepilna laika studentiem ir saspringts un  

intensīvs studiju process, reizēm pārāk augstas  

prasības patstāvīgajiem darbiem, studenti nespēj  

kvalitatīvi to izdarīt, izjūt, īpaši semestru nobeigumā, 

http://www.rpiva.lv/sadarb�ba
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Studiju programma atbilst darba tirgus prasībām.  

Studiju programma ir dinamiska; nav nekādu  

problēmu to arvien papildināt ar jauniem aktuāliem kursiem, 

neizjaucot programmas iekšējo loģiku. 

 

pārslodzi. 
 

 

Veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru, tās filiālēm reģionos, LU Karjeras centru 

 

Sadarbība  ar ārzemju zinātniekiem un praktiķiem 

karjeras attīstības jomā (Jyvakylas Universitāte 

(Somija), Malmes Universitāte (Zviedrija).  

 

Ir datu bāţu resursu izmantošanas iespējas 

zinātniskajiem pētījumiem. 

 

Labs nodrošinājums ar datoriem, veiksmīga 

komunikācija ar studentiem, izmantojot internetu u.c. 

komunikācijas līdzekļus 

 

Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās karjeras 

izglītības pilnveidošanā valstī, pedagogu u.c. 

interesentu tālākizglītībā 

 

  

  

  

Studiju programmas draudi Studiju programmas attīstības iespējas 

Nepietiekams finansējums prakses nodrošinājumam Akadēmiskajam personālam ar maģistra grādu 

jāpabeidz studijas doktorantūrā (A. Līne, S. 

Marsone, I. Lāce) 

Budţeta vietu trūkums Bibliotēkas fondu papildināšana ar aktuālu 

zinātnisko un metodisko literatūru  

Studiju maksas paaugstināšanās Pilnveidojamas sadarbības formas ar darba devējiem 

Latvijas reģionos 

Nepietiekams finansējums bibliotēkas fondu 

papildināšanai u.c. līdzekļu iegādei  

Programmas e- versijas izstrāde un akadēmiskā 

personāla izglītošana 

Nepietiekams finansējums maģistrantu un akadēmiskā 

personāla atbalstam dalībai konferencēs, projektos 

Maģistrantu un akadēmiskā personāla  sadarbība 

valsts un starptautiskajos projektos 

Daļai studentu nepietiekamas svešvalodu zināšanas Pieprasījums pēc kvalificētiem karjeras 

konsultantiem valstī  

 Sadarbībā ar citām augstskolām starptautisku 

zinātnisku  konferenču organizēšanā 

 Monogrāfijas „Karjeras atbalsta sistēma‖ 

sagatavošana un izdošana 

 Veicināt studentu interesi par pētniecisko  

darbību un rosināt programmu beigušos  

turpināt pētniecisko darbību, studējot  doktorantūrā. 
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Programmas attīstības plāns(2008.-2009.) 

 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotais pasākums Izpildes laiks Atbildīgais 

1.  Studiju programmas e- versijas 

sagatavošana un akadēmiskā 

personāla, studentu izglītošana 

01.09. 2008. I. Urpena, 

Z. Anspoka 

2. Monogrāfijas „Karjerasatbalsta 

sistēma‖ sagatavošana 

izdošanai 

01.09. 2008. Z. Anspoka 

sadarbībā ar 

DU, LPA, LLU, 

AR programmu 

direktoriem,  

VIAA 

3. Studiju kursu un studiju prakšu 

satura pilnveidošana 

01.10.2008. Programmā 

iesaistītais 

akadēmiskais 

personāls, 

katedru vadītāji 

4. Studiju vizītes ERASMUS 

programmas ietvaros 

01.09.2008.-

01.07.2009. 

Z. Anspoka, G. 

Svence, A. 

Lasmane, 2. 

kursu studenti 

5.  Pētījumu par karjeras izglītības 

u.tml. datu bāzes izveidošana  

01.07.2009. I. Urpena, 

Z. Anspoka 

 

 

 

Programmas pašvērtējuma sagatavošanā piedalījās: 

Programmas direktore profesore Dr. Z. Anspoka 

Vispārīgās pedagoģijas katedras lektores S. Marsone, I. Lāce 

Pilna laika klātienes 1.kursa studente I. Lemešonoka 

Alūksnes filiāles vadītāja Mg. A. Pētersone 
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Pielikumi 
 

 

1. pielikums 

 

SASKAĽOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 2005. 

gada 14.decembra sēdē protokols Nr.7 

 

PROFESIJAS STANDARTS 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas numurs PS 0367 

 

Profesija Karjeras konsultants 

 

Kvalifikācijas līmenis 5 

 

Nodarbinātības apraksts Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, 

 informē, un izglīto klientus karjeras veidošanas  

jautājumos.  

Karjeras konsultants var strādāt daţādās valsts,  

pašvaldību, nevalstiskajās vai  

privātajās iestādēs, organizācijās, uzľēmumos  

un/vai privātpraksē,  

konsultējot klientus individuāli un grupās karjeras  

izvēlē un veidošanā, sadarbojoties ar  

daţādiem sociālajiem partneriem. 

Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 

Konsultēt klientu karjeras veidošanā 1.1. Ievērot profesionālo ētiku. 

1.2. Veidot konsultāciju vidi. 

1.3. Noteikt klienta vajadzības. 

1.4. Izmantot atbilstošas konsultēšanas metodes. 

1.5. Palīdzēt klientam apzināties savu potenciālu. 

1.6. Veicināt klienta patstāvību lēmumu pieľemšanā. 

1.7. Atbalstīt klientu karjeras veidošanās procesā. 

1.8. Ieteikt klientam nepieciešamības gadījumā citu 

speciālistu palīdzību. 

1.9. Veidot klienta personisko lietu. 

2. Informēt karjeras veidošanas 

jautājumos 

 

2.1. Apkopot informāciju par profesijām, izglītības 

iespējām, nodarbinātību un sadarbības partneriem. 

2.2. Palīdzēt klientam atrast vajadzīgo informāciju un 

lietderīgi to izmantot. 

2.3. Popularizēt karjeras veidošanas iespējas. 
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3. Izglītot klientus karjeras 

veidošanas jautājumos 

 

3.1. Veicināt klienta izpratni sevis izzināšanā. 

3.2. Veicināt izglītības iespēju un tās satura izpētes 

prasmju veidošanos.  

3.3. Veicināt profesijas satura izpētes prasmju 

veidošanos. 

3.4. Sekmēt karjeras plānošanas prasmju veidošanos. 

3.5. Veicināt lēmuma pieľemšanas prasmju 

veidošanos. 

3.6. Sekmēt darba meklēšanas un saglabāšanas 

prasmju veidošanos. 

4.  Sadarboties ar partneriem karjeras 

veidošanas jautājumos 

4.1. Apzināt sadarbības partnerus. 

4.2. Informēt sadarbības partnerus par savu darbību. 

4.3. Iesaistīt partnerus sadarbībā. 

4.4. Sniegt priekšlikumus karjeras veidošanas politikas 

pilnveidei. 

5. Veikt pētniecisko un metodisko 

darbu 

 

5.1. Apzināt problēmu un izvirzīt mērķi tās 

risināšanai. 

5.2. Izmantot atbilstošas izpētes metodikas. 

5.3. Analizēt pētījumu rezultātus. 

5.4. Ieviest pētījumu rezultātus praksē. 

6. Pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju 

6.1. Izvērtēt savu profesionālo darbību. 

6.2. Sadarboties profesionālajā sfērā ( ar kolēģiem un 

profesionālajām organizācijām). 

6.3. Sekot novitātēm savā profesionālajā jomā.  

6.4. Piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos.  

 

 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 

• Organizatoriskie faktori – individuāls, pāru vai grupu darbs. 

• Psihosociālie faktori – multikulturāla vide, klienti ar īpašām vajadzībām un no 

daţādām sociālām grupām. 

• Darba telpu iekārtojums - atsevišķs kabinets ar darbam nepieciešamo 

iekārtojumu, nodrošinot klienta datu aizsardzību. 

 

Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai:  

 

Prasmes 

Speciālās prasmes profesijā Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/spējas 

 konsultēt profesijas izvēlē 

 konsultēt izglītības izvēlē 

 konsultēt darba meklēšanā 

 konsultēt karjeras plāna 

izstrādāšanā 

 izmantot karjeras plānošanas 

metodes 

 pētīt klienta intereses, 

vērtības, prasmes, spējas, 

motivāciju 

 apzināt klienta veselības 

 noteikt klienta 

vajadzības 

 identificēt klientu 

ietekmējošos ārējos 

faktorus 

 izvēlēties atbilstošu 

saziľas veidu ar daţāda 

vecuma un sociālo 

grupu pārstāvjiem 

 formulēt jautājumus un 

problēmas 

 orientēties sabiedrībā 

notiekošajos procesos 

 integrēt teoriju praksē 

 plānot, organizēt un vadīt  

 prezentēt informāciju 

mutvārdu un rakstu runā  

 lietot informācijas 

tehnoloģijas 

 prast motivēt 

 prast svešvalodas 

 tolerance 
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stāvokli 

 analizēt profesiju saturu 

 novērtēt profesijas 

piemērotību klientam 

 pieľemt lēmumus 

 vadīt darba grupas 

 strādāt komandā 

 strādāt ar informāciju 

 veidot kontaktus ar 

sociālajiem partneriem 

 strādāt ar daţādām 

mērķauditorijām 

 veidot klienta lietu 

 veikt pētījumus 

 apzināties savas 

iespējas un 

ierobeţojumus 

 empātija 

 saskarsmes kultūra 

 

 

 

 

 

Zināšanas 

 

Zināšanu līmenis 

 

Priekšstats Izpratne Lietošana 

1.Likumdošana karjeras pakalpojumu 

sniegšanas jomā Latvijā un 

starptautiskā jomā 

   

2.Likumdošana izglītībā (Latvijā, 

Eiropā) 

   

3.Darba likumdošana (Latvijā, Eiropā)    

4.Izglītības sistēmas (Latvijā, Eiropā) 
   

5.Valsts institūcijas, kas saistītas ar 

karjeras pakalpojumu nodrošināšanu 

   

6.Karjeras teorijas un metodes    

7.Profesionālās piemērotības noteikšana    

8.Profesiju klasifikācija    

9.Profesiogrammu sastādīšana    

10.Darba tirgus tendences    

11.Darba meklēšanas process, veidi un 

metodes 

   

12.Konsultēšanas  teorija un paľēmieni    

Bezdarba psiholoģiskie aspekti    

Saskarsmes psiholoģija    

Krīţu psiholoģija    

Personības psiholoģija    

Vecumposmu psiholoģija    

Organizāciju psiholoģija    

Ģimenes psiholoģija    

Vispārīgā psiholoģija    

Eksperimentālā psiholoģija    
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Speciālā pedagoģija    

Sociālā pedagoģija    

Profesionālā ētika    

Svešvalodas    

Mācīšanas un mācīšanās metodes    

Darba medicīna 
   

Pētnieciskā darba organizēšana    

Projektu vadība    

Cilvēkresursu vadība    

Vadības teorija    

Sabiedriskās attiecības    

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas  

   

Lietišķie raksti    

Lietišķā etiķete    

 

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 

 Nora Kalēja  

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, informatīvi-metodiskās 

daļas vadītāja 

 Ilona Jurševska 
Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra, projektu vadītāja 

 Inta Jaunzeme 
Latvijas Uniniversitāte, studentu servisa direktora vietniece 

 Zigita Baldone 
Cēsu rajona Zaubes pamatskola, skolotāja 

 Ritma Ošeniece 

Saldus BJC, karjeras centra vadītāja 

 Linda Reinika 

Rēzeknes 5.vidusskola, psiholoģe 

 Ilze Erdmane 

Sociālās integrācijas centrs, sociālā darba vadītāja 

 Jānis Lainis 

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, vadošais profesiju izvēles 

konsultants  

 

Profesijas standarta eksperti:  

 

G. Veismane, Valsts kanceleja, direktore 

A.Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienība, priekšsēdētājs 

E.Egle, Latvijas Darba devēju konfederācija, ģenerāldirektore 

Konsultanti: Rita Ābele, Rita Kaļķe (LU), Eridiana Oļehnoviča (DU), Aloīda 

Ķirse, Inita Soika, Anda Leitāne, Tālivaldis Sēja (LLU), Gunārs Strods, Rita 

Orska (RA), Zenta Anspoka, Inguna Lāce(RPIVA) 
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2. pielikums. Programmas licence 

(pievienota  LR IZM izsniegtā licences kopija) 
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3. pielikums. Studiju plāni pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām 
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Pedagoģijas fakultāte 

APSTIPRINU 

Studiju prorektore 

_____________  R.Spalva 

2008.gada.__._________ 

 Profesionālā maģistra studiju programma  

 “Karjeras konsultants” (46142) Uzľemšanas gads     2008. 

  Studiju ilgums         2 gadi 

 Studiju plāns  (pilna laika studijas) Programmas direktore               prof. 

Z. Anspoka 

 

N 

p.

k 

Studiju kurss 

1.kurss 
2008../2

009..stud

.gads 

2.kurss 
2009../2

0010. 

stud.gad

s 

Pārbaudījums 

(semestris) 
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s 

 

K
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d
īt
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u

n
k

ti
 

 Atbildīgā katedra, 

docētāji 
1
.s

em
st

ri

s 
2
.s

em
st

ri

s 
3
.s

em
st

ri

s 
4
.s

em
st

ri

s 

Ie
sk

ai
te

 

E
k
sā

m
e

n
s 

A
iz

st
āv

ē 

ša
n
a 

 Kopā kredītpunkti 20 20 20 20    1280 80  

1. Studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

       

 

18  

1. Karjeras attīstības teorijas 4     1.  64 4 Skolvadības katedra, lekt. A. Līne 

2. 
Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika 
2     1.  32 2 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības, as. prof. 

A. Lasmane 

3. Organizāciju kultūra 2    1.   32 2 Izglītības un soc. psih., doc. D.Bērziľa 

4. 
Darba tirgus un nodarbinātība 

2    1.   32 2 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības, as. prof. 

A. Lasmane 

5. Konsultēšanas teorija un metodika I  2   2.   64 2 Izglītības un soc.  psih., doc. G. Svence 



 41 

6. Konsultēšanas teorija un metodika II  4    2.  64 4 Izglītības un soc.  psih., doc. D. Bērziľa 

7. 
Darba meklēšanas process 

 2    2.  
64 

2 
Ekonomikas un uzľēmējdarbības, as. prof. 

A. Lasmane 

2. Pedagoģijas un psiholoģijas kursi         6  

8. Cilvēka dzīves cikli 2    1.   32 2 Vispārīgās ped., as. prof. B. Garjāne 

9. 
Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti 
 2   2.   32 2 Vispārīgās ped., lekt. S.Marsone 

10. Komunikāciju teorijas konsultēšanā 2    1.   32 2 Izglītības un soc. psih., doc. G. Svence 

3. 
Pētnieciskā darba un vadzinību 

studiju kursi 
    

 
   10  

11. Pētnieciskā darba metodoloģija 2  2  1. 3.  64 4 Skolas ped., prof. Z. Anspoka 

12. 
Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 
  2  3.   32 2 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības, doc.Ē. 

Melnis 

13. Karjeras pakalpojumu vadība 2    1.   32 2 
Skolvadības, doc. S. Ozoliľa, asist. 

J.Liepiľa 

14. 
Informācijas tehnoloģijas 

konsultēšanā 
 2   2.   

32 
2 

Dabas zinātľu un informātikas, lekt. 

I.Urpena 

4. Prakse         26  

15. 
Prakse I 

2      1. 
2 

ned. 
2 Vispārīgās ped.,lekt.. I. Lāce 

16. 
Prakse II 

 6     2. 6ned. 4 
Vispārīgās ped., lekt. S.Marsone ,lekt.. I. 

Lāce 

17. 
Prakse III 

  8    3. 
8ned. 

8 
Vispārīgās ped., lekt.. I. Lāce, lekt. 

S.Marsone 

18. 
Prakse IV 

  4    3. 
4 

ned. 
4 

Izglītības un soc. psih., doc. D.Bērziľa, 

lekt.. I. Lāce 

19. 
Prakse V 

   6   4. 
6 

ned. 
4 

Vispārīgās ped., lekt. I. Lāce, Skolas ped., 

prof. Z. Anspoka 

2. Valsts pārbaudījums         20  

20. 
Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēšana 
 2 4 14 2.,3.  4. 

 
20 

Skolas ped., prof. Z. Anspoka 
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 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

 

Pedagoģijas fakultāte 

APSTIPRINU 

Studiju prorektore    

 _____________  R.Spalva 

2008. gada.__._________ 
 Profesionālā maģistra studiju programma  

 “Karjeras konsultants” (46142) Uzľemšanas gads     2008. 

  Studiju ilgums         2,5 gadi 

 Studiju plāns  (nepilna laika studijas) Programmas direktore  ____________ 
Prof. Z. Anspoka 

 

N 

p.k 
Studiju kurss 

1.kurss 
2008./2009

.stud.gads 

2.kurss 
2009./2001

0. stud.gads 

3.kurss 
20010./201
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st
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ša
n

a 

 Kopā kredītpunkti 16 16 16 16 16      80  

1. Studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

         

 

18  

1. Karjeras attīstības teorijas 4       1.  32 4 Skolvadības,   lekt. A. Līne 

2. 
Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika 2       1.  16 2 
Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības, as. prof. A. 

Lasmane 

3. Organizāciju kultūra 2      1.   16 2 
Izglītības  un soc.  psih., doc. 

D.Bērziľa 

4. 
Darba tirgus un nodarbinātība 

 2     2.   16 2 
Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības, as. prof. A. 

Lasmane 

5. Konsultēšanas teorija un metodika I  2     2.   32 2 
Izglītības un soc.  psih., doc. G. 

Svence 

6. Konsultēšanas teorija un metodikaII   4     3.  32 4 
Izglītības un soc.  psih., doc. D. 

Bērziľa 
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7. 
Darba meklēšanas process 

   2    4.  32 2 
Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības, as. prof. A. 

Lasmane 

2. Pedagoģijas un psiholoģijas kursi           6  

8. Cilvēka dzīves cikli 2      1.   16 2 Vispārīgās ped., as. prof. B. Garjāne 

9. 
Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti 
 2     2.   16 2 Vispārīgās ped., lekt. S.Marsone 

10. Komunikāciju teorijas konsultēšanā 2      1.   16 2 
Izglītības un soc.  psih., doc. G. 

Svence 

3. 
Pētnieciskā darba un vadzinību 

studiju kursi 
          10  

11. Pētnieciskā darba metodoloģija  2  2   2. 4.  32 4 Skolas ped., prof. Z. Anspoka 

12. 
Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 
   2   4.   

16 
2 

Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības, doc. Ē. Melnis 

13. Karjeras pakalpojumu vadība 2      1.   
16 

2 
Skolvadības, doc. S. Ozoliľa,  

as. J. Liepiľa 

14. 
Informācijas tehnoloģijas 

konsultēšanā 
 2     2.   

16 
2 

Dabas zinātľu un informātikas, 

lekt. I.Urpena 

4. Prakse           26  

15. Prakse I 2        1. 2 ned.  Vispārīgās ped., lekt. I. Lāce 

16. Prakse II  6       2. 6 ned.  
Vispārīgās ped., lekt. S.Marsone, 

lekt. I. Lāce 

17. Prakse III   8      3. 8 ned.  
Vispārīgās ped., lekt. I. Lāce, lekt. 

S.Marsone, 

 

18. 
Prakse IV 

   4     4. 
4 ned. 

 
Izglītības un soc.  psih., doc. 

D.Bērziľa, lekt. I. Lāce 

19. Prakse V     6    5. 6 ned.  
Vispārīgās ped., doc. I. Lāce, 

Skolas ped., prof. Z. Anspoka 

5. Valsts pārbaudījums           20  

20. 
Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēšana 
  4 6 10  3., 4.  5. 

 
 

Skolas ped., prof. Z. Anspoka 

 



 44 

4.pielikums. 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 

 
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 

APSTIPRINĀTS 

      Skolvadības katedra 2008. 

gada_____ 

    Kat. vad.prof. I.Muzis 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Karjeras attīstības teorijas 

Career development theories 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras 

konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6  

Priekšzināšanas  
Angļu valoda 

 Personības attīstības teorijas 

                  

Kursa autore un docētāja lektore Mag. soc. Antra Līne 

                              

Kursa mērķis. Veicināt studentu izpratni par nozīmīgākajām atziľām karjeras teorijās, iepazīstināt ar 

jaunākajiem pētījumiem šo teoriju ietvaros un dot ievirzi teoriju izmantošanai karjeras konsultanta 

praksē.  

Plānotais rezultāts.  
Nozīmīgāko karjeras teoriju, to pamatjēdzienu izpratne, prasme izmantot profesionālo terminoloģiju,  

kritiski izvērtēt empīrisko pētījumu rezultātus par  karjeras attīstību sociālās kultūras  kontekstā. 

Prasme izstrādāt, ieviest un izvērtēt karjeras konsultācijas programmas un tās saistīt ar mūţizglītības 

teoriju.  

Izpratne par pārejas modeļu izmantošanu karjeras izaugsmes posmos; prasme izprast klienta 

izaugsmes faktorus un individuālās rīcības dinamiku.  

Prasme apzināties, novērtēt, izprast un respektēt klientu kultūras, valodas un sociālās atšķirības; 

prasme koordinēt un sekmēt klienta radošumu savas (mācību un darba) programmas izstrādē. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

 

N

r.

p.

k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Piln

a 

laik

a 

stud

ijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.   Jēdzienu „karjera‖ un „karjeras attīstība‖ izpratne, 

karjeras posmi (indivīda un organizācijas skatījumā). 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas jēdziens, virzieni 

pasaulē. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

teorētiskie pamati. 

6 3 1 
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2.   Karjeras attīstības atbalsta teorijas.  

Diferenciālās teorijas 

Iezīmju un faktoru teorija.  

Individuālo iezīmju saskaľošana ar profesionālajiem 

faktoriem. Iezīmes un faktori, kas ir visnozīmīgākie 

karjeras veidošanai un kurus var novērtēt testēšanas 

ceļā: spējas, sasniegumi, intereses, vērtības un 

personiskās īpašības. 

 Dţ. Holanda personības tipu teorija. 

Reālistiskais, pētošais, mākslinieciskais, sociālais, 

uzľēmīgais un tradicionālais personības tips, to 

raksturojums. 

6 3 1 

3.  Attīstības teorijas (mūţa ilguma teorijas). 

D. Supera profesionālās izvēles teorija 

Karjeras briedums-pakāpe, kādā indivīds ir orientēts 

veikt profesijas izvēli, pārvalda vajadzīgo 

informāciju par darbu/kursiem utml. un spēj īstenot 

savus plānus, ir konsekvents savās prioritātēs, spēj 

izšķirt iezīmes un spējas.  Individuālās lomas. 

 E.Ginzberga teorija.  

Karjeras lēmuma veikšanas pakāpes: fantazēšana 

(lomu spēle un iztēlošanās); eksperimentēšana 

(interešu, spēju un vērtību iepazīšana); reālistiskā 

pakāpe (profesijas izvēles noteikšana) 

6 3 1 

4.  Strukturālā teorija (iespēju teorija; P.Blau; 

J.Roberts)  

Iespēju struktūras kā indivīda izvēles ierobeţojumi, 

uzsākot darbu  

(pieejamo darbu spektrs, iegūtā izglītība, mobilitāte, 

sociālā slāľa statuss); darba dzīves laikā ( pašreizējā 

darba struktūra, tīklošanas iespējas, informācijas 

iegūšana par jaunām iespējām, sociālā slāľa statuss, 

spēja gūt izglītību, finanšu resursi, mobilitāte). 

6 3 3 

5.  Biheiviorālā teorija (sociālās mācīšanās teorija; 

Dţ.Krumbolcs) 

Karjeras lēmumu pieľemšana, pamatojoties uz 

sociālo izglītību vai vides apstākļiem un notikumiem, 

ģenētisko mantojumu un mācību pieredzi. 

Profesionāla izaugsme kā rezultāts mācībām un citu 

cilvēku uzvedības atdarināšanai. Četras galvenās 

ietekmes karjeras lēmumu pieľemšanai: ģenētiskie 

faktori; vides apstākļi; mācību pieredze; uzdevumu 

risināšanas prasmes. 

6 3 1 

6. 
Personības teorija (A.Roe) 

8 profesionālās grupas (pakalpojumi, darījumu 

4 2 1 



 46 

kontakti, organizēšana, tehnoloģija, brīvdabas, 

zinātne, vispārējā kultūras, māksla un izklaide). 

Sareţģītības līmeľi: (1) profesionālais un vadības 1, 

(2) profesionālais un vadības 2, (3) daļēji 

profesionālais un mazā biznesa, (4) kvalificētais, (5) 

daļēji kvalificētais, (6) nekvalificētais. 

7. Lēmumu pieņemšanas teorijas (lietišķās teorijas) 

Kritiski brīţi, kad tiek veikta izvēle (izglītības izvēle, 

stāšanās jaunā darbā, darba maiľa utt.) 

Herona (Heron) lēmumu pieľemšanas stili: 

racionālais, uz jūtām balstītais, hiperpiesardzīgais, 

izvairīgais, impulsīvais, piekāpīgais, ētiskais. 

4 2 3 

8. 
Kognitīvās teorijas. 

Indivīdu informācijas pārstrādes veidi, kas nosaka 

viľu kognitīvās struktūras. Domāšanas un lēmumu 

pieľemšanas iemaľu hierarhija, kas ietekmē karjeras 

attīstību. 

4 2 1 

9. 
Kellija konstruktu teorija. 

Vajadzība saprast cilvēka viedokli un izpratni. 

Cilvēka konstrukti un to ietekme uz viľa uzvedību. 

Konstruktu dinamika, cilvēkam iegūstot jaunu 

informāciju un jaunu pieredzi.  

4 2 1 

10. 
S. Fukujamas racionālas profesijas izvēles teorija 

Cilvēka spējas izraudzīties profesiju, kas atbilst 

indivīda vajadzībām un interesēm, mērķiem un 

fiziskajām iespējām. Patika pret darbu. Mērķtiecīgā 

(racionālā) izvēle, tās galvenie komponenti 

(pašnovērtējums, zināšanas par profesiju un 

profesionālā prakse). 

Profesijas izvēles daļas (cilvēka individuālās 

iezīmes; zināšanas par izraudzītās profesijas 

iezīmēm; vērtējums par individuālo iezīmju 

atbilstību profesijas prasībām; praktiskā pieredze 

saskarsmē ar daţādām profesijām).  

4 2 3 

11. Karjeras apgūšanas teorija (mācīšanās darbībai) 

B.Lovs (Bill Law) 

Karjeras apgūšanas teorijas pakāpes: apjauta, 

sijāšana, fokusēšana, izpratne.  

 

4 2 1 

12. Dzimumu, kultūras un citi aspekti karjeras 

attīstībā.  

4 2 3 
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Dzimuma, kultūras, rases, etniskie, minoritāšu 

karjeras attīstības aspekti. 

 

13. Mūsdienu autoru skatījums uz daţādām karjeras 

attīstības teorijām.  

S.H. Osipova, M. Savickas un citu autoru pieejas 

4 2 1 

14. Pētījumu veidi karjeras izglītībā: 

Kvantitatīvie, kvalitatīvie; jaunu pieeju atklāšana, 

novērošana) 

Fenomenoloģiskie (izpratne par procesu; intervijas, 

aptaujas) 

Darbības pētījumi (pārmaiľu pētīšana, procesa 

analīze, panākt izmaiľas sistēmā) 

2 1 1 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Divu karjeras teoriju īss apraksts. 

Situācijas analīze balstoties uz 

apskatītajām teorijām. Kursabiedru 

lietošanai sagatavots (Power Point vai 

cits elektronisks formāts) materiāls– 2 

lpp. 

Prezentācija 

 

2. Problēmas izvirzīšana pētījumam,  

izveidojot teorētisko pamatojumu, 

apkopojot radniecīgu pētījumu 

rezultātus un izstrādājot  perspektīvā 

pētījuma gaitu/metodoloģiju .(Šo 

pētījumu students praktiski īsteno un 

iegūst rezultātus praksē).- referāts 2-3 

lpp. 

Seminārs 

3. Sagatavota uzstāšanās ar prezentāciju 

(Power Point) moduļa docētāju un 

studentu diskusijā un atbildes uz  

jautājumiem par izvirzīto problēmu. 

Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei. 

Lekciju apmeklējums  - 15 % 

Piedalīšanās semināros un praktiskajos darbos – 25 % 

Divu karjeras teoriju īss apraksts. Situācijas analīze balstoties uz apskatītajām teorijām. Kursabiedru 

lietošanai sagatavots (Power Point vai cits elektronisks formāts) materiāls– 2 lpp. – 20% 

Problēmas izvirzīšana pētījumam,  izveidojot teorētisko pamatojumu, apkopojot radniecīgu pētījumu 

rezultātus un izstrādājot  perspektīvā pētījuma gaitu/metodoloģiju (Šo pētījumu students praktiski 

īsteno un iegūst rezultātus praksē).-2-3 lpp.   – 25 % 

Kursa pārbaudījums-uzstāšanās ar prezentāciju (Power Point), iesaistīšanās docētāju un studentu 

diskusijā un atbildes uz  jautājumiem.  – 15 % 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, grupu darbs, diskusijas, patstāvīgie darbi.  
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Kursu apgūst latviešu valodā un krievu valodā.  

 

Literatūra.  

Studiju pamatliteratūra. 

1. Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. 

Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija.  

2. Career development and counseling : putting theory and research to work (2005) /ed. by 

Steven D.Brown, Robert W. Lent. Hoboken, N.J. : John Wiley, . XIV, 682 p.  

3. Encyclopedia of career development. (2006)  / editors Jeffrey H. Greenhaus, Gerard A. 

Callanan Thousand Oaks: Sage Publ.  

4. Karjeras attīstības atbalsts: Rokasgrāmata politikas veidotājiem.( 2007) Parīze OECD 

Eiropas komisija,72 lpp.  

5. Nākotnes darba pasaule. Mērķis Nr. 7/2005. 24. –27.lpp.  

6. Niles, S.G., Harris–Bowlsbey, J.(2002) Career development interventions in the 21 st. 

century. Upper Sadle River: Pearson Education 458.p.  

7. Osipow, S.H.(1996) Theories of Career development. Boston etc. Allyn and Bacon, 353.p.  

8. Patton, W. (1999) Career development and systems theory : a new relationship. Pacific 

Grove [etc.]: Brooks/Cole Publishing Company, 287 p.  

9. Rethinking careers education and guidance: Theory, policy and practice. (2005)London, N-

Y: Routlage, 403 p.  

10. Veido savu karjeru pats! Grāmata patstāvīgai profesijas izvēlei. (2000)  Sast. Daija Z. un 

Panasina I.  . SIA ―N.I.M.S.‖ PKIC  

11. Sharf, R.S. (2006) Applying Career development theory to counseling. Thomson 

brooks/Cole Australia, 468 p.  

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

Московский университет, 105 стр.  

13. Романова, Е.С. (2007) 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы. 2-е изд.,СПб.:Питерб 460 стр.  

14. Зеер, Э.Ф. (2006) Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. 4-е   

изд., М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 329 стр. 
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Papildliteratūra. 

1. Bandura, A.(1963) Social learning and personality development. New York a.o. : Holt, 

Rinehart and Winston, 329 p. 

2. Karpova, Ā.( 1998) Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 218 lpp. 

3. Karjeras izglītība 10-12.klasei : Skolotāja rokasgrāmata.( 2006) Rīga: Profesionālās 

izglītības attīstības aģentūra.  

4. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs : Skolotāja rokasgrāmata. ( 2006)  

Rīga: Profesionālās izglītības attīstības aģentūra. 

5. Nacionālā programma Nr.3.2.7.1. Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

ieviešanai izglītības sistēmā (ESF)www.piaa.gov.lv  

6. The careers and personal advisers' handbook 2002/2003 /ed. by Alison Dixon. 

  Richmond (Surrey) : Trotman, 2002. 334 p.  

7. The future of career /ed. by Audrey Collin and Richard A. Young. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. 321 p. 

8. Аронсон, Э., Уилсон,Т., Эйкерт, Р. (2002) Социальная психология. Психологические 

законы поведения человека в социуме. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак 

: Нева Москва : Олма-Пресс, 557 стр. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti. 

1. www.piaa.gov.lv/admin/files/KAAS_un_KI.ppt ( Joma.A. Karjeras attīstības atbalsta 

sistēma) 

2. www.viaa.gov.lv/KIPNIS 

3. www.careercenteronline.org 

4. www.careercenteronline.org/manuals%5CManual%201-%20translation.pdf (Karjeras 

attīstības rokasgrāmata konsultantiem) 

5. http://www.hihohiho.com/  Bila Law interneta mājas lapa 

6. www.workingday.lv 

7. International Journal for Educational and Vocational Guidance 

8. Journal of Vocational Behavior 

9. Journal of Counseling Psychology 

 

 

 

 

http://www.piaa.gov.lv/admin/files/KAAS_un_KI.ppt
http://www.careercenteronline.org/manuals%5CManual%201-%20translation.pdf
http://www.workingday.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada ______________________ 

Kat. vad. I. Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Karjeras konsultanta profesionālā ētika 

Professional Ethics of Career Counselor 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma  

„Karjeras konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3  

Priekšzināšanas  

Angļu valoda  

Karjeras attīstības teorijas  

Informācijas tehnoloģijas 
 

Studiju kursa autore  as. prof. Dr. psych. A. Lasmane 

      Studiju kursa docētāja as. prof. Dr. psych. A. Lasmane  

 

Studiju kursa mērķis. Veidot izpratni par profesionālās ētikas jēdziena būtību, raksturojot tās 

darbības principus karjeras konsultēšanā saistībā ar klienta izglītības un profesijas izvēli, kā arī 

iekļaušanos darba tirgū ES un mūţizglītības kontekstā, veicināt topošā karjeras konsultanta 

profesionālo izaugsmi atbilstoši profesijas ētiskajiem aspektiem. 

     Plānotais rezultāts. Izpratne par ētisku un profesionālu rīcību, pildot darba pienākumus un 

uzdevumus. Attīstīta prasme palīdzēt klientam izprast un izvērtēt savas personīgās īpašības, spējas un 

prasmes, kā arī tās samērot ar izvēlēto karjeras virzienu. Prasme organizēt un vadīt konsultēšanas - 

padomdošanas pakalpojumus, prasme vadīt personīgo profesionālo pašizaugsmi atbilstoši 

starptautiskajām karjeras konsultēšanas ētiskajām vadlīnijām. Iegūtas profesionāli ētiskas rīcības 

iemaľas, lai pildītu karjeras konsultanta darba pienākumus un uzdevumus.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

 

Kontakt 

stundas 

pilna laika 

studijās 

Kontakt 

stundas  

nepilna  

laika 

studijās 

Studentu  

patstāvīgā  

darba uzdevuma Nr. 

1. Profesionālā ētika un karjeras konsultēšana 

 

4 2 1. 

2. Profesionālās darbības ētiskie principi karjeras 

konsultēšanā 

4 2 2. 

3. Ētikas nozīme karjeras izglītībā saistībā ar tālāko 

izglītības un profesijas izvēli, iekļaušanos ES darba 

tirgū un mūţizglītības kontekstā 

4 2 3. 

4. Cilvēka dzīves ritma, zinātnes un tehnikas attīstības 2 1 4. 



 51 

un morāles saistība mūsdienās  

 

5. Profesionālās ētikas integrēšana daţādās teorētiskajās 

pieejās 

 

6 3 5. 

6. Karjeras konsultanta ētiskā darbība pašizzināšanā un 

sevis vadīšanā (self management) 

 

4 2 6. 

7. Profesionālās ētikas aprobācija atšķirīgās klientu 

grupās multikulturālā vidē  

 

4 2 7. 

8. Karjeras konsultanta profesionālās ētikas vadlīniju 

attīstība pasaulē un Latvijā 

 

4 2 8. 

 Kopā 32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Eseja „Kāpēc es esmu tas, kas es esmu‖ (atbilstoši 

K. Rodţera vai R. Kočūnas izveidotajiem 

jautājumiem, kurus konsultantam nepieciešams 

jautāt sev) 

Rakstiski iesniegta docētājam vērtējumam  

2. Konsultantam nepieciešamo un traucējošo iezīmju 

analīze (vērtību, karjeras virzību, dzīves stilu, 

informācijas uztveres veidu analīze) 

Individuāli izpildītas aptaujas, rezultātu 

apkopojuma analīze – rakstiski; refleksija 

darba grupās; veiksmīga konsultanta modeļa 

izveide studiju grupā 

3. Patstāvīgas literatūras studijas par personības 

morālo attīstību vai ētikas jautājumiem un palīdzību 

konsultatīvajās profesijās 

Būtiskāko 5 atziľu par izlasīto darbu 

prezentācija 

4. Divu pētījumu anotācijas Prezentācija darba grupās, darba grupu 

prezentācijas studiju grupā 

5. Literatūras studijas, integrētas pieejas konsultēšanā 

teorētiska modeļa izveide 

Vizuāli uzskatāms modeļa noformējums, 

prezentācija studiju grupā 

6. Radošs uzdevums – kolāţa „Realitāte, mērķi, sapľi‖ Prezentācija studiju grupā, refleksija, 

diskusija 

7. Situāciju analīze (katrs students salīdzinoši analizē 

divas situācijas) 

Rakstiski iesniegta docētājam vērtējumam, 

diskusija studiju grupā 

8. Literatūras studijas. Vīzijas par iespējamo Karjeras 

konsultanta profesionālās ētikas kodeksu Latvijā. 

 

Diskusija studiju grupā 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens: situāciju analīze (divas situācijas, katrā ietverti 

konsultanta ētiskas rīcības problēmjautājumi), kurās students parāda izpratni un prasmi atbilstoši 

situāciju risināt.  

 

Prasības studiju kursa apguvei.  Studējošā aktīva piedalīšanās nodarbībās - 10 %; patstāvīgo darbu 

sekmīga izpilde: 1. – 10%; 2. – 10%; 3. – 10%; 4. – 5%; 5. – 10%; 6. – 10%; 7. – 10%; 8. – 5%. 

Sekmīgi nokārtots studiju kursa pārbaudījums (eksāmens) - 20% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, diskusijas, eseja, literatūras avotu studijas, 

prezentācijas, situāciju analīze, pašanalīze. 
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Kursu apgūst latviešu valodā (iespējams apgūt arī krievu un vācu valodā) 

 

Literatūra. 

Studiju pamatliteratūra.  

1.  Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. 

Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija. 

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

Seventh Edition. – International student edition Thomson & Brooks/cole  

3.  Gibson, R., Mitchell, M.H. (2006). Introduction to areer Counselling for the 21th Century. 

Pearson education Ltd. 2006 – 88 p  

 

4.  Handbook for Career Guidance Professionals: Systems, Theories, Practice and Terminology in 

Five European Countries” financed by the (project LT/03/B/F/LA-171023) EU ―Leonardo da 

Vinci‖ programme, ISBN 9955 – 12 – 084 – 3; 174p. 

 

5.  Kuzņecova, A. (2003). Profesionālās ētikas pamati.R.: RaKa. 

 

Papildliteratūra. 

1. Darley  J. G. (1941). A study of the relationships among the primary mental abilities test, 

selected achievement measures, personality tests,and tests of the vocational interests. In 

Study of Higher Education. Mineapolis: University of Minesota Press. 

 

2. Handbook for Career Guidance professionals. 1999 

3. Handbook of Counselling Psychology. – ed by Woolfe R., Dryden W. (1996). SAGE 

Publications. London. Thousand Oaks. New Delhi.  

4. Likona, T. (2000). Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem.Rīga.: 

Avots. 

 

5 Launikari, M. (2006). Multicultural Guidance and Counselling: semināra materiāli Rīga, 

21.-22.10. – Finnish national board of Education. 

6. Peavy, R.V. (2000). Self Creation Model Compared wirt with Interventionist Models. 

Unpublished iraining material.  

 

7. Rochlen, A. B. (2007). Applying Counselling Theories: an Online, Case-Based Approach. 

Pearson education Ltd.  

 

8. Rubenis ,A. (1996). Ētika XX gadsimtā: praktiskā ētika. –Rīga: Zvaigzne ABC.  

 

9. Super, D. E., & Brachrach, P. B. (1957). Scientific career and vocational development 

theory. New York: Bureau of Publications, Teachers Colege, Columbia University. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.apa.org – atslēgas vārdi: Career, Counselling, Self Management, Counselling Ethics 

2.  www.epnet.com - atslēgas vārdi: Career, Counselling, Self Management, Counselling Ethics  

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

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

(apstiprināts IAEVG ģenerālajā ansamblejā, Stoholmā, Zviedrijā, 1995 g. 8.augustā).  

4.  American Counseling Association (ACA) http://www.counseling.org 

http://www.apa.org/
http://www.epnet.com/
http://www.counseling.org/
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5.  International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) 

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

6.  Nolikums par LPPA Ētikas komisijas darbību 

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.phl?id=52&show=303&act=read&ct=sub  

7.  Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ētikas kodekss 

http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=432&show=1101&act=read&ct=sub 

 

8.  Profesionālās izglītības administrācija. Profesijas standarti. 

 http://www.izmpic.gov.lv  

9.  Psihologu ētikas kodekss. Psiholoģijas pasaule,-2004/03  

 

 

 

 

http://iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=2
http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.phl?id=52&show=303&act=read&ct=sub
http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=432&show=1101&act=read&ct=sub
http://www.izmpic.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ I.Tiltiľa-Kapele 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Organizāciju kultūra 

Organizational culture 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras 

konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Angļu valoda 

 Karjeras attīstības teorijas 

 

Studiju kursa autori: asoc.prof. Dr.hist. Jānis Ķusis (LLU) 

doc. Dr.paed. Linda Mackēviča  (LPA) 

doc. Dr.philol., Dr.oec. Ineta Kristovska  (LU) 

lektore Mag.psych. Dace Bērziľa 

 

Studiju kursa docētāja  lektore Mag.psych. Dace Bērziľa 

    

 

Studiju kursa mērķis.   Veidot izpratni par organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem 

faktoriem, tās attīstības procesu un vadību 

 

Plānotais rezultāts. Students izprot organizācijas kultūras būtību, spēj praktiski saskatīt un analizēt 

kultūru raksturojošās iezīmes konkrētās organizācijās un saskatīt organizācijas kultūras izmaiľu 

likumsakarības. 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus) 

Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba uzdevuma 

Nr. 
Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

  4. 

 

 

   

  5. 

 

  6. 

 

  7. 

 

Organizācijas jēdziens un tipoloģija. 

 

Organizācijas mērķis un struktūra. 

 

Organizācijas kultūras jēdziens un tipi. 

 

Organizācijas kultūru ietekmējošie ārējās vides 

faktori. 

 

Organizācijas iekšējā vide. 

 

Organizācijas lietiskā vide. 

 

Tehnoloģijas, to ietekme uz kultūru. 

 

Organizācijas kultūras redzamā daļa. 

       2 

 

       2 

 

       4  

 

 

      4 

 

 

      2 

       

      2 

 

      4 

 

1 

 

              1 

 

2 

 

 

             2 

 

 

             1 

 

             1 

 

             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
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8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 11 

 

 

 12. 

 

Organizācijas kultūras neredzamā daļa. 

 

Organizācijas kultūras vadības specifika. 

 

Organizācijas kultūras attīstība un pārmaiľu 

process. 

 

Organizāciju kultūras teorijas 

 

 

        2 

 

        4 

 

        2 

 

 

        2 

 

 

        2 

              1 

 

2 

 

1 

 

 

             1 

 

 

             1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Manas organizācijas kultūras iekšējo un 

ārējo faktoru raksturojums 

Rakstveida analīze 

2. Manas organizācijas kultūras attīstības 

perspektīvas un veidošanas iespējas 

Rakstveida analīze 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei.  Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija, 75% lekciju 

apmeklējums, ieskaite, kurā jāparāda kompetence orientēties teorijās un tās skaidrot indivīda karjeras 

attīstības atbalsta sistēmas kontekstā. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. 

Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija. 

Bowditch, J.L., Buono, A.F. A Primer on Organizational Behavior. 2
nd

 ed.- N.Y., 1990. 

Gortner, H.F., Mahler, J., Nicholson, J.B. Organization Theory. 2
nd

 ed.- Harcourt Brace 

College Publishers, 1997. 

Hatch, M.J. Organization Theory, Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. 2
nd

 ed.-  

Oxford University Press, 2006. 

Lewis, J. Cultural Studies.- SAGE Publications, 2005. 

Организационная культура. Под ред. Н.И.Шаталовой.- Москва, 2006. 

 

Papildliteratūra 

1. Hellriegel, D., Slocum, J., Woodman, R. Organizational Behavior. 9th ed. – Australia,     

Canada etc., 2001. 

2. Volkova, T., Vērdiņa, G., Pildavs, J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiľu apstākļos. – R.: 

Banku augstskola, 2001. 

3. Cameron, K. S., Quinn, R. E. Diagnosing and Changing Organizational Culture. Based on the 

Competing Values Framework. – Addison-Welsey, ISBN 0-201-33871-8, 1998. 

4. Reņģe, V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 

5. Garleja, R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – Rīga, RaKa, 2003. 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. Dienas Bizness  

2. Psiholoģijas pasaule 

3. http://www.family-business-experts.com/organizational-culture.html 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_culture 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada ________________ 

Kat. vad. I. Tiltiľa - Kapele 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Darba tirgus un nodarbinātība  

Job market and Employment  

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras 

konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3  

Priekšzināšanas  
Angļu valoda 

 Karjeras attīstības teorijas 

                  

Studiju kursa autore. as. prof. Dr. psych. A. Lasmane 

 

Studiju kursa docētāja. as. prof. Dr. psych. A. Lasmane  

 

Studiju kursa mērķis. Pilnveidot studējošo zināšanas par darba tirgus galvenajiem jēdzieniem, 

darba pieprasījuma un piedāvājuma koncepcijām, attīstot izpratni par darba tirgus struktūru un to 

raksturojošiem rādītājiem, darba attiecību un sociālās drošības pamatprincipiem privātajā un valsts 

sektorā, valsts nodarbinātības politiku, darbaspēka mobilitātes iespējām starptautiskajā darba tirgū. 

 

 

Plānotais rezultāts. Zināšanas par darba tirgus struktūru un to raksturojošiem rādītajiem, zināšanas 

par darba attiecību veidojošiem aspektiem privātajā un valsts sektorā, izpratne par darba tirgus 

attīstības tendencēm., par bezdarbu kā sociāli ekonomisku un psiholoģisku problēmu, prasme 

orientēties LR nodarbinātības un ar to saistīto nodokļu likumdošanā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

 

Kontakt 

stundas 

pilna laika 

studijās 

Kontakt 

stundas  

nepilna  

laika studijās 

Studentu  

patstāvīgā  

darba uzdevuma Nr. 

1. Darba tirgus galvenie jēdzieni un elementi: 
darbaspēka un darba tirgus jēdzieni. 

Pieprasījums un piedāvājums darba tirgū. 

Darba samaksa. Līdzsvars darba tirgū. 

Nestabilitāte darba tirgū. Darba tirgus 

mūsdienu teorijas – klasiskās un radikālās. 

Darba intensitāte, raţīgums. Uzľēmējspējas  

2 1  

2. Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma 

koncepcijas: 

darbaspēka pieprasījums un to ietekmējošie 

faktori, produkcijas pieprasījuma izmaiľas, 

kapitāla cenu pārmaiľas. Īslaicīgs un 

ilglaicīgs darba pieprasījums. Darbaspēka 

pieprasījuma mērogi. Darbaspēka 

pieprasījuma rādītāji 

6 3  
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3. Darbaspēka piedāvājums un to 

ietekmējošie faktori:  
individuālais darba piedāvājums. Kopējais 

darba piedāvājums. Darbaspēka piedāvājuma 

rādītāji jeb iedzīvotāju līdzdalība darba tirgū 

– potenciālais piedāvājums, reālais 

piedāvājums, apmierinātais reālais 

piedāvājums 

4 2  

4. Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, 

nodarbinātība un bezdarbs:  

galvenie darba tirgus apjomu noteicošie 

iedzīvotāju skaita un sastāva rādītāji. 

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 

informācijas avoti un pētījumu metodika. 

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes struktūra 

un izmaiľas 

2 1  

5. Darba pieprasījuma un piedāvājuma 

praktiskie rādītāji: darba attiecību 

veidošanās privātajā un valsts sektorā, 
korporatīvā sociālā atbildība, darba 

samaksa, tās veidi iedzīvotāju ekonomiskās 

aktivitātes struktūra un izmaiľas Latvijā 

4 2 1. 

6. Bezdarbs kā sociālekonomiska un 

psiholoģiska problēma sabiedrībā: 
bezdarba veidi – piespiedu, frikcionālais, 

strukturālais, sezonālais, cikliskais. Dabiskais 

bezdarbs. Bezdarba radītās ekonomiskās 

nestabilitātes izpausmes tautsaimniecībā. 

Nelegālās nodarbinātības problēma 

4 2  

7. Nodarbinātības politika Latvijā: 

Nacionālais attīstības plāns, ekonomiskās 

darbības veidi (nozares) un profesijas, 
Latvijas Nacionālā Lisabonas programma 

2005.-2008. gadam. ES finansiālais atbalsts 

nodarbinātības veicināšanai Latvijā 

6 3 2. 

8. Darbaspēka mobilitāte un starptautiskais 

darba tirgus, sociālās drošības 

pamatprincipi 

4 2 3. 

 Kopā 32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Pētījumu un preses materiālu analīze par 

darba samaksas un korporatīvās sociālās 

atbildības jautājumiem analīze – darbs 

grupās 

Prezentācija studiju grupā 

2. Referāta izstrāde par nodarbinātības 

attīstību un problēmām kādā no 

ekonomiskās darbības veidiem (pēc izvēles) 

vai kādā no iedzīvotāju vecuma vai 

sociālajām grupām (pēc izvēles) 

Rakstiski iesniegts docētājam pārbaudei, 

galveno ideju prezentācija studiju grupā 

3. Konkrēta viena darba līguma un koplīguma 

analīze 

Diskusijas darba grupās, secinājumu 

prezentācija studiju grupā  
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Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi: tests, kas ietver jautājumus zināšanu 

un izpratnes pārbaudei atbilstoši studiju kursa tematiem  

 

Prasības studiju kursa apguvei.  Studējošā aktīva piedalīšanās nodarbībās - 10 %; patstāvīgo darbu 

sekmīga izpilde: 1. – 20%; 2. – 20%; 3. – 10%. Sekmīgi nokārtots studiju kursa pārbaudījums 

(ieskaite ar atzīmi) - 40% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, diskusijas, eseja, literatūras avotu studijas, 

prezentācijas, videotreniľš, dokumentu un situāciju analīze, patstāvīgie darbi 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (iespējams apgūt arī krievu un vācu valodā) 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. 

Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija. 

2. Bikse, V. (2006). Ekonomikas pamati.  Rīga: Kamene. 

.  

3. Gratone, L.(2004). Cilvēkresursu stratēģija. Biroja sērija. SIA „J.L.V.‖ Jumava 

 

4. Nešpors, J. (2007). Makroekonomika. R.: Kamene. 

 

5. Nešpors, J. (2006). Mikroekonomika. R.: Kamene. 

 

6. Škapars, J. (2006). Ekonomika tautsaimniecībā. R.:LU. 

 

7. Steinleiks, Dţ. (2007). Ekonomikas pamati. R.: Zvaigzne ABC. 

Papildliteratūra 

1. Durbana, E. (2006). Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības un darba tirgus pilnveidošanas 

stratēģiskie aspekti. Latvijas Universitātes raksti, 702. sēj.: Ekonomika, V,67.-77.lpp. 

 

2. Dzelmīte, M. (2006). Konkurētspēja, to ietekmējošie faktori un paaugstināšanas iespējas 

uzņēmumos. Latvijas Universitātes raksti, 702. sēj.: Ekonomika, V,78.-89.lpp. 

 

3. Ermsone, D., Bleiere, S. (2002). Darba devēju rokasgrāmata. Rīga: Labklājības ministrija. 

 

4. LR ekonomikas attīstības aktuālie jautājumi (konferenču materiāli) (2007). R.: Livonija.  

 

5. Psihosociālā darba vide [no spāľu val. tulk. Kempaua V., Briška E.] (2004). R.: Labklājības 

ministrija. 

 

6. Reynolds, L.G., Masters, S. H. Moser, C.H. (1991). Readings in labour Economics and 

Labour Relations. Fifth edition - New Jersey: Prentice Hall. 

7. Экономика труда/под ред. Винокурова, М., Горелова, Н. (2004). СПб: Питер. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

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

1.  Ekonomiskās sadarbības un attīstības (OECD) mājas lapa – www.oecd.org 

2.  LR Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapa - www.nva.lv 

3.  LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa - www.csb.lv 

4.  LR Labklājības ministrijas mājas lapa - www.lm.gov.lv 

5.  LR IZM Profesionālās izglītības centra mājas lapa - www.izmpic.gov.lv 

6.  LR Valsts Ieľēmumu dienesta mājas lapa – www.vid.lv 

http://www.oecd.org/
http://www.nva.lv/
http://www.csb.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.izmpic.gov.lv/
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7.  Starptautiskās darba organizācijas (ILO) mājas lapa – www.ilo.org 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Konsultēšanas teorija un metodika I 

Counselling theory and methods I 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma  

„Karjeras konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Karjeras attīstības un komunikācijas teorijas  

Karjeras konsultanta profesionālā ētika 

 Organizāciju kultūra 

Svešvalodas 

Informācijas tehnoloģijas 

                  

Studiju kursa autore. Doc. Dr.psych.Guna Svence 

Studiju kursa docētāji. Dr.psych. Guna Svence, M.psych. Dace Bērziľa 

 

Studiju kursa mērķis . Paplašināt studentu kompetences  karjeras konsultēšanas metodikā,  palīdzēt 

apgūt prasmes profesionālam darbam ar daţādu grupu klientiem. 

 

Plānotais rezultāts. Studenti zina nozīmīgākās karjeras konsultēšanas teorijas. 

Prot veidot kontaktu ar daţādu grupu klientiem, apzināt, novērtēt un izprast viľu individuālās 

atšķirības un vēlmes. 

Prot izpētīt un izvērtēt klienta vajadzības, saistīt tās ar viľa vēlmēm un iespējām. 

Prot veikt pētniecisko darbu profesionālo jautājumu risināšanā. 

Prot sniegt atbalstu klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam 

karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm. 

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus) 

  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Konsultanta profesionālās kompetences 2 1 1. 

2. Konsultanta personība 2 1 2. 

3. Kontakta dibināšana ar klientu 2 1 3. 

4. Spriedze un tās līmeľa regulēšana 2 1  

5. Personcentrētā un psihoanalītiskā 

konsultēšana 

2 1 4. 

6. Attīstības konsultēšana 2 1 5. 

7. Kognitīvi biheviorālā un naratīvā 

konsultēšana 

2 1 4. 

8 R.V.Pīvija sociodinamiskā pieeja 

konsultēšanā 

5 3  

9. Karjeras konsultēšanas procesa posmi 2 1 5.,8. 
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10. Konsultāciju veidi 2 1 5.,8..9. 

11. Izpētes metodes 3 1 3.,6.,7.,8. 

12. Kvalitatīvā pētījuma veidošanas 

pamatjautājumi 

3 1 8. 

13. Testa metode karjeras izvēlei un attīstīšanai 1 1 6. 

14. Intervija un autobiogrāfiskie stāstījumi 2 1 8. 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Konsultanta profesionālās kompetences  Prezentācija 

2. Konsultanta personīgo resursu 

apzināšanās 

Eseja 

3. Savu uztveres īpatnību apzināšana, 

pievienošanās tehnikas apguve 

Eseja 

4. Karjeras konsultēšanas teoriju 

salīdzinājums 

Teorētiskās analīzes kopsavilkums 

5. Mikrokonsultēšana Praktiska gadījuma izpēte 

6. Testa standartizācijas un adaptācijas 

problēmas Latvijā 

Izpētīt konkrēta testa pielietojumu konkrētam 

gadījumam 

7. Anketas, aptaujas veidošana, rezultātu  

apstrāde  un  interpretācija 

Izveidot anketu konkrēta gadījuma izpētei 

8. Intervijas veidošana Izveidot interviju 

9. Ētikas normu ievērošana klienta izpētes  

laikā. 

Analizēt konkrētu gadījumu 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.   Ieskaite ar diferencētu vērtējumu (skat prasības studiju 

kursa apguvei).                   

 

Prasības studiju kursa apguvei.  

1. Izveidot eseju par savas profesionālās kompetences novērtējumu saistībā ar apgūto profesijas 

standartu.  

2. Veikt izpēti, izmantojot konkrēta gadījuma problemātikas analīzi, testu, novērošanas, dokumentu 

analīzes, intervijas un citas metodes.  

3.Izveidot interviju, iespēju robeţās to uzfilmēt un pievienot rakstisku analīzi. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

modelēšana, prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā . 

 

 Literatūra. 

Studiju pamatliteratūra.  

1. Encyclopedia of Career Development (2006) Edited by Greenhaus J. & Callanan G., Sage Publications, 

USA, -992 p. 

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

2. Peavy R.V. (1997) Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the Practice of 

Counselling in the 21 Century. Victoria, B.C., Canada: Trafford Publishing 

3 Willis J. (2005) Strategies, Models and Methods. Informatien Age Publishing. 

4. Ivey A., Ivey M. (1999) Intentional Interviewing & Counselling. Facilitating Client Development in a 

Multicultural Society. Brooks/Cole Publisching Company, An International Thomson Publishing Company. 

5. Palmer S. (2000) Handbook of Counselling. Routledge, London and New York, 598 p. 

6. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. (2003) Intervēšanas prasme. RaKa, 84 lpp. 

7. Niles S., Harris-Bowlsbey (2002) Career Development Interventions in the 21st Century. Merrill Prentice 
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Hall, New Jersey, Columbus Ohio, 458 p. 

Papildliteratūra. 

1.  Kroplijs A., Raščevska M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes  sociālajās  zinātnēs.  R., 

RAKA. 

2.  Raščevska M. (2005) Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un  adaptācija.  R., RAKA.  

3.  Hawkin, P. & Shonet, R. (2000) Supervision in the Helping Professions: an individual, group and 

organizational approach.- 2.ed.- Buskingham Philadelfia: Open University Press, .(arī kserokopija) 

4.  Ozoliņa – Nucho A., Vidnere M. (1998) Stresa menedžments: pārvarēšana un  profilakse. R.: 

RaKa. 

5.  McDaniels C.,Gysbers N.(1992) Counseling for career development: theories, resources, and 

practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 463p. 

6.  Зеер Э.Ф.(2005) Психология профессий. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 336 с. 

7.  Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э.(2005) Психология профессиональных деструкций. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 240 с. 

8.  Мэй  Р. (2001) Искусcтво  психологического  консультирования.- М., ЭКСМО-Пресс. 

9.  Sampson J.P, Reardon R.C., Peterson G.W,  Lenz J.G. (2004) Career  Counselling  and  

Services. London,  Thomson  Learning, . 

10.  Rogers C. (1986) Client – centred therapy. In J.J. Kutush, A.Wolf(Eds.) Psycho – therapist‘s 

casebook. San Francisko: Jossey – Bass.,372p. 

11.  Соломин  И.Л. (2006) Современные  методы  психологической  экспресс-диагностики  и  

профессионального  консультирования. – Санкт – Петербург,  «Речь». 

12.  Applyng Counseling Theories (2007)(compled by Rochlen A.B.) Pearson, Merill Prentice Hall, 

Columbus, Ohio. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ I.Tiltiľa-Kapele 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Konsultēšanas teorija un metodika II 

Counselling theory and methods II 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma 

 „Karjeras konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Karjeras attīstības un komunikācijas teorijas  

Cilvēka dzīves cikli 

Karjeras konsultanta profesionālā ētika  

Organizāciju kultūra 

 Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā  

Darba tirgus un nodarbinātība  

Konsultēšanas teorija un metodika I 

 

Studiju kursa autori.  

lektore Mg.paed. Aloida  Ķirse (LLU)  

lektors Mg.paed. Tālivaldis Sēja (LLU)   

lektore Mg.psych. LPU Vija  Zēlerte (LPU) 

lektore Mg.psych. Rita  Orska (RA) 

lektore Mag.psych. Dace Bērziľa (RPIVA) 

Studiju kursa docētāja. lektore Mag.psych. Dace Bērziľa 

 

Studiju kursa mērķis. Paplašināt kompetences karjeras konsultēšanas metodikā, attīstīt prasmes 

profesionālam darbam ar daţādu grupu klientiem. 

 

Plānotais rezultāts. Zina klientu lietu veidošanas prasības. 

Prot novērtēt un izprast klientu individuālās atšķirības un vēlmes.  

Prot sniegt atbalstu klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam 

karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm. 

Zina prasības un prot konsultēt multikulturālā vidē un riska grupās.  

Zina kā organizēt konsultatīvo darbību izglītības iestādēs, prot konsultēt daţādu vecumposmu 

skolēnus un studentus karjeras izvēles jautājumos. 

Prot konsultēt skolotājus par karjeras izvēli izglītības satura ietvaros. 

Prot izstrādāt individuālās karjeras konsultācijas programmu, to ieviest un izvērtēt mūţizglītības 

kontekstā, kā arī dot padomus un atbalstīt klientu lēmuma pieľemšanā. 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus) 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba uzdevuma Nr. Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 

 

Klienta  pašaktualizācija 

Pašaktualizācijas pamatnostādnes, Klienta sasniegumu 

un īpašību pašvērtēšana, Pretošanās un pārnesumi 

konsultēšanā 

       4 2  
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2. Klienta  personības  iepazīšanas  metodes 6 3 1. 

3. Klienta  motivācijas sfēras  izpēte 4 2 1. 

4. Konsultēšana  multikulturālā  vidē  

Multikulturālās konsultēšanas pamatnostādnes, 

Klienta kultūras atšķirību respektēšana, Kolektīvā un 

individuālā kultūra, Multikulturālās konsultēšanas 

kompetences un metodes 

4 2  

5. Klientu atbalsta grupu veidošana 4 2  

6. Konsultēšana izglītības iestādēs                  4 2  

7. Skolotāju konsultēšana 4 2  

8. Karjeras konsultēšana augstskolā 2 1  

9. Sadarbība ar organizācijām  2 1  

10. Konsultācijas darba devējiem 2 1  

11. Karjeras  plānošanas  metodes 

Aprakstošās, matemātiskās metodes 

4 2  

12. Karjeras lēmumu pieľemšanas modeļi 4 2  

13. Karjeras  attīstīšanas  programmas  izstrāde 6 3 2. 

14. Konsultēšanas  dokumentēšana   4 2 2. 

15. Klienta kartes veidošana 4 2 2. 

16. Supervīzijas  konsultanta  darbā 

Supervīziju veidi un atbalsta došanas metodes, 

Atgriezeniskās saites došana un saľemšana 

6 3  

 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Daţādu personības izpētes un motivācijas noteikšanas 

metodiku salīdzinājums 

Praktiskais darbs 

2. Klienta lietas veidošana, konsultēšanas procesa 

analīze 

Izpēte un prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  Eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei. 75% lekciju apmeklējums, patstāvīgo darbu izpilde, eksāmens, 

kurā atklāj prasmi veidot indivīda konsultēšanas programmu, to pamatot. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, prezentācijas 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras 

konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija. 

2. Encyclopedia of Career Development (2006) Edited by Greenhaus J. & Callanan G., Sage Publications, 

USA, -992 p.  

3. Ertelts B.J., Šulcs V.(2008)  Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: Valsts attīstības aģentūra. 
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4.Ceļvedis interkulturālās izglītības realizācijai skolās (2006) 

multikult –intercelvedis www.lu.lvfakultatesppfizglitibamultikult.html.pdf 

5.John  McLeod  (2005) An  introduction  to  counselling. New  York, Open  University  Press 

6.Ivey A., Ivey M. (1999) Intentional Interviewing & Counselling. Facilitating Client Development in a 

Multicultural Society. Brooks/Cole Publisching Company, An International Thomson Publishing Company 

7.Multicultural Guidance and Counselling – Theoretical Foundations and Best Practices in Europe  (Eds. 

Mika Launikari and Sauli Puukari, 2005)  www.cimo.fi/english 

8.Milne A. (2003) Counselling. London.  276 p. 

9.Niles S., Harris-Bowlsbey (2002) Career Development Interventions in the 21st Century. Merrill Prentice 

Hall, New Jersey, Columbus Ohio.  458 p. 

Papildliteratūra 

1. Palmer S. (2000) Handbook of Counselling. Routledge, London and New York, 598 p. 

2.  Paegle D., Gromovs A. Rokasgrāmata darbam ar patvēruma meklētājiem. Projekts ‖Soli pa Solim‖ 

[patveruma mekletaja rokasgramata pdf] 

3. Yost E., Corbishley M. (1987) Career Counseling. A Psychological Approach. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

4. Kroplijs A., Raščevska M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes  sociālajās  zinātnēs.  R., 

RAKA. 

5. McDaniels C.,Gysbers N.(1992) Counseling for career development: theories, resources, and 

practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

6. Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi. (2003) Starpkultūru izglītības antoloģija. R.SEL, projekts‖ Atvērtā 

skola‖ www.atvertaskola.iac.edu.lv 

7. Hawkin, P. & Shonet, R. (2000) Supervision in the Helping Professions: an individual, group and 

organizational approach.- 2.ed.- Buskingham Philadelfia: Open University Press, .(arī kserokopija) 

8. Rodţers M.(2001) Sociālā darba supervīzijas lomas, funkcijas un mērķis.//Dzīves jautājumi, VI.- 

Rīga: SDSPA ―Attīstība‖- 117.-141.lpp. 

9. Зеер Э.Ф.(2005) Психология профессий. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 336 с. 

10. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э.(2005) Психология профессиональных деструкций. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 240 с.  

11 Климов Е. (1996) Психология профессионального самоопределения.- М. «Мир». 

12. Karjeras iespēju izpēte. (2003) Metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem 

profesionālās orientācijas darbā. PIAPA,‖Madonas poligrāfists‖, 62 lpp 

   13. Nancy  S. Perry, C.E.  van  Zandt   (  Tulkots  PKIVA1998.).   

    Karjeras  attīstīšanas programma   vidusskolēniem.   

    Karjeras  attīstīšanas programma   pamatskolas  skolēniem.  

    Karjeras  attīstīšanas programmas   ceļvedis  vecākiem  un  treneriem.   

14. Berns  E. (2000) Spēles,  ko spēlē  cilvēki. Cilvēku attiecību  psiholoģija.- Rīga, SIA Birojs  2000 

Plus. 

15. Kalve I. (2002) Jaunās  paaudzes  lietvedība.  Rīga, Biznesa  augstskola  Turība. 

16. Мэй  Р.(2001) Искусcтво  психологического  консультирования.- М., ЭКСМО-Пресс. 

17. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. (2003) Intervēšanas prasme. RaKa, 84 lpp. 

18. Римантас Кочунас. (1999) Основы психологического консультирования. М. 

19. Gibson R.,Mitchell M.(2006) Introduction to Career Counselling for the 21 st Century.- 

NewJersey: Pearson Education Inc., 288p. 

20. Hawkins P (2004) The ART of building WINDmills. Career tactics for the 21st century. University 

of Liverpool. 80 p. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.career.fsu.edu/techcenter/  

http://www.lu.lvfakultatesppfizglitibamultikult.html.pdf/
http://www.cimo.fi/english
http://www.atvertaskola.iac.edu.lv/
http://www.career.fsu.edu/techcenter/
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2. Upnere A. Geštaltorientēta supervīzija.// Sociālais Darbinieks.- 2005. –Nr.1.- 40.-48.lpp  

3. www.integracija.gov.lv  

4. www.ecri.coe.int  

5. www.careerccc.orgnatconpapersnatcon_papers_e12.pdf.pdf  

6. Karjeras attīstības rokasgrāmata konsultantiem, kas strādā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām 

www.careercenteronline.org/manuals%5CManual_2lv.pdf  

 

7. www.piaa.gov.lv  

8. www.nva.lv  

9. www.studentnet.lv  

10. www.aip.lv  

 

http://www.integracija.gov.lv/
http://www.ecri.coe.int/
http://www.careerccc.orgnatconpapersnatcon_papers_e12.pdf.pdf/
http://www.careercenteronline.org/manuals%5CManual_2lv.pdf
http://www.piaa.gov.lv/
http://www.nva.lv/
http://www.studentnet.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad. I. Tiltiľa - Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 

Darba meklēšanas process 

Process of job search 

  

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras 

konsultants‖ 

 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3  

Priekšzināšanas  

Angļu valoda 

 Karjeras attīstības teorijas 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā 

Karjeras konsultanta profesionālā ētika 

 Darba tirgus un nodarbinātība  

Konsultēšanas teorija un metodika 

Studiju kursa autore. as. prof. Dr. psych. A. Lasmane 

 

Studiju kursa docētāja.  as. prof. Dr. psych. A. Lasmane  

 

Studiju kursa mērķis.  Pilnveidot studējošo zināšanas par darba meklēšanas stratēģijām, darba 

tirgus elastību un tā novērtējumu, darba meklētāju resursiem, darbā iekārtošanās procesu, attīstot 

prasmes veidot darba meklētāju resursu pašanalīzes programmas un izvērtēt darba meklēšanas 

procesu darba devēju un darba ľēmēju pozīciju sistēmā. 

 

Plānotais rezultāts. Zināšanas par darba meklēšanas stratēģijām un sociāpsiholoģisko rehabilitāciju. 

Izpratne par arodslimībām, prasme organizēt klienta veselības stāvokļa apzināšanu. Prasmes vadīt 

palīdzību darba meklētājiem pašanalīzes (resursu ārējo un iekšējo) procesā. Attīstītas lietišķo rakstu 

veidošanas un analīzes prasmes. Prasme vadīt klienta atbalsta sistēmu mainīgos darba vides 

apstākļos. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.k. 

 

Temats 

 

Kontakt 

stundas 

pilna laika 

studijās 

Kontakt 

stundas  

nepilna  

laika studijās 

Studentu  

patstāvīgā  

darba uzdevuma Nr. 

1. Mainīgā darba pasaule. Darba meklēšanas 

stratēģijas. Darba devēja un darba ľēmēja 

pozīciju atšķirīgās un kopējās iezīmes. 

4 2 1. 

2. Klientu, darba meklētāju problēmu loka 

apzināšanās tehnikas. 

4 2 2. 

3. Darba meklētāja vajadzības un sociālās 

situācijas analīze Motivācija kā 

pašrealizācijas faktors 

4 2 3. 

4. Profesionālā pašnoteikšanās 2 1 4. 

5. Intereses, iekšējo un ārējo resursu analīze 4 2 5. 
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6. Sociālais tīkls un darba meklēšanas veidi 4 2 6. 

7. Darba intervijas, to veidi. Intervijas process 

un analīze 

4 2 7. 

8. Lietišķā etiķete. Lietišķo rakstu sagatavošana 

lietišķo raktu izvērtēšana 

2 1 8. 

9. Vispārējās stratēģijas- arodveselība visiem 

analīze. Veselības darba vietā galvenie 

aspekti un faktori 

4 2 9. 

 Kopā 32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Literatūras analīze Konspekts, galveno ideju prezentācija darba 

grupās, darba grupu ideju kopsavilkuma 

publiska prezentācija  

2. Viena klienta problēmu loka analīze Analīzes uzskatāms attēlojums (problēmu 

loka shēma) 

3. Viena klienta motivācijas sistēmas un 

sociālās situācijas saistības analīze  

Rakstiski noformēta analīze  

4. Studējošā personīgā profesionālās 

pašnoteikšanās ceļa analīze 

Eseja (rakstiski), refleksija darba grupās 

5. Viena klienta ārējo un iekšējo resursu 

analīze, darba meklēšanas stratēģiskā plāna 

izveide – darbs grupās 

Prezentācija studiju grupā 

6. Literatūras analīze Divu jaunāko (2007 – 2008) pētījumu 

salīdzinoša prezentācija 

7. Sagatavošanās darba intervijai, piedalīšanās 

darba intervijā, darba intervijas vadīšana 

Videotreniľš 

8. Divu klientu CV analīze; motivācijas 

vēstules sagatavošana 

CV analīzes prezentācija; motivācijas 

vēstule – izvērtēšana darba grupās  

9. Literatūras analīze, konkrētas organizācijas 

darba vides faktoru izpēte un analīze – darbs 

grupās 

Darba grupu prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens: tests, kas ietver jautājumus zināšanu un 

izpratnes pārbaudei atbilstoši studiju kursa tematiem un situāciju analīzi  

 

Prasības studiju kursa apguvei. Studējošā aktīva piedalīšanās nodarbībās - 15 %; patstāvīgo darbu 

sekmīga izpilde: 1. – 5%; 2. – 5%; 3. – 10%; 4. – 5%; 5. – 10%; 6. – 5%; 7. – 5%; 8. – 5%; 9. – 10%. 

Sekmīgi nokārtots studiju kursa pārbaudījums (eksāmens) - 25% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, diskusijas, eseja, literatūras avotu studijas, 

prezentācijas, videotreniľš, dokumentu un situāciju analīze, patstāvīgie darbi 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (iespējams apgūt arī krievu un vācu valodā). 

 

Literatūra. 

Studiju pamatliteratūra  

1. Anspoka, Z., Miķelsone, I., u. c. (2008). Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. 

Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija. 

2. Bērta, Š. (1998). Kā pietiekties darbā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

    3. Gratone, L.(2004). Cilvēkresursu stratēģija. Biroja sērija. SIA „J.L.V.‖ Jumava 

 

4. Littleford D., Halstead J.& Mulraine C. (2004). Career Skills. Opening Doors into the Job 
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Market. Palgrave Macmillan. 

 

5. Niles, S., Harris-Bowlsbey, J. (2004). Career interventions for the 21st century (2nd ed.). 

Columbus, OH: Prentice-Hall. 

 

Papildliteratūra 

1. Bahanovskis, V. (2004). Praktiskā lietvedība. Birznieka SIA „Kamene‖. 

 

2. Boitmane, I.(2006). Personāla atlase un novērtēšana. SIA ―Lietišķās informācijas 

dienests‖. 

 

3. Brown, R. (2000). Social identity theory: Past achievements, current problems and 

future challenges. European Journal of Social Psychology, 30, 745 – 778.  

 

4. Ermsone, D., Bleiere, S. (2002). Darba devēju rokasgrāmata. Rīga: Labklājības ministrija. 

 

5. Eglīte, M. (2005). Darba medicīna. Rīga. 

 

6. Felzers, G. (2001). Motivēšanas veidi. Faktori, kas ļauj gūt panākumus. Psiholoģijas 

atziľas praksē. R.: Zvaigzne ―ABC‖. 

 

7. Freeman, Linton C. (2004). The Development of Social Network Analysis: A Study in 

the Sociology of Science. Vancouver: Empirical Press.  

 

8. Garleja ,R. (2006). Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga:RaKa 

 

9. Geiselharts, R., Hofmane – Bukarta, K.(2003). Stresa menedžments. R.: De Novo 

 

10. Halta, K. (2003). Veiksmīga karjera vai mobings- psiholoģiskais terors darbā. Rīga: SIA 

―J.L.V.‖ 

 

11. Hawkins, P., Shohet, R. (2000). Supervision in the helping professions. Open University 

Press. 

 

12. Karjeras ceļvedis. (2006). Karjeras iespēju diena. Latvijas Universitāte 

 

13. Kidd, J.M. (2006). Understanding Career Counselling. Theory, Research and Practice. 

SAGE Publications. London. 

 

14. Kovejs, S.R.(2006). Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rokasgrāmata personības un 

organizāciju efektīvai izaugsmei. Rīga: Izdevniecības nams ―Trīs‖ 

 

15. Lin, Nan, Ronald S. Burt and Karen Cook, eds. (2001). Social Capital: Theory and 

Research. New York: Aldine de Gruyter.  

 

16. Nieto, M. L. (2006). An Introduction to Human Resource Management. 

17. Nooy, Wouter d., A. Mrvar and Vladimir Batagelj. (2005). Exploratory Social 

Network Analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press. 

18. Rottinghaus, P. J., Day, S. X., Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A 

measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13, 

3-24. 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

10.  www.apa.org – atslēgas vārdi: Career Search, Career Planning, Adult Development Network, 

Social Networks, Career Futures Inventory, Work experiences, Occupational health 

11.  www.epnet.com - atslēgas vārdi: Career Search, Career Planning, Adult Development Network, 

Social Networks, Career Futures Inventory, Work experiences, Occupational health 

12.  http://www.careertrainer.com 

13.  www.medicina.lv 

14.  http://www.ncasi.com (karjeras izpēte) 

15.  www.E-work.lv 

16.  Www.nva.lv 

17.  Www.cv Onlain.lv 

18.  www.cvmarket.lv 

 

 

http://www.apa.org/
http://www.epnet.com/
http://www.careertrainer.com/Request.jsp?lView=ViewArticle&Article=OID%3A113440
http://www.medicina.lv/
http://www.ncasi.com/research/hollo-toman_casestudy.html
http://www.e-work.lv/
http://www.nva.lv/
http://www.cvmarket.lv/
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Pedagoģijas un psiholoģijas kursi 
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Cilvēka dzīves cikli 

Human life  cycles 

Studiju programmas nosaukums 

 

Prof 

          Profesionālā maģistra studiju programma ―Karjeras 

konsultants‖   

 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Vispārīgā un attīstības psiholoģija 

 Skolas pedagoģija 

 Pieaugušo pedagoģija 

Izglītības filozofija 

                  

Studiju kursa autore. asoc. prof. Dr. paed. Beatrise Garjāne 

 

Studiju kursa docētāja. asoc. prof. Dr. paed., Beatrise Garjāne 

  

Studiju kursa mērķis.  Padziļināt izpratni par cilvēka psiholoģisko un sociālo attīstību,  

profesionālās darbības pilnveides iespējām vecumposmos  

 

Plānotais rezultāts. Izpratne par personības mūţilgo mācīšanos un profesionālo pašnoteikšanos; 

pašanalīzes un pašrefleksijas prasmes, aktualizēta dzīves virzības izvēles atbildība   

  

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Cilvēka attīstība mūţizglītības un ilgtspējīgas 

izglītības kontekstā: 

1.1. Zināšanu sabiedrība un izglītības 

piedāvājums. 

1.2. Izglītības filozofiskais pamats 

1.3. Personības radošā potenciāla realizācijas 

iespējas pieaugušo vecumā 

6 3 Nr.1 

2.  Cilvēka personības attīstības teorijas: 

2.1. Psihosociālā pieeja (E.Eriksons, Ē. 

Fromms) 

2.2. Psihodinamiskā pieeja (A.Adlers,  

K.G.Jungs) 

2.3. Humānistiskā pieeja ( A. Maslovs) 

6 3 Nr.2 
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2.4. Fenomenoloģiskā pieeja (K.Rodţers) 

3. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos: 

3.1.Cilvēka dzīves ciklu teorijas (D. Supers, 

Ginzbergs, G. Kraigs u.c.) 

3.2. Vecumposmu attīstības uzdevumi karjeras 

attīstībā. 

3.3. Cilvēka dzīves ciklu specifika bērnībā, 

jauniešu vecumā, pieaugušo vecumā. 

8 4 Nr.3 

4.  Cilvēka dzīves ciklu krīzes: 

4.1. Attīstības, attiecību un emocionālās krīzes. 

4.2. Pieaugušo 30, 40 gadu krīze. 

4.3. Krīze karjerā, tās risinājuma iespējas. 

4 2  

5.  Profesionālās darbības izvēle un pilnveides 

iespējas: 

5.1. profesionālā pašnoteikšanās daţādās 

attīstības stadijās. 

5.2. Karjeras izvēle un konsultanta uzdevumi 

8 4 Nr.4 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Maģistrantu patstāvīgie darbi Maģistrantu patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Cilvēka attīstība mūţa garumā Eseja, tās atzinumu prezentācija 

2. Personības attīstības teoriju analīze Rezultātu tabulas prezentācija un analīze 

3.  Cilvēka dzīves ciklu analīze Situāciju modelēšana un analīze – darbs 

grupā 

4.  Konsultanta uzdevumu analīze Situāciju modelēšana un analīze – darbs 

pāros 

5. Individuālā studiju procesa pašanalīze 

un pašnovērtējums 

Atziľu apkopojums studiju kursa pilnveidei 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi (skat. prasības studiju kursa apguvei)                      

 

Prasības studiju kursa apguvei.  Piedalīšanās semināros, grupu, pāru darbos-50%, esejas atzinumu 

prezentācija – 30%, pašanalīzes argumentācija un pašvērtējums– 20%   

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, diskusijas, patstāvīgie darbi, 

modelēšana, prezentācijas  

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes.  Rīga: SIA Mācību apgāds NT, 

1999. – 102 lpp. 

2. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā.  Rīga: RaKa, 2002. – 183 lpp. 

3. Krasnā A. Mūžizglītība karjerai un dzīves mākslai. // Psiholoģijas pasaule, 2004/08. -6.- 

13.lpp. 

4. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – Rīga: Jumava, 1998. -271 lpp 

5. Kulbergs J. Krīze un attīstība. Liepāja:LPA, 1998 

6. Encyclopedia of Career Development. Vol.1.-2., Greenhaus J.H., Callanan  G.A.ed.- A Sage 

Reference Publication, 2006 

7. Santrok W.J.  Life – Span  Development. WCB Wm.C.Brown Publishers,1992. 

8. Sharf.Richard S. Applaying Career Development Theory to Counseling. –Thomson 

Wadsworth, 2006 
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9. Абрамова Г. Возрастная психология. – М.: Академия,1997 – 700 c. 

9. Maлкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взослости. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 416 c. 

10. Maлкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого возраста. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 368 c. 

11. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. 

А., 2000. 

12. Крайг Г. Психология развития. М., 2003 

13. Слободчиков В.И. Исаев Психология развития человека, кризисы, развитие 

субьективной реальности в онтогенезе. М.,2000. 

14. Хухлаева О. Психология развития. Молодость, зрелость, старость. Москва, 2002.  

15. Психология человека от рождения до смерти. Под редакцией А. Реана: СПб., 2001. 

Papildliteratūra     

1.  Ancāne G. 21.gadsimta modernā slimība- izsīkuma jeb izdegšanas sindroms.// Psiholoģijas 

Pasaule, 2004/07. -27.- 30. lpp. 

2.  Blumberga S., Grundmane I. Apmierinātība ar darbu un to ietekmējošie faktori.// Psiholoģijas 

Pasaule, 2006/02. – 31.- 35.lpp. 

3.  Horoškina J. Darbinieku profesionālā sadegšana.// Psiholoģijas Pasaule, 2004/09.-23.-30.lpp 

4.  Horoškina J. Noguruma sindroms: izdegšana darbā.// Psiholoģija Mums, 2004/04.- 14.-18.lpp. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti 

Social integration and intercultural aspects 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālā maģistru studiju programma  

―Karjeras konsultants‖ 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Vispārīgā pedagoģija 

Vispārīgā psiholoģija 

Svešvalodas  

                  

Studiju kursa autori. docente Dr. paed. R. Vīgante (LU) 

lektore Mg. paed. A. Zvīgule (LLU) 

lektore Mg. paed. S. Marsone (RPIVA) 

 

Studiju kursa docētāja. lektore Mg.hist. Staľislava Marsone 

 

 

Studiju kursa mērķis.  Veidot izpratni par klienta iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū 

multikulturālā sabiedrībā, respektējot šī procesa svarīgākos sociālos aspektus (integrāciju, valodu, 

reliģiju, sociālo statusu, sociālos slāľus, minoritātes, cilvēku īpašās vajadzības u.c.) personības un 

sabiedrības attīstības kontekstā. 

 

Plānotais rezultāts.  
o Izpratne par klienta kultūras atšķirībām un to savstarpējo mijietekmi. 

o Zināšanas un izpratne par klienta iekļaušanās procesu izglītības sistēmā un darba tirgū. 

o Prasme apzināt klienta izaugsmi un tās attīstības dinamiku ietekmējošos faktorus.  

o Prasme apzināt un izvērtēt klienta sociālās vajadzības un sniegt padomu viľa personīgo spēju 

samērošanā ar izvēlētajam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm. 

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Globalizācijas, postmodernisma un migrācijas 

ietekme uz valsts kultūrvidi. Multikulturālu 

sabiedrību veidojošo grupu daudzveidība 

(etniskās, rasu, reliģijas, dzimuma, speciālās, 

seksuālās orientācijas u.c.). 

4 2 1.uzdevums 

2. Multikulturālas karjeras attīstības atbalsta un 

konsultēšanas vēsturiskā pieredze un attīstības 

tendences Eiropā. Interkulturālā komunikācija. 

Multikulturālas konsultēšanas kompetences 

8 4 2.uzdevums 
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3.  Konsultantam nepieciešamās kompetences 

darbā ar klientu ar speciālām vajadzībām. 

Speciālo vajadzību cēloľi, to izpratnes 

nepieciešamība karjeras attīstības 

konsultēšanā.. 

6 3 3.uzdevums 

4. Individuālās pieejas nodrošināšana klientiem ar 

speciālām vajadzībām karjeras attīstības 

konsultēšanā. Informācijas pasniegšanas 

metodes un vides pieejamība. Informācijas 

prezentēšanas specifika (rakstiski, mutiski) 

6 3 4.uzdevums 

5. Konsultantam nepieciešamās kompetences 

darbā ar klientu ar atkarībām. Karjeras 

konsultanta zināšanu minimums darbā ar 

klientiem ar atkarībām. 

6 3 5.uzdevums 

6. Izglītības un karjeras attīstības iespēju 

apzināšana bez darba palikušo cilvēku sociālā 

statusa maiľai. Resocializācijas iespējas. 

2 1 6.uzdevums 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Adaptēt informatīva satura materiālu par 

multikultūru vides daţādo grupu 

specifiskajām vajadzībām  

Prezentācija 

2. Izstrādāt informatīva satura materiālus par 

multikulturālas konsultēšanas metodēm un 

piemērotākajām darba formām. 

Prezentācija 

3.  Adaptēt informatīva rakstura materiālu 

klientiem ar speciālām vajadzībām 

Prezentācija 

4. Darba tirgus piedāvājuma izpēte klientiem 

ar speciālām vajadzībām, rekomendējošu 

ieteikumu izstrāde 

Prezentācija 

5. Adaptēt informatīva rakstura materiālu 

klientiem ar atkarībām. Analizēt to iespējas 

integrēties darba tirgū. 

Prezentācija 

6. Adaptēt informatīva rakstura materiālus par 

izglītības un karjeras attīstības iespējām bez 

darba palikušo cilvēku sociālā statusa 

maiľai.  

Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.   Ieskaite ar diferencētu vērtējumu, kurā atklāj izpratni 

par teorijām, kas saistītas ar personības vietu daudzkultūru sabiedrībā. 

 

Prasības studiju kursa apguvei .–  

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 35 %.  

Aktīva piedalīšanās semināros -30% 

Ieskaite – 35% 

 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

modelēšana, prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (krievu valodā). 

 

Literatūra 
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Studiju pamatliteratūra  

1.Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija.- R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

2.Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkcionāliem 

traucējumiem. K.Grunevalda red..- Madona: Velku fonds, 2003. 

3.Kilens G. Cilvēki ar attīstības traucējumiem un sapratne. Rīga:Rasa ABC, 2001. 

4. Konflikta teorija un prakse multikultūru sabiedrībā. Rakstu krājums. – R.: SO Izglītība tautas 

attīstībai, 2001. 

5. Multikulturālisms Latvijā: teorija un prakse. – Daugavpils: A.K.A., 1996. – 120 lpp. 

6. Plaude I. Sociālā pedagoģija.Rīga: 2001.-172.lpp. 

7. Šteinberga A.,Tūbele S.Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2004. 

Papildliteratūra 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. Rīga: Preses nams, 1998. 

2. Dupuis G., Kerkhoff W. Enzyklopadie der Sonderpadagogik und ihrer Nachbargebiete. 1992. 

3. Karpova Ā. Ģimene kā sociāla grupa. Rīga: 1989. 

4. Liepiņa S. Speciālā psiholoģija.-Rīga: RaKa, 2002. 

5. Panthways to inclusion.,The ETAI Project materiāls.,University of Iceland press ,Reykjavik, 

2005. 

6. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. – М., 2001 

7. Мудрик А.В. Cоциализация и «смутное время». – М.: Знание, 1991. – 80с. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

www.acs.lv home.delfi.lv/strazduskola (Strazdumuiţas internātvidusskola)‖ 

www.izm.lv 

www.atvertaskola.lv 

http://www.edchange.org/multicultural/sites1.html (Multikulturalā izglītība internetā) 

http://www.interculturalrelations.com/Resources/theedge.htm (E-ţurnāls par starpkultūru 

attiecībām) 

www.dialogi.lv 

www.politika.lv 

 

 

 

 

http://www.acs.lv/
http://home.delfi.lv/strazduskola
http://www.izm.lv/
http://www.atvertaskola.lv/
http://www.edchange.org/multicultural/sites1.html
http://www.interculturalrelations.com/Resources/theedge.htm
http://www.dialogi.lv/
http://www.politika.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Komunikāciju teorijas konsultēšanā 

Career development theories 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionāla maģistra studiju programma  

„Karjeras konsultants‖  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Komunikācija, tās būtība, sakarības, īpatnības. Komunikācijas 

elementi un to praktiska izmantošana. Verbālo un neverbālo 

komunikatīvo prasmju izmantošana (uzstāšanās prasmes). 

Saskarsme un Sadarbība. Mazā sociālā grupa un 

komunikācijas īpatnības tajā.  

 

                  

Studiju kursa autore. docente Dr.psych. Guna Svence 

 

Studiju kursa docētāja. lektore M.psych. Dace Bērziľa 

 

Studiju kursa mērķis.- Palīdzēt apgūt prasmi izmantot teorētiskās atziľas praksē attiecībā uz savu 

komunikatīvo spēju un prasmju apzināšanos un saskarsmi un sadarbību ar citiem. 

 

Plānotais rezultāts. Komunikācijas teorētisko aspektu izpratne. Savu spēju un ierobeţojumu 

apzināšanās un prasme strādāt komandā. Prasmes sadarbības tīkla veidošanā, dibinot kontaktus ar 

daţādiem  (informatīvajiem un palīdzības) dienestiem un individuāliem cilvēkiem. Prasme 

sadarboties ar daţādām mērķgrupām. Klienta vajadzību diagnosticēšana, izvērtēšana un to saistīšana 

ar viľa vēlmēm. Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar 

izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm. Spēja efektīvi sazināties/kontaktēties 

ar kolēģiem vai klientiem, izmantojot atbilstoša līmeľa komunikācijas veidu. 

 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Komunikācija, tās būtība. 4 2 1. 

2. Komunikācijas modeļi. 2 1 1. 

3. Cilvēka informācijas uztveres īpatnības. 4 2  

4. Valoda un komunikācija. 1  1. 

5. Efektīva klausīšanās un runa. 6 3 2. 

6. Neverbālā komunikācija. 4 2  

7. Saskarsme un sadarbība. 6 3 4. 

8. Komunikācija grupās. 1  2. 

9. Informatīvā un pārliecinošā runa. Intervēšana 

un masu komunikācijas līdzekļi. 

2 1 4. 

10. Uzstāšanās auditorijas priekšā. 2 2  
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Komunikācija, tās būtība; 

komunikācijas modeļi; cilvēka 

informācijas uztveres īpatnības; valoda 

un komunikācija.  

Referāts par komunikāciju teorijām, izmantojot 

datu bāzes 

2. Efektīva klausīšanās un runa; Neverbālā 

komunikācija. Saskarsme un sadarbība. 

Komunikācija grupās.  

Teorētiska analīze 

3. Uzstāšanās – prezentācijas materiāli, 

izdale utt. 

Sagatavot prezentāciju auditorijai, izmantojot 

interaktīvās metodes 

4. Informatīvā un pārliecinošā runa. 

Intervēšana un masu komunikācijas 

līdzekļi. 

Sagatavot prezentāciju, izmantojot pārliecinošas 

runas kritērijus. 

Sagatavot un prezentēt interviju pēc dialoga 

sistēmas jeb pēc sistēmas uz risinājumu 

orientētā konsultēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu (skat. prasības studiju 

kursa apguvei). 

 

Prasības studiju kursa apguvei. 

 1. Vismaz 50 % apmeklējums.  

2. Komunikāciju teoriju analīze referātā.  

3.Piedalīšanās praktiskajā seminārā par klausīšanos un neverbālo komunikāciju.  

4. Dialoga sistēmā izveidotas intervijas prezentācija.  

5. Uzstāšanās auditorijas priekšā, izmantojot pārliecinošas runas pazīmes.  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

modelēšana, prezentācijas.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

 Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Dubrin A. Human relations: interpersonal, job-oriented skills//eigth edition. Upper Saddle River, 

NJ, 2004. 382 p. 

2. Kupčs J. Saskarsmes būtība./Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  72 lpp. 

3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku./ Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996.  126 lpp. 

4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 172 lpp. 

5. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 1995.  208 lpp. 

6. Adler R.B., Rodman G. Understanding Human Communication// seventh edition. USA: Harcourt 

College Publishers, 2000. 429 p. 

 

Papildliteratūra 

1. Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija. Vissvarīgākā vadības mākslas metode. Rīga: Asja. 1999. 259 

lpp. 

2. Budovskis M. Personības un sociālās vides rezonanse.  Rīga: Zinātne, 1986. – 118 lpp. 

3. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining together: group theory and group skills//third edition. New 

Jersey: Englewood Cliffs, 1987. 493 p. 

4.  Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. Rīga: Merkurijs, 1995. 170 lpp. 

5.  Lussier R. Human relations in organizations:applications and skills building// fourth edition, 

Irwin/McGraw-Hill, 1998. – 572 p. 

6.  O‟Neil S., Chapman E. Your attitutde is showing: a primer or human relations// tenth edition, 
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Upper Saddle  River, NJ, 2002.  242 p. 
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Pētnieciskā darba un vadzinību studiju kursi 
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Pētnieciskā darba metodoloģija 

Methodology of Scientific Research  

Studiju programmas 

nosaukums  

 

 Profesionāla maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Pētījumu metodoloģija pamatstudijās. Karjeras attīstības teorijas. 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā. Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika. 

                  

Studiju kursa autori. profesors Dr. paed. Ludis Pēks (LLU) 

                                     profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (RPIVA) 

Kursa docētāja.          profesore Dr. paed. Zenta Anspoka 

 

Studiju kursa mērķis. Palīdzēt maģistrantam paplašināt zināšanas un prasmes par pētījuma  

filozofiskajiem aspektiem, tā ētiku, pētījumu veidiem un metodēm,  iegūto rezultātu mērīšanas 

teorijām,  teorētisko, empīrisko (eksperimentālo) datu apstrādei izmantojamām matemātiskās 

statistikas metodēm, datortehnikas lietošanu informācijas iegūšanai un apstrādei, informāciju par 

maģistra darba, zinātnisku oriģinālrakstu u.c. rakstu noformēšanu, kā arī pētījumu rezultātu 

prezentāciju un publicēšanu. 

 

Plānotais rezultāts.  

 Formulēt pētījuma mērķi, hipotēzi, uzdevumus, plānot pētījumu, atrast un studēt tam nepieciešamo 

informāciju. 

 Veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus, iegūto datu apstrādi, izmantojot datortehniku, analizēt 

iegūtos rezultātus. 

  Formulēt secinājumus, ieteikumus karjeras konsultanta darbam un turpmākajiem pētījumiem. 

 Izstrādāt metodiskas vai zinātniskas publikācijas, informatīvos materiālus karjeras konsultācijām 

un maģistra darbu. 

  Uzstāties konferencēs vai semināros, aizstāvēt maģistra darbu. 

 Atbilstoši saviem pētījumiem, izvēlēties tematus papildus studijām, tālākizglītošanās veidus un 

pētāmās problēmas (promocijas darbam vai citiem zinātniskiem darbiem. 

 Vadīt bakalaura līmeľa zinātniskos pētījumus. 

 Nodrošināt savu un savā vadībā veikto pētījumu ētiskumu. 

 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Ievads pētnieciskā darba metodoloģijā 16 8 
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Pasaules izzināšanas veidi.  

Zinātnes valoda.  

Zinātniskā pētījuma principi.  

Pētījumu veidi un to attīstības tendences. 

Pārskats par pētījumu metodēm.  

Karjeras attīstības izpētes īpatnības. 

Nozīmīgākas pētījumu problēmas. 

Pētījumu ētika. Daţādu speciālistu (pētnieka, 

pedagoga, psihologa u.c.) sadarbība pētījumā.  

Karjeras pētījumu teorētiskais pamats. 

Pētījuma plānošana. Pētījuma programmas 

izstrāde un pētījuma organizācija. 

2. Pētījumu metodika.  

Mērījumi un skalas izglītības pētījumos. Skalu 

veidi.  

Kontentanalīze.  

Novērojumi, aptaujas.  

Modeļi un modelēšana karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas pētījumos.  

Eksperimenti, to veidi. Eksperimentu 

plānošana. Validitātes novērtējums. 

Ekspertmetodes. Ekspertu izvēle.  

Testi, to izvēle, izstrāde, adaptācija, 

standartizācija, drošums, objektivitāte. 

Sadarbība ar psihologiem un nozaru 

speciālistiem. 

16 8 

3. Pētījuma datu matemātiskā apstrāde un 

interpretācija.  

Datu sadalījumi.  

Parametriskās un neparametriskās metodes.  

Aprakstošās un secinošās statistikas. Datu 

veidam atbilstošu statistiku un diagrammu 

izvēle. Aprakstošo statistiku noteikšana. 

Secinošo statistiku noteikšana.  

Korelācija.  

Dispersiju un faktoru analīze.  

Datu apstrāde, izmantojot datorprogrammas. 

Apstrādes veida izvēle. Sadarbība ar 

informātikas speciālistiem.  

18 9 

5. Zinātniskas publikācijas un maģistra darba 

noformēšana.  

Zinātniskas publikācijas u.c. veida 

publikācijas, to sagatavošana.  

Maģistra darba rakstīšana un noformēšana. 

8 4 

6. Pētījuma publiskošana.  

Publiskošanas  veidi, to izvēle un sagatavošana 

izmantojot IT.  

Audio un video tehnikas izmantošana. 

PowerPoint un citu programmu izmantošana.  

Prezentāciju sagatavošana.  

Publiskas uzstāšanās organizācija un tehniskais 

nodrošinājums.  

Maģistra darbu aizstāvēšanas runas 

sagatavošana, aizstāvēšanas procedūra. 

6 3 
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Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to 

apspriešana. 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Karjeras attīstības izpētes īpatnības. 

Nozīmīgākas pētījumu problēmas. 

 

Diskusija  

2. Pētījuma programmas izstrāde un pētījuma 

organizācija. 

Prezentācija 

3. Datu matemātiskā apstrāde. Datu 

sadalījumi. Parametriskās un 

neparametriskās metodes.Aprakstošās un 

secinošās statistikas. Datu veidam atbilstošu 

statistiku un diagrammu izvēle. Aprakstošo 

statistiku noteikšana. Secinošo statistiku 

noteikšana. Korelācija. Dispersiju un 

faktoru analīze. Korelācija. Dispersiju un 

faktoru analīze. 

Kontroldarbs 

4. Maģistra darbu aizstāvēšanas runas 

sagatavošana, aizstāvēšanas procedūra. 

Maģistrantu pētījumu publiskošana, tās 

apspriešana. 

Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes formas. Ieskaite ar ierakstu „ieskaitīts/ neieskaitīts‖ pēc 2 KP 

apguves un eksāmens par  visa studiju kursa apguvi. Eksāmena vērtējums 10 ballu sistēmā. 

Eksāmena darbs- pētījuma daļas publiskošana. 

 

Prasības studiju kursa apguvei. Piedalīšanās  kontaktnodarbībās, patstāvīgo darbu sekmīga  izpilde. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, semināri, diskusijas, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, modelēšana, prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā.  

 

Literatūra. 

Studiju pamatliteratūra.  

Briede, B., Pēks, L. Maģistra darba izstrādāšana. Jelgava: IMI, 2004. elektoniskais resurss) 

 

Bryman, A. Social Research Methods. UK: Oxford University Press, 2000. 

 

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. Sixth Edition. New-

York:Routledge, 2007. 

 

Dukulis, I.  Prezentācijas materiālu sagatavošana: programma Microsoft PowerPoint 2000. 

Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 

 

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

Freebody, P. Qualitative Research in Education. Interaction and Practice. London: Sage 

Publications, 2004. 

 

Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. 

un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 
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Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Autoru 

kol. Rīga: VIAA, 2008.  

 

 

 

Konferences „Zinātnes valoda“ materiāli. Rīga: Valsts prezidentes dibinātā valsts valodas komisija, 

apgāds „Rasa ABC―, 2003. 

Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 

 

 

Špona, A., Čehlova, Z. Pētniecība pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2004.  

 

 

 

Papildliteratūra 

Albrehta, Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: „ Mācību grāmata―, 1998. 

Raščevska, M., Kristapsone, S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000 

Raizs, Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.  

Paura, L., Arhipova, I. Neparametrisko metožu lietošana izmantojot SPSS datorprogrammu. 

Mācību līdzeklis pedagoģijas, socioloģijas un ekonomikas specialitāšu studentiem un maģistrantiem. 

/ LLU. Jelgavā: LLU. 2001. 

Dukulis, I. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. Rīga: SIA 
Biznesa augstskola Turība, 2002. 
Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 133 lpp. 
 

Samuseviča, A. Pētnieciskais process pedagoģijā: māc. līdz. / Liepāja : Liepājas Pedagoģijas 
akadēmija, 2000. 
 
Umberto, E. Kā uzrakstīt diplomdarbu? Rīga: SIA―Rozes apgāds―, 2006. 
 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

Ţurnāls  „Mērķis” 

Johnson B. & Christenser L. Educational Research Qualitative, Quantitative and Mixed 
Approaches //http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/2textbook.htm  
Mc Millan J. Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Boston, MA: Allyn and 
Bacon. www.ablongman.com/mcmillan4e  
American Psychological Association. 2004. Using American Psychological Association (APA) 
Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html  
http://www.karjerascentrs.lv/lat/    

Sērija Izglītības ekoloģija 
Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. 
Jelgava: LLU, IMI, 2006. 
 
 

http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/2textbook.htm
http://www.ablongman.com/mcmillan4e
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
http://www.karjerascentrs.lv/lat/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā 

Legacy of career support system 

Studiju programmas nosaukums 

 

Karjeras konsultants 

Career counselor 

Kredītpunkti 2  

Kredītpunkti ECTS 3  

Priekšzināšanas  
Svešvalodas 

 Informācijas tehnoloģijas 

 

Studiju kursa autors. docents Dr.sc.ing. Ēriks Melnis 

 

Studiju kursa docētājs. docents Dr.sc.ing. Ēriks Melnis 

 

Studiju kursa mērķis.  Palīdzēt studentiem apgūt karjeras atbalsta sistēmas un karjeras konsultantu 

darbības tiesiskos pamatus. 

 

Plānotais rezultāts. Studenti apgūst zināšanas un prasmi karjeras atbalsta sistēmas darbības 

reglamentējošo normatīvo aktu izzināšanā, tulkošanā un praktiskā realizācijā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  
Ievads tiesību zinātnē un studiju kursā 

Tiesību izplatība, būtība, funkcijas, avots, normas un 

sistēma.  

Tiesiskā apziľa. Tiesību jaunrade. 

Tiesību zinātnes nozīme karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas un karjeras konsultanta darbā. 

Studiju kursa struktūra saturs un prasības. Studiju darba 

organizācija studiju kursā. 

4 2  

2.  Karjeras attīstības nacionālās politikas tiesiskie 

aspekti 

Karjeras attīstības tiesiskie pamati. 

Normatīvie akti reglamentējošie karjeras attīstību 

Latvijā. 

4 2 1 
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Ar karjeras attīstību saistīto jēdzienu skaidrojums. 

Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

pilnveidošanas koncepcija. 

Izglītības attīstības un nodarbinātības veicināšanas 

koncepcijas un plāni. 

3.  Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības 

tiesiskais regulējums 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas struktūra, uzdevumi 

un funkcijas. 

Normatīvie akti, reglamentējošie karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas izveidi, darbību un attīstību Latvijā, to 

prasības un praktiskā piemērošana. 

Iedzīvotāju tiesības saľemt karjeras atbalsta 

pakalpojumus mūţa garumā. 

Likumdošana par mācību iestāţu un darba devēju lomu 

darbinieku personības izaugsmē un karjeras attīstībā. 

Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana. 

Personības izaugsmes un karjeras izglītības un 

konsultēšanas programmas un vadlīnijas nacionālajā un 

starptautiskajā līmenī. 

8 4 
2 

4.  Karjeras konsultēšanas dienesta darbības tiesiskie 

pamati 

Karjeras konsultēšanas dienests un tā darbību 

reglamentējošie tiesiskie normatīvie akti. 

Karjeras konsultanta statuss. Karjeras konsultantu 

tiesības, pienākumi un atbildība. Karjeras konsultantu un 

klientu attiecību tiesiskais regulējums. 

Karjeras konsultāciju un darbiekārtošanas pakalpojumu 

sniedzēju licenzēšanas un uzraudzības kārtība. 

 

8 4 
3 

5.  Publisko un privāto tiesību normu pielietošana 

karjeras pakalpojumu jomā. 

Publiskās tiesības: konstitucionālās tiesības, 

cilvēktiesības, administratīvās tiesības, sevišķās 

administratīvās tiesības, krimināltiesības, to normu 

pielietošana. 

Privātās tiesības: ģimenes, mantojuma, lietu, saistību, 

darba tiesības un komerctiesības, to normu pielietošana. 

Tiesvedības aspekti karjeras pakalpojumu jomā: tiesu 

vara, tiesu veidi un institūcijas, tiesvedība civillietās, 

krimināllietās, darba strīdos, administratīvajās lietās, 

konstitucionālā un starptautiskā tiesvedība. 

8 4 
 

 KOPĀ: 
32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1.  Izvērtēt kāda normatīvā akta saistību ar 

karjeras konsultanta darbu un pamatot tā 

piemērošanu praksē. 

Prezentācija praktiskajās nodarbībās. 
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2.  Sagatavot juridisko pamatojumu karjeras 

izaugsmei kādā noteiktā profesijā. 

Prezentācija praktiskajās nodarbībās. 

3.  Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu saistībā ar 

karjeras atbalsta sistēmas darbību un 

karjeras konsultanta darbu. 

Kontroldarbs. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  Ieskaite ar diferencētu vērtējumu (skat. prasības studiju 

kursa apguvei). 

Prasības studiju kursa apguvei. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās,  sekmīgi novērtēti trīs 

patstāvīgie darbi. 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, 

patstāvīgie darbi, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst  latviešu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Anspoka, Z. Miķelsone, Strods, G. u.c. Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras 

konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Autoru kol. Rīga: VIAA, 2008.  

 

2. Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013. gadam, Ministru kabineta 27.09.2006. rīkojums Nr.742 

3. Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai // http://polsis.mk.gov.lv 

4. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana. Koncepcija. Ministru Kabineta 29.03.2006. 

rīkojums Nr. 214  

5. 

6. 

Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004. 

Nodarbinātības valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija // 

http://www.nva.gov.lv 

7. Mūžizglītības memorands. 2005. // http://www.muzizglitibavisiem.lv 

8. Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licenzēšanas un uzraudzības kārtība. MK 

2007.07.03. noteikumi Nr.458. 

9. Profesionālās orientācijas koncepcija Latvija Republikā. 1994. // http://www.lm.gov.lv  

 

Papildliteratūra. 

1.  Latvijas Republikas Satversme 

2.  Izglītības likums 

3.  Civillikums 

4.  Krimināllikums 

5.  Komerclikums 

6.  Darba likums 

7.  Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 

8.  Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums MK 2003.10.01. noteikumi Nr.425 

9.  Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības 

pasākumu realizācijas izvēles principi. MK 309 17.06.03. 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv 

2. LR Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv 

3. Eiropas Komisijas mājas lapa: http://ec.europa.eu 

4. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv 

5. Izglītības ministrijas mājas lapa:http://www.izm.gov.lv 

6. Labklājības ministrijas mājas lapa: http:/www.lm.gov.lv 

7. 
Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa: http://www.nva.gov.lv 

8. 
Mūţizglītība visiem: http://www.muzizglitibavisiem.lv 

9. 
Profesionālās izglītības administrācija: www.izmpic.gov.lv 

10. 
Eiropas Centrs profesionālās izglītības attīstīšanai: www.trainingvillage.gr/etv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

___________katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Karjeras pakalpojumu vadība 

Managament of career services 

Studiju programmas nosaukums 

 

Profesionālaā maģistra studiju programma  

„Karjeras konsultants‖ 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Psiholoģija 

Karjeras attīstības teorijas 

                  

Studiju kursa autori.  
Docente Dr. paed. Skaidrīte Ozoliľa (RPIVA) 

Mg.hist., Mg.sab.vad. Inta Jaunzeme (LU) 

Mg.psych. Jolanta Liepiľa (RPIVA) 

 

Studiju kursa docētāji 

Docente Dr. paed. Skaidrīte Ozoliľa (RPIVA) 

Asistente Mg.psych. Jolanta Liepiľa 

 

Studiju kursa mērķis.  Veidot izpratni par karjeras pakalpojumu vadības procesiem, izstrādājot 

priekšlikumus karjeras pakalpojumu nodrošināšanai mūţizglītības kontekstā, dodot iespēju analizēt 

piedāvātos pakalpojumu veidus un plānot to attīstību, izstrādāt informācijas resursus un veidot 

materiālus, kas atbalstīs klientus lēmuma pieľemšanas un nodarbošanās virziena izvēlē, vadīt un 

organizēt pakalpojumu plānošanu un ieviešanu.  

 

Plānotais rezultāts.  
1. Prasmes analizēt un noteikt sabiedrības vajadzības noteiktu karjeras pakalpojumu 

nodrošināšanai; 

2. Prasmes iegūt informāciju, analizēt un to pielietot jaunu programmu un materiālu attīstībā; 

3. Prasmes sekmēt pakalpojumu popularizēšanu sabiedrības vidū mūţizglītības kontekstā; 

4. Prasmes organizēt un vadīt izglītības, konsultēšanas, padomdošanas un darbā iekārtošanas 

pakalpojumus; 

5. Prasmes noteikt institūcijas administratīvās vajadzības un darbinieku iemaľas un plānot 

apmācības profesionālai pilnveidei. 

 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p

.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. Karjeras attīstības atbalsta sistēma un publiskā 

politika (mērķi, funkcijas, nodrošināšanas 

virzieni, situācijas analīze Latvijā),  

4 2 1. 

2. Vadīšana, vadīšanas būtība un funkcijas  4 2  

3. Karjeras pakalpojumu nodrošināšanas 6 3 2. 
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institucionālais ietvars. Karjeras speciālistu 

lomas (konsultants, izglītotājs-skolotājs; 

plānotājs – attīstītājs – vērtētājs; stratēģiskais 

plānotājs) 

4. Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu 

nodrošināšanas modeļi  

6 3  

5. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

nodrošināšanas resursi (karjeras novērtēšana, 

karjeras informācija, karjeras izglītība, resursu 

efektīva izmantošana (karjeras centri), 

informācijas tehnoloģiju izmantošana 

konsultēšanas procesā) 

6 3  

6. Karjeras pakalpojumu kvalitātes vadība un 

novērtēšana 

6 3 3. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

pamatprincipi (ārvalstu pieredze) 

Iesniegts darbs uz divām A4 lapaspusēm 

2. Resursa analīze karjeras konsultēšanas 

nodrošināšanai 

Iesniegts darbs uz trijām A4 lapaspusēm 

3. Kursa projekta (priekšlikuma) sagatavošana 

un prezentācija par vienu karjeras 

pakalpojuma veidu (mērķauditorija, 

pakalpojuma plānošana, resursi, vadības 

modelis, personāla/kvalitātes/informācijas 

vadība)- 15.-20.lpp. 

Prezentācija (individuāli jāiesniedz rakstiski, tad 

grupas prezentācija par pakalpojumu nodrošināšanas 

modeli). 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.   Ieskaite ar  diferencētu vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Piedalīšanaš kontaktnodarbībās, sekmīgi vērtēti praktiskie darbi. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Klauss, A. Zinības vadītājam.-R.,2004. 

2.  Starlings, G. Valsts sektora pārvalde.-R.,2000. 

3.  Hellers, R. Darba grupas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC,2000. 

4.  Volkova, T. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos. Rīga 2001. 

5.  Armstrong,  M. A.  Handbook of Management and Leadership : a guide to managing for results. 

Kogan Page, 2005. 

6.  James, P.Sampson, JR., Robert C.Reardon, Gary W.Peterson, Janet G.Lenz Career Counseling 

and Services.   Thomson, 2004. 

7.  A.G.Watts, Bill Law, John Killeen ect. Rethinking career education and Guidance. Theory, 

Policy and Practice – 1996. 

8.  Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap  (OECD, Directorat for Education) - 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf  

9.  Canadian Standards and Guidelines for Career Development Practitioners (2004) - 

http://www.career-dev-guidelines.org/   

http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf
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10.  Improving Lifelong Guidance Policies and Systems (CEDEFOP)- 2005. 

11.  Spencer G.Niles, JoAnn Harris -Bowlsbey. Career Development Interventions in the 21st Century 

London, 2002. 

12.  Ruskule, S. Vadīšana un vadītājs. Rīga: KIF ‖biznesa komplekss‖,2001.-120lpp 

13.  Bišofa, A. Sevis menedžments: Efektīvi un iedarbīgi. Rokasgrāmata-Rīga:SIA ´‘BALTA 

eko‖,2002.-128 lpp. 

14.  Coleman M., Earley P. Leadership and Management in Education. Oxford University Press – 

2005. 

Papildliteratūra 

1. Ruskule, S. Vadīšana un vadītājs. Rīga: KIF ‖biznesa komplekss‖,2001.-120lpp 

2. Bišofa A. Sevis menedžments: Efektīvi un iedarbīgi. Rokasgrāmata-Rīga:SIA ´‘BALTA eko‖,2002.-

128 lpp. 

3. Coleman M., Earley P. Leadership and Management in Education. Oxford University Press – 

2005. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. Profesionālās orientācijas informācijas centrs - http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance/index.htm  

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (Career Guidance)- 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html  

3.  The European Centre for the Development of Vocational Training  -

http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/  

4. Ţurnāls „Mērķis‖ 

 

 

http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance/index.htm
http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2008. gada _____________ 

Kat. vad._______________ 

Studiju kursa apraksts 

 

Studiju  kursa nosaukums 
Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā 

Information technologies in career quidance 

Studiju programmas 

nosaukums 

 

Profesionāla maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Nepieciešamas priekšzināšanas MS Windows un MS Office 

lietošanā atbilstoši Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) 

prasībām 

 

Studiju kursa autori. LLU asociētais profesors Dr.oec. Aleksandrs Gailums 

 LLU lektore Mg.paed. Olga Turuševa,  

 RPIVA lektore Mg.sc.ing. Inese Urpena 

 

Studiju kursa docētāji. Mg. sc. soc., lektors Gustavs Elers  

 Mg. sc. soc., lektors Alvis Valdemiers 

 

Studiju kursa mērķis. Attīstīt IKT izmantošanas prasmes karjeras konsultēšanā, sagatavojot 

maģistrantus veiksmīgai izglītības karjerai un profesionālajai darbībai informācijas sabiedrībā. 

 

Plānotais rezultāts. Studenti pārzina un prot praktiski pielietot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas, strādājot daţādās un nepārtraukti mainīgās informatīvajās vidēs, prot pielietot datoru kā 

komunikācijas un informācijas iegūšanas rīku. Studentiem veidojas analītiska un radoša pieeja, 

izpratne par ētikas normām, strādājot virtuālajā saziľas vidē. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr. 

p.k. 

Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1.  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un to 

loma karjeras attīstības atbalsta sistēmā. 2 1 

 

2.  Interneta pielietošanas iespējas karjeras attīstībā. 2 1  

3.  Tekstuālās saziľas veidi Internetā. 2 1  

4.  Balss un video saziľas veidi Internetā. 2 1  

5.  Vizuālā Dzīves gājuma (CV) un motivācijas 

vēstules sagatavošana. 2 1 
1. 

6.  Interneta izmantošana izglītības karjeras 

attīstībā. 2 1 
 

7.  E-apmācība. 2 1  

8.  
Interneta izmantošanas iespējas darba karjeras 

attīstībā. 2          1 
2. 

9.  Mobilās sakaru tehnoloģijas. 2 1  
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10.  Web lapu veidošana. 2 1  

11.  
Datu bāzes veidošanas principi, pielietojot 

elektronisko tabulu lietojumprogrammu. 2 1 
 

12.  MS Access datu bāzes veidošana. 2 1 3. 

13.  Prezentāciju sagatavošana un demonstrēšana. 2 1  

14.  
Aptauju organizēšana un aptaujas anketu 

apstrāde. 2 1 
4. 

15.  Datu aizsardzība un pretvīrusu programmas. 2 1  

16.  

Datoru lietošanas ergonomikas prasību 

ievērošana. 

Autortiesības un likumi. 2 1 

 

 KOPĀ: 32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1.   
Karjeras konsultēšanā noderīgas dokumentu 

paketes sagatavošana (CV, motivācijas 

vēstule, u.c.). 

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

2.   
Informatīva materiāla sagatavošana 

publicēšanā Internet. 

Grupu darbs (2-3 studenti),  diskusija e-vides 

forumā. 

3.   
Klientu datu bāzes projektēšana un izveide. Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

4.   
Iestādes prezentācijas materiāla izveide. 

Grupu darbs (2-3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite. Pārbaudījuma uzdevumi ir veidoti tā, lai katram 

maģistrantam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma 

grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi 

tiek iekļauts patstāvīgo darbu vērtējums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei.  Maģistrants var kārtot noslēguma pārbaudījumu, ja ir iesniegti un 

pozitīvi (vismaz 4 balles) novērtēti patstāvīgie darbi, kā arī ir izpildīti visi praktiskajās nodarbībās 

veicamie darbi. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas. Lekcijas, konsultācijas, praktiskie un patstāvīgie darbi, 

prezentācijas individuāli un grupās, iespēja iegūt studiju materiālus, nosūtīt darbus un saľemt 

vērtējumu no pasniedzēja elektroniskā formā. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā; ir iespējams klausīties šo kursu krievu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A., Kuriloviča, A., Vēzis, V., Ţodziņa A. Datorzinību 

pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word. Viestura Vēţa redakcijā. Rīga, „Mācību grāmata‖, 

2000.  

2.  Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A., Kuriloviča, A., Vēzis, V., Ţodziņa A. Datorzinību 
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pamati. 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Viestura Vēţa redakcijā. Rīga, „Mācību 

grāmata‖, 2000.  

3.  Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A., Kuriloviča, A., Vēzis, V., Ţodziņa A. Datorzinību 

pamati. 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. Viestura Vēţa 

redakcijā. Rīga: „Mācību grāmata‖, 2000.  

4.  Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A., Kuriloviča, A., Vēzis, V., Ţodziņa A. Datorzinību 

pamati. 5. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. Microsoft PowerPoint. Viestura 

Vēţa redakcijā. Rīga: „Mācību grāmata‖, 2000.  

 

 

Papildliteratūra 

1. Ruķers, M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 

192 lpp. 

2. Karnītis, E. Informācijas sabiedrība-Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. Rīga. Pētergailis, 

2004.  

3. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. Rīga: „Datorzinību centrs‖, 2000.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/ 

2.  Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv 

3.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

4.  Tildes Internet datorvārdnīca: http://dictionary.tilde.lv/default1.htm  

5.  Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra:www.karjerascentrs.lv 

6.  Interneta dienasgrāmata: www.laacz.lv/blog/ 

7.  Skype mājas lapa: www.skype.com 

8.  CV-online: www.cv.lv  

9.  WORKINGDAY. Personāla atlase un darbinieku noma: www.workingday.lv 

10.  Elektroniskā apmācības sistēma: http://els.itf.llu.lv 

11.  Access 2003 pārskats:  http://www.microsoft.com/latvija/office/access/prodinfo/overview.mspx 

12.  Questionnaire Design. General Considerations: http://www.statpac.com/surveys/questionnaire-

design.htm 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.microsft.lv/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
http://dictionary.tilde.lv/default1.htm
http://www.karjerascentrs.lv/
http://www.laacz.lv/blog/
http://www.skype.com/
http://www.cv.lv/
http://www.workingday.lv/
http://els.itf.llu.lv/
http://www.microsoft.com/latvija/office/access/prodinfo/overview.mspx
http://www.statpac.com/surveys/questionnaire-design.htm
http://www.statpac.com/surveys/questionnaire-design.htm
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Prakse 
 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

  

 

APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

Prakses apraksts 

Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības izpēte 

 1.prakse   

Studiju programmas nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” 

(46142) 

Programme of professional higher education Master studies “Career 

Counsellor” 

 

 

Prakses veids Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības 

izpēte. 1.prakse   

Prakses apjoms (KP, ECTS) 2KP (3 ECTS) 

Prakses sadalījums semestros pilna laika 

studijās  1.semestrī 

Prakses sadalījums semestros nepilna laika 

studijās  1.semestrī 

Prakses apraksta autores  
Mg.paed. Ingūna Lāce, Mg.hist.Staľislava Marsone, Dr. paed. Zenta 

Anspoka 

Prakses mērķis.  Iepazīties ar  karjeras konsultanta darbības specifiku un  pienākumiem daţādās 

iestādēs, uzľēmumos vai organizācijās. 

Prakses uzdevumi :  

 Izpētīt prakses iestāţu normatīvos aktus, metodiskos materiālus, kas saistīti ar 

konsultatīvo darbu. 

 Analizēt konsultanta darbību daţādās institūcijās. 

 Analizēt daţādu karjeras konsultāciju variantus. 

 

Prakses saturs. 



 96 

Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

 Piedalīšanās vērošanas praksē daţādās iestādēs. 

 Sekmīga prakses materiālu prezentācija, akcentējot pētniecības virziena izvēli, savas 

profesionālas identitātes un izaugsmes iespējas. 

Prakses vērtēšanas sistēma. 

Kritērijs Rādītāji Līmenis 

0 1 2 3 

Izpratne par 

prakses vietas 

sociālo vidi, 

iestādes sadarbību  

ar sabiedrību un 

citām institūcijām   

Spēja raksturot prakses vietas sociālo vidi     

Spēja saskatīt, kā sociālā vide ietekmē klienta vajadzības     

Spēja saskatīt, kā sociālā vide ietekmē institūcijas darbu, 

sadarbību  ar sabiedrību  

    

Prasme vērtēt 

klientu 

Klienta vajadzību, problēmu un interešu apzināšana     

Izpratne par  sadarbības tīkla praktisko lietojumu  

Prasme analizēt 

daţādu 

konsultāciju 

programmas 

Programmas struktūras izpratne     

Programmas mērķauditorijas izpratne     

Prasme raksturot un analizēt konsultācijas vidi     

Prasme analizēt 

konsultēšanas 

darbu 

Prasme analizēt konsultēšanas darba gaitu     

Prasme analizēt konsultēšanas darba secību vai specifiku     

Prasme analizēt konsultēšanas darba vērtējumu     

Maģistra darba 

pētījuma temata, 

pētāmās 

problēmas 

aktualitātes 

apzināšanās. 

Prasme saskatīt pētāmās problēmas saistību ar studiju 

programmas mērķi 

    

Prasme formulēt pētnieciskā darba virsrakstu     

Prasme saskatīt pretrunas teorijā un praksē un tās pamatot 

maģistra darba ievadā 

    

Nr.p

.k. 

Prakses uzdevumi Patstāvīgā darba veids  

1. Izpētīt prakses iestāţu normatīvos 

aktus, metodiskos materiālus  

 

Apraksts prakses dienasgrāmatā  

2. Vērot un analizēt konsultantu darbību. 

 

Izmantoto metoţu, organizācijas formu  

apraksts un analīze prakses 

dienasgrāmatā. 

3. Vērtēt klienta vajadzības, problēmas, 

izprast klienta un konsultanta, daţādu 

iestāţu sadarbības sistēmu 

Apraksts un analīze prakses 

dienasgrāmatā. 

4. Apzināt karjeras konsultanta 

profesionālās kompetences un analizēt 

darbā nepieciešamo zināšanu, prasmju, 

personisko īpašību pilnveidošanas 

iespējas. 

 

Apraksts un analīze prakses 

dienasgrāmatā. 

5. Izstrādāt pētījuma problēmas 

aktualitātes pamatojumu atbilstoši 

praksē veiktajiem vērojumiem. 

 

Pētījuma aktualitātes  analīze prakses 

dienasgrāmatā un tā apraksts maģistra 

darba ievadā 

6. Veikt profesionālās izaugsmes 

pašvērtējumu.  

Pašvērtējums atbilstoši piedāvātajiem 

kritērijiem un prakses mērķim.  

7. Prezentēt prakses rezultātus. Prakses nobeiguma konference. 
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Prasme noteikt 

personisko mērķi 

un to īstenot 

praksē 

Profesionālās identitātes apzināšanās, prasme izvirzīt 

atbilstošus uzdevumus pašpilnveidei 

    

Prasme vērtēt savu profesionālo darbību,  analizēt 

veiksmes un neveiksmes 

    

Savu spēu, profesionālās kompetences izaugsmes iepēju 

apzināšanās 

    

Metodiskie līdzekļi un interneta  resursi. 

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

European countries (2005). 

2. http://www.izm.gow.lv 

3. http://www.lm.gov.lv 

4. http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika 

5. Joma A. Karjeras atbalsta sistēma// www.piaa.gov.lv/admin/files.KAAS_un_KI.ppt 

6. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. Valsts izglītības aģentūra, 2007. 

7. Mūţa ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. Profesionālās 

izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

8. Profesijas standarts// www.izmpic.gov.lv/Standarts-reg/ps0367.pdf 

9. Studiju iespējas Eiropā ceļvedis. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās 

orientācijas informācijas centrs, 2006. 

10. www.piapa.lv   

 

 

http://www.izm.gow.lv/
http://www.izm.gow.lv/
http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika
http://www.piaa.gov.lv/admin/files.KAAS_un_KI.ppt
http://www.izmpic.gov.lv/Standarts-reg/ps0367.pdf
http://www.piapa.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

  

 

APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

Prakses apraksts 

Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības izpēte 

  2.prakse   

 

 

 

Studiju programmas nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju programma  

“Karjeras konsultants” (46142) 

Programme of professional higher education  

Master studies “Career Counsellor” 

 

Prakses veids Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, 

 iestādes darbības izpētes 2.prakse   

Prakses apjoms (KP, ECTS) 6KP (9 ECTS) 

Prakses sadalījums semestros pilna laika 

studijās  2.semestrī 

Prakses sadalījums semestros nepilna laika 

studijās  2.semestrī 

Prakses apraksta autores  
Mg.paed. Ingūna Lāce, Mg.hist.Staľislava Marsone,  

Dr. paed. Zenta Anspoka 

Prakses mērķis Nodrošināt izpratni par iestādes, uzľēmuma vai organizācijas uz likumdošanu 

pamatotu specifisko darbu ar klientu un veicināt maģistranta patstāvīgo pētniecisko darbību. 

 Prakses uzdevumi :  

 Iepazīties ar konsultanta darba specifiku ar maģistra darba tematiku  saistītā iestādē, 

uzľēmumā vai organizācijā. 

 Pievērst uzmanību  vecumposmu īpatnībām un konsultēšanas uzdevumiem 

skolēniem vai darba meklētājiem gan grupā, gan individuāli.  

 

 Vērot konsultanta darbā izmantojamās metodes un formas. 

 

 Analizēt iestādes un konsultanta darba specifiku, ľemot vērā juridiskos un darba 

likumdošanas aspektus. 

 

 Veikt maģistra darba teorētiskā pamatojuma  sagatavošanu. 

 

 Apgūt prasmi saistīt teorētiskajā pētījumā gūtās atziľas ar karjeras konsultanta 

praktisko darbu.  

 

  Uzsākt konstatējošos pētījumus. 

Prakses saturs. 

Nr. 

p.k. 

Saturs Patstāvīgā darba veids 

1.  Iepazīstas ar prakses vietas ģeogrāfisko, Veido prakses iestādes raksturojumu, to 
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sociālo un darba vidi. atspoguļo prakses dienasgrāmatā. 

2.  Iepazīstas ar konsultanta darbu 

raksturojošajiem specifiskajiem un 

juridiskajiem aspektiem. 

Prakses dienasgrāmatā raksturo normatīvos 

aktus un citus konsultanta darbu regulējošos 

dokumentus. 

3.  Sarunās ar prakses konsultantu, analizējot 

pieejamo dokumentāciju un vērojot 

konsultācijas, students gūst informāciju par 

konsultējamo mērķauditoriju un to, kā 

izprast klienta šī brīţa aktuālākās 

problēmas. 

Apraksta 3 klientu vai 3 grupu  klientu 

vajadzības, tās analizē. 

4.  Kopīgi analizē 3 individuālo un 3 grupu 

konsultāciju sagatavošanas posmu, 

konsultāciju norisi. Vēro individuālo 

konsultāciju norisi.* 

Vēro grupu konsultāciju norisi.** 

No sarunām ar prakses konsultanta un 

konsultācijās redzētā iegūst informāciju par 

atbilstošākajām konsultēšanas metodēm. 

Analīzes rezultātus atspoguļo prakses 

dienasgrāmatā. 

5.  Kopīgi ar konsultantu pārrunā konstatējošā 

pētījuma rezultātus. 

Veido vēroto konsultāciju vērtējuma aprakstu 

un secinājumus par klienta karjeras attīstības 

dinamiku un turpmāko karjeras vadību, to 

atspoguļo prakses dienasgrāmatā. 

6.  Iesniedz prakses vadītājiem materiālus 

vērtēšanai. 

 

7.  Izstrādā pētījuma teorētisko pamatojumu, 

formulē pētījuma mērķi un uzdevumus un  

apraksta empīriskā pētījuma plānu, saskaľo 

to ar darba vadītāju. 

 

 

8.   Prakses pētījuma prezentācija.  

 

* Ja iestādes nolikums un konsultanta vienošanās ar klientu nepieļauj konsultāciju vērošanu, sarunās 

ar konsultantu iepazīstas ar vismaz 3 dažādu 

 ( anonīmu) klientu raksturojumiem un konsultēšanas metodēm. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

Prakses uzdevumu analīze  prakses dienasgrāmatā; konstatējošais pētījums, 3 novēroto 

individuālo un 3 novēroto grupas konsultāciju apraksti, prakses materiālu prezentācija. 

Prakses vērtēšanas sistēma. 

 Prakses satura realizācijas apraksta saikne ar teorētiski pamatotiem pētījuma uzdevumiem. 

 Prakses uzdevumu realizācijas apraksta kvalitāte (saturs, pieraksta forma ). 

 Prakses vadītāja raksturojums un vērtējums. 

 Praksē gūtās pieredzes prezentācija ( akcentējot saikni ar pētījuma tematu). 

Studenta prakses vērtējumu 10 ballu sistēmā veido: 

 60% vērtējums par iesniegto  prakses  materiālu kvalitāti atbilstoši prakses 

uzdevumiem, 

 40% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanas konferencē. 

Izmantojamie  metodiskie līdzekļi un interenta resursi. 

 

1.Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldībai. Globalizācija kā 

mūsdienu pasaules attīstības tendence www.liis.lv/vi/global.htm - 11k  

2. Izglītība pēc 12.klases. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas 

informācijas centrs, 2005 

3.Izglītība pēc 9.klases. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas 

informācijas centrs, 2005. 

4. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. Valsts izglītības aģentūra, 2007. 
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5. Karjeras izglītība 10.-12.klasei. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

6. Karjeras izglītība 7-9. klasei. Skolotāja rokasgrāmata. V/A Profesionālās izglītības attīstības 

aģentūra, 2006. 

7. Karjeras izglītība 8.klasē metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

2006. 

8. Karjeras izglītība 9.klasē metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

2006. 

9. Karjeras izglītība7.klasē metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

2006. 

10. Karjeras izglītības mērķi pamatskolā. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās 

orientācijas informācijas centrs, 2004. 

11. Mūža ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. Profesionālās 

izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

12. http://www.edchange.org/multicultural/sites1.html (multikulturalā izglītība internetā) 

13. http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika 

14. http://www.lm.gov.lv 

15. http://www.niid.lv 

16. http://www.nva.gov.lv 

17. http://www.viaa.gov.lv /euroguidance 

18. http://www.izm.gov.lv 

19. http://www.hihohiho.com 

20. http://www.crac.orguk/nicec/nicec.htm 

 

 

http://www.edchange.org/multicultural/sites1.html
http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika
http://www.izm.gow.lv/
http://www.niid.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.hihohiho.com/
http://www.crac.orguk/nicec/nicec.htm
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

 

 

Prakses apraksts 

Daţāda veida  konsultēšana 

 3. prakse  

Studiju programmas nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” 

(46142) 

Programme of professional higher education Master studies “Career 

Counsellor” 

 

Prakses veids Daţāda veida  konsultēšanas 1. prakse  

 

 Prakses apjoms (KP, ECTS) 8KP (12 ECTS) 

 Prakses sadalījums semestros pilna laika 

studijās  3.semestrī 

Prakses sadalījums semestros nepilna laika 

studijās  3.semestrī 

Prakses apraksta autores  
Mg.paed. Ingūna Lāce, Mg.hist.Staľislava Marsone, Dr. paed. Zenta 

Anspoka 

Prakses mērķis.   Apgūt prasmi kontaktēties  ar daţāda vecuma un dzimuma  un vajadzību klientiem  

un veidot indivīda dzīves gājumu, to  izmantot karjeras portreta izveidē. 

 Prakses uzdevumi. 

1. Apgūt prasmi strādāt ar daţādu vecumu klientiem (pusaudzis, jaunietis, 

pieaugušais, pensionārs) 

2. Izmantot vismaz 5 diagnosticēšanas metodes ar daţāda tipa klientiem. 

3. Izveidot 5 klientiem individuālās karjeras attīstīšanas programmas un kopā 

ar klientu tās izvērtēt. 

4. Palīdzēt 5 klientiem uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli un sludinājumu. 

5. Novadīt 2 darba intervijas: ar tikko mācību iestādi beigušu jaunieti;ar 

cilvēku, kurš bieţi maina darbu. 

6.  Novadīt 3 konsultācijas ( viena no tām grupai) prakse vadītāja klātbūtnē. 

Prakses saturs. 

Nr. 

p.k. 
Saturs. 

1.  Darbs ar daţādu vecumgrupu klientiem, atbilstoši konsultatīvā centra/ organizācijas/ iestādes darbības 

specifikai. 

2.  Daţādu diagnosticēšanas metoţu lietošana atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. 

3.  Klientu individuālās karjeras attīstības programmas izstrāde un vērtējums. 

4.  CV, motivācijas vēstules un sludinājumu izstrādes nosacījumi, formas un saturs atbilstoši daţādu darba 

devēju vajadzībām. 

5.  Darba interviju vadība , ievērojot daţādu darba meklētāju individuālās atšķirības. 

6.  Individuālo un grupu konsultāciju plānošana, organizācija un rezultātu analīze. 

 

7.  Personības un profesionālās attīstības dinamikas novērtējums un individuālā profesionālās izaugsmes 

plāna izstrāde. 
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8.  Prakses materiālu aizstāvēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

 

 Prakses dienasgrāmatā atspoguļotais prakses saturs un tā analīze atbilstoši 

prakses uzdevumiem. 

 Iesniegtie apkopotie un studenta patstāvīgi izstrādātie metodiskie materiāli 

atbilstoši prakses uzdevumiem( vismaz 5 diagnosticēšanas metoţu apraksti, 5 

klientu individuālās karjeras attīstības programmas kopā ar klienta 

raksturojumu, saglabājot konfidencialitāti,  CV, motivācijas vēstuļu un 

sludinājumu paraugi). 

 Prakses vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums par prakses norisi. 

Prakses vērtēšanas sistēma. 

40% vērtējums par iesniegto prakses dokumentāciju un metodiskiem materiāliem. 

60% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā. 

12. Izmantojamie  metodiskie līdzekļi un interneta resursi. 

 

 

1. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. Valsts izglītības 

aģentūra, 2007. 

2. Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” 

www.lm.gov.lv/doc_upl/4.26.LM_210306_Konc_karjeras_att_atbalsta_sist_pilnve

id.doc - 

3. Mūža ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. 

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

4. Studiju iespējas Eiropā. Ceļvedis. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2006. 

5. www.euroguidance.org.uk   

6. www.estia.edue.goteborg.se     

7. www.piapa.lv  Profesionālās orientācijas informācijas centra mājas lapa 

 

 

http://www.euroguidance.org.uk/
http://www.estia.edue.goteborg.se/
http://www.piapa.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

  

 

APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

 

 

Prakses apraksts 

Daţāda veida  konsultēšana 

 4. prakse  

 

 

Studiju programmas nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” 

(46142) 

Programme of professional higher education Master studies 

“Career Counsellor” 

 

Prakses veids Daţāda veida  konsultēšana  

 

Prakses apjoms (KP, ECTS) 4KP (6 ECTS) 

Prakses sadalījums semestros pilna laika 

studijās  3.semestrī 

Prakses sadalījums semestros nepilna laika 

studijās  4.semestrī 

Prakses apraksta autors (i)  
Mg.paed. Ingūna Lāce, mg.hist.Staľislava Marsone, Dr. paed. 

Zenta Anspoka 

Prakses mērķis  Pētīt karjeras konsultanta darba metodiku, mācīties to izmantot  profesionālajā 

darbībā un turpināt pētījumus atbilstoši maģistra darba pētījuma uzdevumiem. 

Prakses uzdevumi :  

 Organizēt sadarbību ar iestādēm, organizācijām un uzľēmumiem, kuru darbība tiešā 

veidā saistīta ar karjeras konsultēšanu. 

 Turpināt apgūt konsultanta pieredzi, veikt pētījumus karjeras konsultēšanas jomā 

daţādās iestādēs/uzľēmumos/organizācijās, 

 Pētnieciskajā darbībā un konsultanta darbā  izmantot daţādos studiju priekšmetos 

iegūtās zināšanas un prasmes. 

Prakses saturs. 

 

 

 

Nr. p.k. Saturs 

1. Darbs ar pētījumam atbilstošas vecumgrupas klientiem, atbilstoši teorētiski pamatotās metodikas 

specifikai. 

2. Daţādu karjeras konsultanta darba metoţu izmantošana atbilstoši klienta individuālajām 

vajadzībām un pētījuma mērķim un uzdevumiem. 

3. Iegūto datu, materiālu un darba pieredzes analīze atbilstoši pētījuma mērķim un uzdevumiem. 

4. Tālākā pētījuma plāna izstrāde, atbilstoši realizētā pētījuma rezultātu analīzei. 

 

5. Praksē veiktā pētījuma rezultātu prezentācija  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

 Praksē veiktā pētījuma plāna, satura un iegūto datu analīze prakses 

dienasgrāmatā. 

 Sekmīga prakses materiālu prezentācija, akcentējot pētniecības 

uzdevumus un teorētiski pamatoto pētījuma metodoloģiju. 

Prakses vērtēšanas sistēma. 

60% vērtējums par iesniegto  pētījuma  materiālu kvalitāti atbilstoši pētījuma un 

prakses uzdevumiem. 

40% vērtējums par praksē realizēto pētījuma  rezultātu prezentāciju konferencē. 

Izmantojamie metodiskie līdzekļi. 

1. Handbook for career guidance professionals. Systems, theories, practice and 

terminology in five European countries (2005). 

2. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. Valsts izglītības 

aģentūra, 2007. 

3. Mūža ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. 

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

4. Karjeras izglītība 10.-12.klasei. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

2006. 

5. Karjeras izglītības profesionālās izglītības iestādēs skolotāja rokasgrāmata. 

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

6. Karjeras izglītības mērķi pamatskolā. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2004. 

7. Studiju iespējas Eiropā. Ceļvedis. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2006. 

8. Karjeras izglītība 7.klasē. Metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības 

attīstības aģentūra, 2006 

9. Karjeras izglītība 7-9. klasei. Skolotāja rokasgrāmata. V/A Profesionālās izglītības 

attīstības aģentūra, 2006. 

10. Karjeras izglītība 8.klasē. Metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības 

attīstības aģentūra, 2006. 

11. Karjeras izglītība 9.klasē. Metodiskie ieteikumi. V/A Profesionālās izglītības 

attīstības aģentūra, 2006. 

12. Izglītība pēc 9.klases. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās 

orientācijas informācijas centrs, 2005. 

13. Karjeras izglītība 10.-12.klasei. V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 

2006. 

14. Izglītība pēc 12.klases. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās 

orientācijas informācijas centrs, 2005 

15. Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” 

www.lm.gov.lv/doc_upl/4.26.LM_210306_Konc_karjeras_att_atbalsta_sist_pilnvei

d.doc - 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

  

 

APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

 

Prakses apraksts 

Pētniecības prakse  

5.prakse 

 

Prakses mērķis. Pilnveidot pētnieciskā darba pieredzi un mācīties praksē iegūto informāciju 

izmantot zinātniskajā pētniecībā. 

Prakses uzdevumi :  

 Aprobēt informācijas vākšanas un datu apstrādes metodiku.  

 Atbilstoši praksē realizētajai aprobācijai veikt secinājumu un rekomendāciju 

izstrādi maģistra darba ietvaros. 

 Sadarboties ar iestādēm, organizācijām un uzľēmumiem, kuru darbība tiešā veidā 

saistīta ar karjeras konsultēšanu, iegūto informāciju izmantot savas profesionālās 

darbības pašvērtējuma veidošanai. 

Prakses saturs. 
 

Nr. p.k. Saturs  

1. Pārveidojošais/ formējošais eksperimenta atbilstoši pētījuma raksturam (veicamā eksperimenta 

veidu izvēlas sadarbībā ar maģistra darba vadītāju) uzdevumu un satura izstrāde 

2. Darbs ar tām pašām respondentu grupām, kas bija pirmajā pētījumu posmā  tajās pašās 

iestādēs/uzľēmumos  

3. Konstatējošais eksperiments  citos uzľēmumos/iestādēs. 

4. Pētījuma rezultātu apstrāde un analīze. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

 

 Pētījuma plāna, satura un metodikas izstrāde. 

Studiju programmas nosaukums 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras 

konsultants” (46142) 

Programme of professional higher education Master 

studies “Career Counsellor” 

 

Prakses veids Pētniecības prakse 

Prakses apjoms (KP, ECTS) 6KP (9ECTS) 

Prakses sadalījums semestros pilna laika 

studijās  4.semestrī 

Prakses sadalījums semestros nepilna laika 

studijās  5.semestrī 

Prakses apraksta autores  
Mg.paed. Ingūna Lāce, mg.hist.Staľislava Marsone, Dr. 

paed. Zenta Anspoka 



 106 

 Atbilstoši pētījuma realizēti prakses uzdevumi un to atspoguļojums prakses atskaitē  

 Maģistra darba vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums praksē realizētajam pētījumam. 

Prakses vērtēšanas sistēma. 

 

 40% vērtējums par iesniegto dokumentāciju un pētījuma materiāliem; 

 60% maģistra darba vadītāja vērtējums par praksē realizēto pētniecību 

Izmantojamie  līdzekļi. 

 

1. Cohen, L., Manion, L. Research Methods in Education. London: Croom Helm, 

1986.  

2. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. RaKa,2001. 

3. Ertelts, B.J., Šulcs,V. Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: Valsts 

attīstības aģentūra, 2008. 
4. Handbook for career guidance professionals. Systems, theories, practice and 

terminology in five European countries (2005). 

5. Freebody, P. Qualitative Research in Education. Interaction and Practice. London: 

Sage Publications, 2004. 

6. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. Valsts izglītības 

aģentūra, 2007. 

7. Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras konsultēšana. Karjeras 

pakalpojumi. Autoru kol. Rīga: VIAA, 2008.  

8. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola 

Turība, 2008. 

9. Kroplijs, A., Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 

RaKa 2004. 

10. Mūža ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. 

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006. 

11. Mc Millan, J. Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Boston, MA: 

Allyn and Bacon, 2004. www.ablongman.com/mcmillan4e 

12. Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” 

www.lm.gov.lv/doc_upl/4.26.LM_210306_Konc_karjeras_att_atbalsta_sist_pilnveid

.doc - 

http://www.ablongman.com/mcmillan4e
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Valsts pārbaudījums 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

         

 

APSTIPRINĀTS 

Pedagoģijas fakultātes Domes sēdē 

2008. gada _____________ 

Dome priekšsēdētāja _______________ Dr. paed. M. Sīle 

 

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

Valsta paŗbaudījuma 

nosaukums 

Maģistra darbs 

Development and defense of master thesys  

Studiju programmas 

nosaukums  

 

 Profesionāla maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ 

Kredītpunkti 20 

Kredītpunkti ECTS 30 

Priekšzināšanas  

Pētnieciskā darba metodoloģija. Karjeras attīstības teorijas. Komunikācijas 

teorijas konsultēšanā. Karjeras konsultanta profesionālā ētika. Karjeras 

pakalpojumu vadība. Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti 

Atbildīgā par maģistra darba izstrādes gaitas norisi un aizstāvēšanas organizāciju. Programmas 

direktore Dr. paed. Z. Anspoka 

 

Maģistra darba izstrādes posmi. 

1. posms. Maģistra darba koncepcijas apzināšanās saistībā ar studiju programmas specifiku, 

pētījuma jomas izvēle. Šajā posmā svarīgi precizēt tematu, maģistra darba virsrakstu, apzināt 

izmantojamo avotu sarakstu, izvēlēties pētīšanas metodes, izstrādāt darba plānu, saskaľot to ar 

maģistra darba vadītāju.  

2. posms. Teorētisko un praktisko atziľu, kas iegūtas pētniecības procesā, apkopojums.  

3. posms.Maģistra darba noformēšana atbilstoši prasībām un sagatavošanās tā aizstāvēšanai. 

 

Paredzamais rezultāts.  

Attīstītas patstāvīgas pētniecības prasmes.  

Aizstāvēts maģistra darbs.  

Ir gatavavība profesionālai uz pētniecību  orientētai darbībai.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai. 

Maģistra darba izstrādes pirmajā posmā notiek maģistra darba temata apstiprināšana, pētījuma mērķa, 

uzdevumu un hipotēzes vai pētījuma jautājuma noteikšana. Darbs ar literatūru. Teorētisko 

pamatnostādľu izstrāde un pētījuma struktūras izveide, precizētas pētījuma metodes un pētījuma 

gaita. Maģistrants iesniedz darba vadītājam ievadu un teorētisko daļu, kā arī tālāko darba plānojumu. 

Maģistra darba izstrādes otrajā posmā maģistrants apkopo pētījuma datus, veic teorētisku un 

praktisku problēmu analīzi,  

Maģistra darba izstrādes trešajā posmā notiek darba aizstāvēšana. 

 

Izmantojamā literatūra. 

 

1. Briede B., Pēks L. (2004) Maģistra darba izstrādāšana. Metodiskie ieteikumi 

maģistra darba izstrādāšanai. Latvijas Lauksamniecības universitāte Izglītības un 

mājsaimniecības institūts. Jelgava.Pieejams www.lnb.lv  

http://www.lnb.lv/
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2. Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras konsultēšana. Karjeras 

pakalpojumi. Autoru kol. Rīga: VIAA, 2008.  

 

3.  Norādījuma maģistra darba  sagatavošanai un aizstāvēšanai. www.rpiva.lv/ studijas 

 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti. 

21.  www.ru.lv/res/studijas/metnor/general/metodiskie_norad_kursa_darbiem.doc 

22.  http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

23.  http://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/apa/APA05.html 

24.  http://mciu.k12.pa.us/~spjvweb/mla.html 

 

 

http://www.rpiva.lv/
http://www.ru.lv/res/studijas/metnor/general/metodiskie_norad_kursa_darbiem.doc
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
http://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/apa/APA05.html
http://mciu.k12.pa.us/~spjvweb/mla.html
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5. pielikums. Sadarbības līgumi par prakšu organizēšanu 

 

(pievienotas LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības Valsts aģentūras un RPIVA 

vienošanās nr. 01-21/1 11.01.2008. un  RPIVA un LU līguma par prakses organizēšanu, kas 

noslēgts 2006. gada 6. jūnijā, kopijas) 
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6. pielikums. Akadēmiskā personāla CV 
Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Zenta Anspoka 

Dzimšanas dati 1952. gada 11. oktobrī. 

Adrese Rīgas raj. p.n. Tīraine „ Ceļmalas‖ LV 2138 

Mobilais tālrunis 7912539, 29184091 

E- pasts zenta.anspoka@rpiva.lv  

Izglītība   

Laika periods 1995.-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas doktore 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 
1994.-1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 
1970.-1975. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods kopš 2005. -  

Profesija vai ieľemamais amats profesore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1999 – 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats asoc. profesore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1999 – 2002. 

Profesija vai ieľemamais amats docente  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1994.- 1998 

Profesija vai ieľemamais amats lektore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1978.-1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. pedagoģiskā skola 

mailto:zenta.anspoka@rpiva.lv
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Nozare Pedagoģija 
  

Laika periods 1987.-1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā metodiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības 

ministrijas Zinātniski metodiskais kabinets 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1975.-1977. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Nozare Pedagoģija  
  

Laika periods 1972.-1975. 

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu valodas un literatūras skolotāja   

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 2. pagarinātās dienas skola 

Nozare Pedagoģija  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu + + + 

 Angļu  + + + 

Datora lietošanas 

prasmes 
MS Office, Internets 

  

Papildu informācija 

 
 

Kvalifikācijas 

celšana  

2007.- Valsts valodas komisijas konference „Zinātnes valoda- semantiskais 

aspekts‖ 

2007.- Briseles Eiropas skolā un latviešu sestdienas skolā, Luksemburgas Eiropas 

skolā iepazīšanās ar pedagoģisko procesu 

2007.- Lielbritānijas Derbijas Universitātes Vadības studiju centrā staţēšanās par 

karjeras izglītības jautājumiem, zinātniski pētniecisko darbību karjeras izglītības 

jomā 

2007.- ERASMUS programmas ietvaros lekcijas M.Bela Bistricas Universitātē 

par latviešu valodas didaktikas jautājumiem (8 akadēmiskās stundas) 

2007. RPIVA seminārs „Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖ 

2007.- IZM ISEC organizētie kursi zinātniskajiem mācību literatūras 

recenzentiem 

2007.- Tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖ (ESF projekts 

nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164 

2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas metodika‖ Rīgā ( vad. E. Ertelts, 

Vācija) 

2006.- Erasmus koordinatoru konference Eracon 2006 Bolu,  Turcija  

2006.- Seminārs „Karjeras vadības kvalitātes nodrošinājums un vērtēšana‖ Rīgā 

(vad. D. Hughes, Anglija) 

2006.- Seminārs „Multikulturāls karjeras atbalsts un konsultēšana‖ Rīgā (vad. M. 

Launikari, Somija) 

2006.- Seminārs „Konsultēšanas psiholoģija‖ Daugavpilī (vad. A. Kapelis, 

Austrālija) 
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2006.- Seminārs „Karjeras izglītības programmas‖ Jūrmalā ( vad. P. Plants, 

Dānija) 

2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas sistēma Īrijā‖ Rīgā ( vad. Grace O 

Grace, Īrija) 

2005.- Pieredzes apmaiľas vizīte ESF projekta ietvaros Īrijā Dublinas Valsts 

universitātes Triniti koledţā par karjeras konsultantu studiju programmas 

sagatavošanu un īstenošanu 

2005.- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvju seminārs par karjeras 

konsultēšanas jautājumiem darba tirgū un izglītības iestādēs Viļľas  

Pedagoģiskajā universitātē 

2005.- Studiju vizītes Helsinku Universitātē un Jyskvylas Universitātē par 

karjeras konsultantu sagatavošanas studiju programmām, pētniecisko darbību. 

2005.- Erasmus  koordinatoru konference Eracon 2005 Kiprā  

2004.- Starptautisks seminārs"Erasmus for Academic Staff: Project Work and  

Mobility" Viļľas Pedagoģiskajā  universitātē  

2003.- Starptautiskie kursi (292 stundas) "Starpkultūru un bilingvālā izglītība" 

(org. LR IZM un SFL)  

2002.- Eiropas Savienības organizētie izglītības darbinieku tā1ākizglītošanas 

kursi "Literacy: Challenges and Opportunities" Maltā 

2002.- Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes organizētie 

kursi "Tehnoloģiju izmantošana didaktikā‖  

2001.- Pasaules grāmatu izstāde Frankfurtē pie Mainas semināri par mācību 

grāmatu veidošanu  

2001.- Somijas Karjas tautskolas kursi " Aktīvs pilsonis un www‖ 

2000.- Sorosa fonda- Latvijas programmas "Pārmaiľas izglītībā" projekts 

"Lasīšana un rakstīšana skolēna kritiskās domāšanas attīstīšanai‖  

1998.-2000.- LVAVP semināri par otrās valodas mācību metodikas jautājumiem  

1999.- Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas un Sorosa fonda- 

Latvija programmas "Pārmaiľas izglītībā" kursi "Kooperatīvas mācību metodes‖ 

1999.- studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Mazās 

akadēmijas  Svešvalodu fakultātē  

1999.- Bulgārijas " Atvērtās skolas" centra kursi "Debašu prasme: jaunatnes 

pašizpausmes veids"  

1997.-1999.- RPIVA tālākizglītības semināri par pedagoģijas un psiholoģijas 

jautājumiem  

Konferences, 

semināri 
 Piedalīšanās ar referātu 

2008.- Atēnu10. starptautiskā izglītības konference- referāts „Tradicional Culture 

in Corrent education Content: Reality and Possibilities‖ 

2008.-ATEE starptautiskā zinātniskā konference Rīgā - referāts„Etniskā kultūra 

daudzkultūru izglītības nodrošināšanai: Eiropas Savienības un Latvijas izglītības 

politikas dokumentu analīze‖ 

2008.- UNESCO Regional Conferences in Support of Global Literacy 

―Addressing Literacy Challenges in Europe with a sub-regional focus: Building 

Partnerships and Promoting Innovative Approaches‖Baku, Azerbaidţānā- 

referāts „Holistic Approach in Literacy Teching/Learnig process‖ 

2008.-Regional Preparatory Conference for the 48th session of the International 

Conference on Education Europe and North America region ―Inclusive 

Education: from policy dialogue to collaborative action‖- referāts ―New 

Challenges for Teachers‘ Professionalism and Possible Solutions‖ 

2008.- RPIVA  4. starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 
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izglītībā‖ referāts- „Daţi latviešu valodas mācību satura aspekti sākumskolas 

skolēna sociokultūras kompetences nodrošināšanai‖ 

2007.- LU PPF starptautiskā konference „Valoda pasaulē, pasaule valodā un 

literatūrā‖- referāts „Daţi latviešu valodas skolotāja profesionalitātes jautājumi, 

mācot dzimto valodu bērniem ārpus Latvijas‖. 

2007- Šauļu universitātes 6.zinātniskā konference „Teacher‘s trainuing in the 

21th Century: Changes and Perspectives‖- referāts „Речь как базовое учебное 

умение при   обучении математике в начальной школе‖. 
2007.- Letonikas 2. kongress- referāts „Daţi latviešu valodas mācību satura 

kultūrvides komponenta aspekti 1.-4. klasē‖ 

2007.- International Nordic- Baltic conference of the World Federation of 

Language Teacher Associations ( FIPL) konference- referāts „Daudzkultūru 

klase un latviešu valodas skolotāja profesionalitātes daţi aspekti‖ 

2006.- Šauļu Universitātes 5. zinātniskā konference „Teachers‘ Training in the 

21st Century: Changes and Perspectives‖.- referāts „Latvian Study Content in 

Multicultural Environment in Latvian School: Some problems and Solutions‖ 

2007.- Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei 

un izglītošanai‖ noslēguma konference- referāts „Metodiku nozīmība 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai‖ 

2007.- VIKNA un ESF nacionālās programmas projekta starprezultātu 

konference „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide‖ 

2007.- VPIA konference „Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem‖-referāts 

„Karjeras konsultanta izglītošanās iespējas‖ 

2007.- CEDEFOP studiju vizīte Rīgā „Karjeras atbalsta politika un sistēma‖- 

referāts „Professional studies/ Master‘s Degree Programme „Career Guidance 

and Counselling‖: Development and Piloting‖ 

2007.- Pirmsskolas izglītības asociācijas 9. konference- referāts „Pēctecība 

valoddarbības prasmju attīstībā pirmsskolā un sākumskolā‖ 

2007.- LVAVA zinātniski metodiskā konference „Valoda darbībai un sadarbībai‖ 

2006.- Rīgas uzľēmējdarbības koledţas 2. zinātniski praktiskā konference 

„izglītības ekoloģija un profesionālās studijas‖- referāts „Studentu komunikatīvā 

kompetence un profesionālās studijas‖ 

2006.- VIKNA konference „Pedagogu tālākizglītība: iespējas un izaicinājumi‖ 

2006.- PIAA konference „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no profesionālās 

orientācijas uz karjeras izglītību un konsultēšanu mūţa garumā‖- referāts 

„Studiju programmas „karjeras konsultants‖ satura pamatnostādnes 

2006.- Eiropas valodu nedēļas-2006 konference Rīgā 

2006.- Erasmus koordinatoru konference „ERACON 2006‖ Bolu, Turcija 

2006. – RPIVA 3. zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖- referāts „Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu 

mācībvalodas sākumskolā: daţas problēmas un to risināšanas iespējas‖ 

2006.- ATEE Spring University Internacional Conference „Teacher  of the 21st 

Century:  Quality education for Quality Teaching‖ – referāts „Cooperation 

Between Heteregeneus Group of Pupils and Teacher in the Process of Teaching/ 

Learning Latvian‖ 

2006.- 4. Ziemeļvalstu konference par sociodinamikas jautājumiem karjeras 

izglītībā (Somija, Jyvaskyla)- referāts „From Professional Orientatition to Carrer 

Education (Guidance)‖ 

2005.- Letonikas 1. kongress Rīgā 
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2005.- PIAA konference „Karjeras izglītības nodrošināšana izglītības sistēmā 

Eiropā‖- referāts „Somijas pieredze karjeras konsultantu sagatavošanā‖ 

2005.- Bauskas rajona sākumskolas un pirmsskolas skolotāju metodiskā 

konference "Izg1ītības reforma: problēmas un to risinājumi" - referāts "Pēctecība 

lasīt un rakstīt prasmju apguvei pirmsskolā un sākumskolā‖ 

2005.- LVAVA zinātniski metodiska konference "Satura un valodas integrācija- 

ceļš uz kva1itatīvu izg1ītību"- referāts "Teksts daţādu mācību priekšmetu 

apguvei pamatskolā" 

2005.- Erasmus koordinatoru konference „ ERACON 2005‖ Kiprā  – referāts „ 

Students and Teachers Mobility in RTTMA‖  

2005.- LR IZM un izdevniecības RaKa rīkotā diskusija „ Pamatizglītība 1.- 6. 

klasēs‖ (diskusijas materiāli publicēti ţurnālā „ Skolotājs‖ 2005., 50. nr.)  

2003.- 2004.- LR sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības konferences 

„Jaunākie pētījumi valodu mācību didaktikā, pēctecības jautājumi lasīt un rakstīt 

mācībā pirmsskolā un sākumskolā‖- referāts "Veseluma metode lasīt un rakstīt 

mācībās"  

2003. un 2004.- LVAVP konferences par bilingvālas izglītības jautājumiem- 

referāts "Valodas pamatprasmju attīstības iespējas rotaļnodarbībās pirmsskolā"  

2002.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas 

centra organizētā konference sākumskolas skolotāju metodisko apvienību 

vadītajiem. - referāts "Veseluma pieeja valodas apguvei sākumskolā".  

2001.- Latviešu valodas apguves programmas vadības vienības konference par 

latviešu valodas metodikas jautājumiem 

2004.- 29. Eiropas skolotāju sagatavošanas asociācijas (ATTE) konference Itālija 

Agrigento -referāts " Latvian Study content and Study Techologies in 

Muticultura1 Enverioment in Latvian Elementary School: Some problems and 

solutions"  

2003.- LU 61. zinātniskā konference "Valoda un literatūra ku1tūras apritē."- 

referāts "Lingvokomunikatīvā pieeja un skolotāju metodiskā kompetence dzimtās 

va1odas mācīšanai pamatskolā. "  

2003.- Rīgas Tehniskas universitātes Humanitārā institūta starptautiskā 

konference.- referāts "Starpkultūru izglītība: problēmas un risinājumi"  

2003.- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības 

institūta starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. izglītība. Personība"- 

referāts "Darbs ar tekstu latviešu valodas nodarbībās apvienotajās klasēs"  

2003.- Eiropas skolotāju sagatavošanas asociācijas (ATTE) konference Rīgā 

"Teachers, Students and Pupils in Learning Society"- referāts "Integration of 

Language Ski1ls in the Mathematics Study process"  

2002.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes augstskolas 

starptautiskā konference " Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā  

attīstībā"- referāts "Daţi aspekti par valodas mācīšanas kompetences veidošanos 

dzimtās va1odas nodarbībās pamatskolā"  

2002.- RPIVA starptautiskā zinātniskā konference "Teorija un prakse skolotāju 

izglītība".- referāts "Daţi aspekti par valodas pamatprasmju attīstīšanu 

bilingvālās mācības"  

2002.- LU 60. zinātniskā konference -referāts "Latviešu valodas mācību saturs 

skolēnu komunikatīvās kompetences veidošanai"  

2001.- Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 2. starptautiskā zinātniskā konference " 

Valodu apguve: problēmas un perspektīva"- referāts " Lingvokomunikatīva 

pieeja dzimtās valodas mācībās pamatskolā: problēmas un risinājumi."  
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2001. 11.04. RIMPAK Livonija zinātniskā konference "Valodu katedras 

sadarbība ar specialajām katedrām studentu profesionālās valodas veidošanā‖.- 

referāts "Latviešu valodas kultūras kursa specifika pedagogu profesionālajā 

sagatavotībā"  

2000.- RPIVA 2. starptautiskā zinātniskā konference "Bērnu audzināšana 

demokrātiskai sabiedrībai"- referāts "Teksts integrēta latviešu valodas mācību 

satura"  

2000.- Šauļu Universitātes starptautiskā konference "Teaching and Learning 

Content in Learning Society"- referāts "Latvian Content for Developing of 

pupil's learning Competence in Primary School"  

2000.- RPIVA Pirmskolas un sākumskolas fakultātes zinātniski metodiskā 

konference.- referāti: " Par valodas prasmi sākumskola" , "Komunikativitāte 

latviešu valodas mācības: teorija un prakse skolā"  

mazākumtautību skolā.- referāts „Par daţiem Lat2 mācību satura jautājumiem". 

 

Pētījumi, 

projekti, 

programmas 

2008- Juvaskylas Universitātes (Somija)  Zinātniski pētnieciskā institūta 

pētījuma „Teacher‘s Education and Curriculain the EU‖ dalībniece 

Kopš 2007.- Eiropas integrācijas fonda granta  „Mācāmies saprast un atbalstīt‖ 

(granta līgums-Eiropas kopienas ārējā palīdzība nr. 2005/017-495-03-01/2-33/43) 

zinātniskā konsultante 

2007.- RPIVA zinātniskā pētniecības projekta „Tradicionālā kultūra etniski 

neviendabīgā klasē‖ (projekta nr.10/2007) vadītāja un dalībniece  

2007.- VVA projekta „Latviešu valoda 1.-6. klasē‖ (projekta nr.4-7/12-12) 

vadītāja un dalībniece 

2007.-Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei 

un izglītošanai‖ (projekta nr. 2005/0001/ VPD1/ESF/PIAA/ 05/NP/3.2.6.1 /0001 

/0154) teorētiskā pamatojuma eksperte 

Kopš 2006.- ESF un VIKNA projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

un nodrošinājuma izveide‖ (projekta nr.2006/0129/VPD1/ESF/PIAAA/ 

06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504) dalībniece 

2006.-  RPIVA zinātniskās pētniecības  projekta „ Pedagoģiskais mantojums 

skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un metodiskā darbība‖ (projekta 

nr.12/ 2006) vadītāja un dalībniece 

2005.-2007.-  LR IZM un Eiropas Sociālā fonda un nacionālās programmas nr. 

3.2. 7.1."Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras ieviešanai izglītības 

sistēmā projekta "Karjeras izglītības nodrošinājums izglītības sistēmā" (projekta 

nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159) dalībniece 

2005.- Valsts valodas aģentūras projekta (4-9/6-2005) "Latviešu valodas 

metodiska līdzekļa izstrāde sākumskolas skolotājiem darbam ar mazākumtautību 

skolēniem, kas apmeklē latviešu mācībvalodas skolas" vadītāja un dalībniece 

2002. -LR IZM finansētā lietišķā pētījuma (IZM 2002-23) "Mācību saturs un 

metodiskais nodrošinājums 1ingvokomunikatīvajā pieejā dzimtas valodas 

mācīšanā pamatskolā" vadītāja un dalībniece 

2002.-2004.- L V A VP vadības vienības un PHARE projekta "Promotion of 

Integration of Training Component. LE 007/003" grupas locekle 

2001.- 2003.- LVAVP vadības vienības un PHARE projekta "Improvement of 

Language Training for Non- Latvian Speaking Non - Citizens. LE 9902.01 " 

mācību līdzekļu un metodikas izstrādes darba grupas locek1e 

2001.- 2003.- Sorosa fonda "Latvija" programmas "Atvērtā skola" augstskolu 
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docētāju projekta "Kritiskas domāšanas attīstīšana lasīšanas un rakstīšanas 

procesa" locekle  

2001.-2003.- Sorosa fonda "Latvija" programmas "Pārmaiľas izglītībā" projekta 

"Bilingvālā izglītība Latvijā" darba grupas locekle 

2000.- 2003.- Pasaules bankas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta 

projekta  

" Dzimtas valodas standarta un paraugprogrammu izstrāde" eksperte  

1999.- LR Izg1ītības un zinātnes ministrijas lietišķā pētījuma "Apvienotās klases 

sākumsko1ā" grupas locek1e  

1998.- 2002.- Latviešu valodas apguves programmas vadības vienības 

sākumskolas skolotāju mu1tiplikatoru sagatavošanas projekta "Latviešu valodu 

Latvijas bērniem" grupas locekle 

Līgumdarbi Kopš 1998.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības satura un 

eksaminācijas centra valsts pārbaudījumu un diagnosticējošo darbu sākumskolā 

eksperte, metodisko apvienību vadītāju konsultante, metodisko materiālu, mācību 

līdzekļu recenzente  

Kopš 1998.- ISEC, Rīgas pilsētas, Limbaţu, Ogres, Madonas, Valmieras, Rīgas, 

Balvu, Cēsu, Ludzas, Preiļu, Jēkabpils, Liepājas, Saldus u.c. rajonos Izglītības 

pārvalţu , pirmsskolu un skolu metodisko apvienību organizēto skolotāju 

tālākizglītošanas kursu  un semināru lektore par latviešu valodas un literatūras  

mācību metodiku sākumskolā un pamatskolā, par daudzveidīgu darbu ar mācību 

tekstiem daţādu mācību priekšmetu stundās, par darbu apvienotajās klases, par 

mācību priekšmetu programmu veidošanu, par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

lasīt un rakstīt mācībām, bilingvismu un bilingvālām mācībām pirmsskolā un 

pamatskolā u.c.  

Kopš 1997. - Izdevniecību "Zvaigzne ABC", "Lielvārds", "RaKa", „ Pētergailis‖  

mācību līdzekļu, metodisko materiālu, monogrāfiju recenzente, autore.  

Kopš 1999.- Latviešu valodas apguves valsts aģentūras organizēto pirmsskolas 

vai  sākumskolas skolotāju mazākumtautību skolās tālākizglītošanas kursu, 

semināru par latviešu valodas kā otras valodas un bilingvālu mācību metodiku 

lektore, mācību līdzekļu, metodisko materiālu autore, recenzente, eksperte 

Projektu, 

programmu 

ekspertu 

padomju, 

komisiju 

loceklis 

Kopš 2007.- UNESCO globālā sadarbības tīkla mācību satura veidotājiem 

„Communities of Practice‖ nacionālā eksperte 

2007.-  ESF un RPIVA projekta „Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖ eksperte  

Kopš 2006.- Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas Valsts aģentūras 

konsultatīvās padomes locekle 

Kopš 2005.- Eiropas Savienības Sociālā fonda projektu par skolēnu profesionālās  

orientācijas un karjeras izglītības jautājumiem eksperte 

Kopš 2002.- Latvijas profesoru asociācijas locekle  

Kopš 2002.- LR IZM ISEC ārštata metodiķe  

Kopš 2001.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un 

eksaminācijas centra sākumskolas skolotāju konsultatīvās padomes locekle  

Kopš 1999.- Latvijas pedagoģijas zinātnieku asociācijas locekle 

2004.- 2006.- LR IZM pedagogu sagatavošanas un profesionālas meistarības 

pilnveides konsultatīvās padomes locekle 

1998.- 1999.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un 

eksaminācijas centra organizētāja darba grupa Kurzemes novada pamatskolas 

latviešu valodas un literatūras skolotāju konsultante par mūsdienīgas latviešu 

valodas metodikas jautājumiem  
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Kopš 1998.- LR IZM ISEC latviešu valodas pārbaudes, diagnosticējošo darbu 

eksperte 

Publikācijas  Zinātniskās publikācijas 

Monogrāfijas  

Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 4. klase. Rīga: RaKa, 2008. 474 lpp. 

(manuskripts ieguvis starptautisko Luda Bērziľa prēmiju (2005.) 

Zinātniskie raksti  
Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukeviča, G. Some Aspects of Ensuring Socio- Cultural 

Competence of the Student in the Content of Latvian language. Signum 

Temporis/ Laika  zīmes. Journal of research in pedagogy and Psychology. 

Volume 1, Number 1, March, 2008. RTTEMA, 18-27 p.  

Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukeviča. Etniskā kultūra daudzkultūru izglītības 

nodrošināšanai: Eiropas Savienības un Latvijas kultūras un izglītības politikas 

dokumentu analīze. ATEE konference, 10 lpp. (nodots publicēšanai) 

Anspoka, Z. Milaša I.  Речь как базовое учебное умение при обучении 

математике в начальной школе. Šauliu Universitetas, 2007, 9 lpp. (nodots 

publicēšanai) 

Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukeviča G. Traditional Culture in Current Education 

Content: Reality and Possibilities (nodots publicēšanai) 

Anspoka, Z. Daţi latviešu valodas mācību satura kultūrvides komponenta aspekti 

1.- 4. klasē. Letonikas 2. kongresa raksti, 2007, 8 lpp. (nodots publicēšanai) 

Anspoka, Z. Daudzkultūru klase un latviešu valodas skolotāja profesionalitātes 

daţi aspekti.//International Nordic- Baltic conference of the World Federation of 

Language Teacher Associations ( FIPL), 2007, 2.part, 227.- 235. lpp. 

Anspoka, Z. Latvian Study Content in Multicultural Environment in Latvian 

School: Some problems and Solutions.// Mokytoju rengimas XXI amţiuje: 

pokyčiai ir perspektyvos. Tarptautines mokslines konferencijos medţiaga. Šauliu 

Universitetas, 2007. p.13-17 

Anspoka Z., Siliľa- Jasjukēviča G. Mazākumtautību skolēni latviešu valodas 

nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: daţas problēmas un to risināšanas 

iespējas.// RPIVA 3. zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖ zinātniskie raksti.- Rīga:SIA Ulma, 2006.- 9.-15. lpp. 

Anspoka Z., Siliľa- Jasjukeviča G. Cooperation Between Heteregeneus Group of 

Pupils and Teacher in the Process of Teaching/ Learning Latvian.// ATEE Spring 

University Internacional Conference „Teacher  of the 21st Century:  Quality 

education for Quality Teaching‖ .-Riga, 2006.-  p.10  

Anspoka, Z. Studentu komunikatīvā kompetence un profesionālās studijas.// 

RUK zinātniskie raksti.- Rīgā: RUK, 2006.- 12.- 17. lpp. 

Anspoka Z. Intercultural Education: problems and solutions.// Rīgas Tehniskas 

Universitātes Zinātniskie raksti. 8.sērija "Humanitārās un sociālās zinātnēs". 6. 

sējums.-Rīga: izdevniecībā: "RTU", 2004.- 46.- 60. lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju 

metodiskā kompetence.// Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

Zinātniskie raksti IV .-Rīga: SIA " Petrovskis un Co, 2004.- 49.-60.lpp.  

Anspoka Z. Latvian Study Contents and Study Technologies in Multicultural 

Study Enverioment in Latvian Elementary School: Some problems and 

solutions.// ATEE 29 th Annual Conference materials- Italy: Agrigento 2004.- 

p.199 -208 

Anspoka Z., Milaša I. Integration of Language SkiI1i in the Mathematics Study 

process.// Changing Education in a Changing Society .Association for Theacher 
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Education in Europe (ATEE).- Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2003.- 326.-332. lpp.  

Anspoka Z. Darbs ar tekstu latviešu valodas nodarbības apvienotajās klasēs.// 

Lauku vide. Izglītība. Personība. konferences Starptautiskas raksti.- Jelgava: 

LLU, 2003, 167.-171. lpp.  

Anspoka Z. Mācīšanās kompetences veidošanas dzimtās valodas nodarbībās 

pamatskolā.// Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgai attīstībai. 

Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli .- Rēzekne, 2002.- 153.-157. lpp.  

Anspoka Z. Daţi aspekti par valodas pamatprasmju attīstīšanu bilingvālās 

mācībās.// Teorija un prakse skolotāju izglītība. Starptautiskas konferences 

materiāli .- Rīga.: Petrovskis & Co, 2002.- 306.-313. lpp.  

Anspoka Z. Lingvokomunikatīvā pieeja dzimtas valodas mācībās: problēmas un 

risinājumi.// Valodas apguve: problēmas un perspektīva. 2. zinātnisko rakstu 

krājums .- Liepāja: LPA, 2002.- 8.-12. lpp.  

Anspoka Z. Formirovanie ucebnoj kompetencii na urokax latisskovo jazika v 

nacaljnoj škole.// Pradinis ugdumas. Straipsniu rinkiys, skirtas ikimokykliniarn ir 

pradiniam ugdymui Nr.2 Siauliu Universitetas Edukologijos fakultetas.- Siau1iai, 

2001.- 84.-90. lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valodas kultūras studiju kursa specifika pedagogu 

profesionālajā sagatavotībā.// RIMPAK Journal of Scientific Research and 

International Affairs Nr.2.- R.: RIMPAK 2001.- 60.-65 lpp.  

Anspoka Z. Teksts integrētā latviešu valodas mācību satura.// Bērna audzināšana 

demokrātiskai sabiedrībai. Starptautiskās konferences materiāli. - R.: Izglītības 

soļi, 2000.- 72.- 75. lpp.  

 Mācību līdzekļi  

Anspoka Z. Ābece un lasāmgrāmata 1. klasei. -Lielvārds, 2002.- 111 lpp.  

Anspoka Z. Lasāmgrāmata 4. klasei.- Lielvārds, 2001.- 176 lpp.  

Anspoka Z. Lasāmgrāmata 3. klasei.- Lielvārds, 2000.- 160 lpp 

.Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību 

skolā. Mācību grāmata .-R.: LVAVP, 2002.- 152 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību 

skolā. Mācību grāmata.- R.: LVAVP, 2002.- 152 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību 

skolā. Mācību grāmata.- R. : LVAVP , 2002.- 152 Ipp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1.k1asei mazākumtautību 

skolā. Darba burtnīca. 1. da1a.- R. : LVAVP, 2002.- 47 Ipp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību 

skolā. Darba burtnīca. 2. dala.- R.: LVAVP, 2002.- 47 1pp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību  

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. klasei. Pavasaris.- "Lielvārds", 2003.-64 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. klasei. Rudens.- Lielvārds‖, 2002.- 64 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 1. klasei. Ziema. -"Lielvārds", 2002.- 64 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 2. klasei. Ziema.- Lielvārds, 1999.- 87 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 2. klasei. Pavasaris.- Lielvārds, 1999.- 87 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 2. klasei. Rudens. 2. izdevums.- Lielvārds, 1999.- 87 

lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 3. kasei. Rudens.- Lielvārds, 1999.- 96 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 3. klasei. Ziema.- Lielvārds, 1999.- 96 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 3. klasei. Pavasaris.- Lielvārds, 1999.- 96 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 4. klasei. Rudens.- Lielvārds, 1999.- 96 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 4. klasei. Ziema.- Lielvārds, 1999.- 96 lpp.  
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Anspoka Z. Latviešu valoda 4. klasei. Pavasaris.- Lielvārds, 2000.- 96 lpp. 

 Metodiskie līdzekļi 
Anspoka, Z. Latviešu valodas skolotāja profesionalitātes daţi aspekti.// Skolotājs, 

2007,  nr. 5, 44.-49. lpp. 

Anspoka, Z., Pēks, L. Pētnieciskā darba metodoloģija. Studiju kursa „Pētnieciskā 

darba metodoloģija‖ materiāli.- V/A PIAA, 2007.- 252 lpp. 

Anspoka Z. Jasjukeviča- Siliľa G. Skolotāja un skolēnu sadarbība latviešu 

valodas stundās etniski neviendabīgā klasē.// Psiholoģija ģimenei un skolai.- 

Rīga: Izdevniecības nams UADŢET, 2006/ 10.- 16.-23. lpp. 

Anspoka Z., Siliľa – Jasjukēviča G.  Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem  

mācībvalodas sākumskolā (1.- 4. klasē).- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 80 lpp.  

Anspoka Z., Birzga1e E., Matesovica Z., Meţvēvere S., Veckāgana V. Latviešu 

valoda 5. klasei. Skolotāja grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2004.- 96 lpp. 

Anspoka Z. Veseluma metode lasītmācībā un rakstītmācībā. Latviešu valoda 1. 

klase. Skolotāja grāmata. – Lielvārde: "Lielvārds", 2003.- 128 lpp 

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību 

skolā. Skolotāja grāmata. - R.: LVAVP , 2002.- 94 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību 

skolā. Skolotāja grāmata. -R.: LVAVP ,2002.- 96 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību 

skolā. Skolotāja grāmata. - R. : L V A VP , 2002.- 94 lpp.  

Anspoka Z. Kā strādāt bilingvāli sākumskolā./ / TAGAD, LVAVP informatīvais 

biļetens, 2002.1.nr.- 6.-9. lpp.  

Anspoka Z. Didaktiskais modelis latviešu valodas mācībām 

lingvokomunikatīvajā pieejā.// www.isec.gov.lv, 2002, 61pp. 

 Anspoka  Z. Ko mācījām skolotājam? // Rīgas Pedagoģisko skolu vēsture 

dokumentos un atmiľās.- Rīga: 2002., 3 lpp. 

Anspoka Z. Latviešu valoda 4. klasei. Skolotāja grāmata. - Lielvārds, 2001.- 

521pp.  

Anspoka Z., Kalve A., Ptičkina Ā. Mācību teksts bilingvālas mācības: daţi 

aspekti.// Bilingvālā izglītība: sadarbības pieredze.- SFL projekts "Atvērtā skola", 

2001.- 24 lpp.  

Anspoka Z. Latviešu valoda 3. k1asei. Skolotāja grāmata. - Lielvārds, 2000.- 57 

lpp. 

Anspoka Z. Komunikativitāte latviešu valodas mācībās: teorija un prakse.// 

Rakstu krājums „ Kur un kā ejam izglītībā?‖ - Rīga: RPIVA, 2000, 2 lpp. 

Anspoka Z. Par valodas prasmi sākumskolā.// Rakstu krājums „ Kur un kā ejam 

izglītībā?‖ – Rīga: RPIVA, 2000., 3 lpp. Anspoka Z., Lanka A., Papule E., 

Ptičkina Ā. Lat2  metodikas rokasgrāmata sākumskolai.- R.: LVAVP , UNDP, 

2000.- 112 lpp.  

Anspoka Z., Lanka A., Ptičkina Ā. Ideju grāmata sākumskolai.- R.: L V A VP , 

UNDP , 2000.- 208 lpp.  

Anspoka Z., Ernstsone A., Poriľa I. Komunikatīvi vingrinājumi latviešu valodas 

apguvei 3. k1asē.- R: LVAVP , UNDP, 2000.- 52 lpp.  

Anspoka Z. Daţi ieteikumi latviešu valodas mācību satura realizēšanai 

apvienotajās klases.// LR IZM ISEC metodisko materiālu krājums, 2000.- 9 lpp..  

Anspoka Z. Latviešu valoda 2. klasei. Skolotāja grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 

1999.- 57 lpp. 

 Anspoka Z. Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā metodika sākumskolā. 

Promocijas darbs.- Rīga: LU, 1999, 152 lpp. 

http://www.isec.gov.lv/
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Uzľēmības un uzdrīkstēšanās veidošanās skolā. Metodisks līdzeklis. Sast. R. 

Cipija, redaktore Z. Anspoka.-  Rīga: RPIVA: Vārti, 1999, 234 lpp.  

   

Konferenču 

rīcības 

komiteju 

locekle 

2008.- RPIVA 4. starptautiskās  zinātniskās konferences „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ redakcijas padomes locekle, darba grupas 

vadītāja. 

2007.- LU PPF starptautiskās konferences „Valoda pasaulē, pasaule valodā un 

literatūrā‖ sekcijas „Valodas didaktikas problēmas‖ vadītāja 

2007.- Letonikas 2. kongresa sekcijas „Valoda un vide‖ vadītāja 

2006.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 3. zinātniskās 

konferences „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ orgkomitejas un 

redkolēģijas  locekle, darba grupas vadītāja 

2005.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas zinātniskās 

konferences „Teorija un prakse izglītībā‖ rīcības komitejas locekle un darba 

grupas vadītāja  

2004.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas zinātniskās 

konferences "Teorija un prakse skolotāju izglītībā IV" rīcības komitejas locekle, 

darba grupas vadītāja  

1998.- 2004.- Latvijas sākumskolas skolotāju asociācijas, metodisko apvienību 

vadītāju konferenču darba grupu vadītāja  

2002.- Starptautiskas konferences "Teorija un prakse skolotāju izglītībā" darba 

grupas vadītāja 

1999.- Latvijas izglītības vadītāju foruma darba grupas vadītāja  

Zinātnisko 

un metodisko 

darbu 

recenzents 

2007.- Mācību un metodisko līdzekļu komplektizdevumi „Karjeras izglītība 7. 

klasē. Metodiski ieteikumi‖ „Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiski ieteikumi‖, 

„Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiski ieteikumi‖, „Karjeras izglītība 7.-9. klasei. 

Skolotāja rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Skolotāja 

rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Skolotāja rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs. Darba burtnīca‖.- V/A PIAA, 2007.- 1062 lpp. 

2007.- Tradicionālā kultūra un tās apguve. Metodisks līdzeklis skolotājiem. 

Autoru kolektīvs.- Kultūrkapitāla fonds, 302 lpp. 

2006.- Veckāgana V. Latviešu valoda 7. klasei. Mācību programma.- Lielvārde: 

Lielvārds, 2006.- 67 lpp. 

2006.- V. Veckāgana. Latviešu valoda 6. klasei. Komplektizdevums: mācību 

grāmata, darba burtnīca, mācību programma.- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 287 

lpp. 

2004.- V. Veckāgana. Latviešu valoda 5. klasei. Mācību grāmata. Darba 

burtnīca.- Lielvārde: Lielvārds, 2004.-232 lpp.  

2004.- 2006.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas zinātnisko 

rakstu 4. sējuma raksti  un 3. zinātniskās konferences raksti par valodas un 

literatūras didaktikas jautājumiem.- 54 lpp. 

2004.- D.Laivenieces promocijas darbs "Valodas mācību didaktiskais mode1is 

pusaudţiem"- LU, 2004.- 254 lpp. 

 2004.- LR IZM ISEC izstrādātā latviešu valodas programma pamatskolai (1.-9. 

klase), -162 lpp. 

2003.- 0. Fiļinas promocijas darbs "Skolēnu kultūridentitātes attīstība daiļdarba 

apguves kultūrvēsturiskā kontekstā."- LU., 2002.- 252 lpp.  

2003.- Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences " Valoda un 

literatūra kultūras apritē" materiā1i.- 98 lpp.  
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2003. -Viļľas Universitātes docenta Jonas Vasiliauskas darbs habi1itetā doktora 

grāda iegūšanai "Jaunosios kartos socializacios fenomenas (XIX a. Antroji puse- 

XX a. pradzia)".- Vi1nius Universitetas, 2003.- 203 lpp.  

2002.-D. Laivenieces monogrāfija" Valodas mācības pusaudzim" -Rīga: RaKa, 

2002.-393 lpp.  

2000- D. Laivenieces monogrāfija " Valodas metodikas didaktiskie jautājumi.- 

Rīga.: RaKa, 2000.- 152 lpp.  

1998.- Zinātľu akadēmijas granta pētījums "Rīgas pedagoģiskās skolas un 

Imantas pedagoģiskās skolas vēsture dokumentos un atmiľās".- Rīga: SIA 

"Jumis", 2002.- 110 lpp.  

Pedagoģiskā darbība 
Studentu pētniecisko darbu 

vadība 

Maģistra darbi  

Bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi 

Promocijas darbi-2 

Sagatavotie un docētie  studiju 

kursi 

Mūsdienu latviešu literāra valoda- 2 Kp 

Latviešu valodas kultūra. Lietišķie raksti- 2 Kp  

Latviešu valodas mācību metodika sākumskolā - 5 Kp 

Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā- 2 Kp 

Literatūras mācību metodika pamatskolā- 2 Kp 

Pētnieciskā darba metodoloģija- 4 Kp 

Pētnieciskā darba metodes- 2 Kp 

Bi1ingvisms un bilingvālās izglītības pamati- 2 Kp 

Didaktika-2 Kp 

Lietišķā un zinātnes valoda- 2 Kp 

 

2008. gada 28.aprīlī.        ___________ 
                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

2001.IX- 2004.VI 

Maģistra diploms 

Sociālo zinātľu maģistra grāds socioloģijā 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

Sociālo zinātľu fakultāte 

Lielā iela 2, Jelgava, Latvija 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1995. IX  - 2000. VI 

Bakalaura diploms 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1995. IX  - 2000. VI 

Augstākās profesionālās izglītības diploms 

Psihologs 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1981. IX - 1983. VI 

Vidējās profesionālās izglītības diploms 

Medicīnas māsa 

Rīgas 4. Māsu skola 

J.Asara iela 5, Rīga, Latvija 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

 
2004.01.09. - līdz šim 

Lektore 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

Izglītība 

Personas informācija 

 

Vārds, Uzvārds 

 
 
 Antra Līne 

Dzimšanas dati 1963.12.07. 

Adrese 

 

Anniľmuiţas bulv. 30-94, 

Rīga, LV 1067, 

Latvija  

 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67692752 

29466120 

E- pasts 

Fakss 

antra.line@rpiva.lv 

- 

Izglītība 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums  

Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 
 No 2005. IX   līdz šim 

- 

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte 

Vadībzinātnes, Sabiedrības vadības doktora studiju 

programma 

 Aspazijas bulvāris 5, Rīga, Latvija 



 123 

 

                                                    Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

 

2005. 01.01. - līdz šim 

Eksperte 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 

Vaļľu iela 2, Rīga, Latvija   

Izglītības vadība 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare 

   

 

2006.I- 2006. IX   

Studiju programmas direktore 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija   

Izglītība  

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

2003.IX - 2004.VI 

Saskarsmes psiholoģijas  lektore 

A. Vittes Astroloģijas skola 

Ausekļa iela 27, Rīga, Latvija 

Psiholoģija, Izglītība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

2001 IX. –2003. VI 

Saskarsmes un vadības psiholoģijas lektore 

SIA‘‘Jota- R‖ 

Rigondas gatve 8, Rīga, Latvija 

Psiholoģija, Izglītība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

2000. IX  – 2002. IX   

Saskarsmes un vadības psiholoģijas lektore 

Medicīnas profesionālās izglītības centrs 

Kapseļu iela 22, Rīga, Latvija 

Psiholoģija, Izglītība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

2000. X – 2004. X 

Priekšsēdētājas vietniece 
Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība 

Vaļľu iela 32, Rīga, Latvija 

Sabiedrības vadība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

1992. X - 2000. X 

Priekšsēdētāja 
Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība 

Vaļľu iela 32, Rīga, Latvija 

Sabiedrības vadība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

1992. IX  – 1994. VI   

Lektore 

Rīgas SK Māsu skola 

J.Asara iela 5, Rīga, Latvija 

Veselības aprūpe, Izglītība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare   

1983.VIII – 1995.VI 

Rīgas pilsētas SK slimnīca 

Māsa, vēlāk nodaļas vecākā māsa 

J.Asara iela 3, Rīga, Latvija 

Veselības aprūpe 
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Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
Krievu + + + 

Angļu + + + 
 

Datora  lietošanas prasmes MS Office, MS Access, Power Point,  Internet  

Explorer, SPSS 

 

Papildu informācija 

 

Semināri 2002.g.27.-28.II 

"Tiesiskie nosacījumi darba tirgū. Darba likumdošana 

Latvijā"   

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  

 

 2002.g.7-8.III  

'' Konsultācijas starp darbiniekiem un darba devējiem" 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  

 

 2004.g. 3.-5.VI 

"Sociālā aizsardzība Eiropā"   

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodsavienība, Vācijas arodbiedrības centrs  DBB 

  

 2005.g. 15.XII 

"Sadarbības prasmju attīstība un darba tiesisko 

attiecību stiprināšana" 

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodsavienība  

 

 2006.g.21.IX 

"Darba tirgus Latvijā, tā psiholoģiskie aspekti" 

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodsavienība  

 

Kursi 2004. VI –2005.VII 

― Angļu valodas kursi‖( Intermediate level I with a 

grade of A) 

Linqua Franca, Rīga, Latvija 
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 2004. VI –2005.V 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības 

pamati/Augstskolu didaktika 

Latvijas Universitāte 

 

Konferences 2006.II.  

Uzstāšanās LU  64. zinātniskajā konferencē  

Tēma ― Adaptīvas organizācijas darbības faktori‖. 

 

Projekti  2006.V – 2007.VI 

ESF finansēts projekts ―Augstākās profesionālās 

studiju programmas" Izglītības darba vadītājs un viena 

priekšmeta skolotājs pamatskolā" prakse izglītības 

iestādēs‖- projekta izstrāde un vadība. 

No 2007. VII līdz šim 

Zinātniskās pētniecības projekts „ Vadīšanas 

profesionālās kompetences veidošanās studentiem 

RPIVA‖ – projekta dalībniece. 

 

Publikācijas Līne A.(2006.) Adaptīvas organizācijas darbības 

faktori. Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 

Rīga: LU,602.-610.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens Valsts iestāţu un organizāciju vadīšana  mainīgas 

ārējās vides apstākļos. 

 

Akadēmiskie kursi  Tiesību zinības; 

 Skolvadība; 

 Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati; 

 Ievads skolvadībā; 

 Komandas un grupas vadība; 

 Karjeras attīstības teorijas; 

 Laika, stresa un pašmenedţments. 

 

 

 

01.05.2008. 

 

 

_____________________ 
          paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Dace Bērziņa 

Dzimšanas dati 1956. gada 8. jūnijs 

Adrese Ķekava, „Līčupes‖ – 13 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7936963 

29482233 

E- pasts 

Fakss 

dace.berzina@rpiva.lv, dace.berzina@apollo.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2000.   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms 

Sociālo zinātľu Maģistra grāds psiholoģijas apakšnozarē. 

(Mg.psych.) 

 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas 

maģistrantūra.  

 

Laika periods 1974.-1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kvalifikācija:  

matemātiķis, pasniedzējs. Diplomdarbs sociālajā psiholoģijā 

un pētījuma datu matemātiskajā apstrādē. 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte. 

Darba pieredze  

Laika periods 1997.- šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola 

Psiholoģijas fakultāte,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 2000.- 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docētāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola 

Bruľinieku ielā 65, LV-1011, Rīga 

Nozare 
psiholoģija 

 

Laika periods 2001.-2006. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docētāja 

mailto:dace.berzina@rpiva.lv


 127 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖ 

Rīga, Eiţenijas iela 1, LV-1007 

 

Laika periods 1980- 2000. 

Profesija vai ieľemamais amats 
matemātikas un psiholoģijas skolotāja,  Kopš 1995.g. – skolas 

psihologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Ķekavas vidusskola 

Gaismas iela 9, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-2123 

Nozare 
pedagoģija, psiholoģija 

 

Laika periods 1998.-2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Psihologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Madonas rajona Grašu bērnu nams 

Nozare psiholoģija 

 

Laika periods 1995. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats ārštata lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas rajonu un pilsētu Pašvaldības, Izglītības pārvaldes, 

Pieaugušo izglītības centri 

Nozare psiholoģija, pedagoģija 

 

Prasmes 

 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu teicami teicami teicami 

Angļu  labi labi  labi 

Vācu viduvēji  viduvēji vāji 

Datora lietošanas prasmes 
MS Office, Internets- lietotāja līmenis 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja tiesības kopš 1997.g. 

Papildu informācija 

 
 

Semināri 2006. Nodarbību vadīšana 7. starptautisko Latvijas Jauno 

mūziķu meistarkursu seminārā „Mūzika un citu mākslu 

mijiedarbība‖ 

2006. Nodarbību vadīšana Lielbritānijas vēstniecības 

starptautiskā projekta seminārā „Sporta nodarbības kā 

multikulturālas sabiedrības veidošanas iespēja‖. 

2001.  Piedalīšanās seminārā „Vardarbības mazināšana skolā: 

Vīnes konsultatīvais modelis‖ Vīnē (Austrija) Eiropas 

Komisijas  projekta „Connect fi-006‖ ietvaros. 

2000.   Piedalīšanās Starptautiskajā seminārā „Geštaltterapijas 

teorija un prakse‖ Rīgā. 

1999.  Apmācības kurss pasaku terapijā. Iegūts sertifikāts. 

1999.  Piedalīšanās Eiropas Savienības Comenius 

programmas organizētajos kursos – seminārā „Konsultatīvā  
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pieeja, iekļaujot klasē bērnus ar īpašām vajadzībām‖ Leuvenā 

(Beļģija) 

1995.-1997.  Līdzdalība semināros programmas 

„Geštalttterapija ar bērniem‖ ietvaros (200 st. apjomā). 
. 

Kursi  

 

1996.-1997.  Datorapmācības kursi „Pamats darbam ar 

Microsoft Word un Excel‖. 

1997. Autovadītāju kursi, iegūta autovadītāja apliecība. 

1996.  Vācu valodas kursi (bez priekšzināšanām). 

 

Konferences 2007.g. 20.-21. jūn. Konference „Zīdaiľu un bērnu veselīgas 

attīstības veicināšana‖, Rīgā, LU. Organizē World Association 

for infant mental health /WAIMH/ Latvijas nodaļa 

2007.g.  28. apr. Starptautiska konference „Dzīves kvalitāte 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām‖ Referāts:  

Iekļaujošās izglītības problēmas pasaulē un Latvijā ;Rīga, 

organizē Sabiedrības Integrācijas fonds un Eiropas Sociālais 

fonds  

2005.  Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās un Iekļaujošās 

izglītības kongresā Glazgovā (Lielbritānija). 

2004.  Piedalīšanās Eiropas 18.Veselības Psiholoģijas 

konferencē Helsinkos (Somija). 

2004.  Piedalīšanās RPIVA Starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II‖. 

2003.  Piedalīšanās Valsts cilvēktiesību biroja Starptautiskajā 

Zinātniskajā konferencē „Bērnu ar uzvedības traucējumiem 

mācības vispārizglītojošā skolā‖. 

2003.  Piedalīšanās Eiropas Psihologu 8.kongresā Vīnē. 

2000.  Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās izglītības 

kongresā Mančestrā (Lielbritānija). 

2000.   Piedalīšanās un darba grupas vadīšana RPIVA 

Starptautiskajā konferencē „Sociālā pedagoģija un personības 

psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē‖. 

1998.  Piedalīšanās XXI Starptautiskajā Skolu Psihologu 

konferencē Jūrmalā. 

1996.  Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē 

„Biopsihosociālā pieeja psihosomatisko izpausmju ārstēšanā 

un novēršanā‖ Rīgā. 

1994.  Piedalīšanās Starptautiskajā Baltiešu Psihologu 

konferencē Jūrmalā. 

1993.  Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Mātes un 

bērna garīgā veselība‖ Rīgā. 

1993.  Piedalīšanās Vasaras Akadēmijas kursos Gēteborgā 

„Bērnu aprūpe un izglītošana Zviedrijā‖. 

1993.  Piedalīšanās Pasaules latviešu Izglītības darbinieku 

konferencē „Minstere-IV‖ Jūrmala‖. 

 

Projekti  2007. g. E-lietu ministrijas projekts 

 „Drošības aspekti interneta vidē un tās paaugstināšanas 

iespējas bērnu un jauniešu auditorijai‖ 
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2007. g. ESF nacionālās programmas projekts, ko organizē 

Ieslodzījuma lietu pārvalde 

"Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, 

aprobācija un īstenošana." 

2007. g. ESF un SIF sadarbībā ar biedrību "Lauku partnerība 

Sēlija" projekts Nr. 

VDP1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./001/0179/76 "Motivācijas 

programmas sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils 

rajonā " 

2006. g. BĢLM projekts „Psiholoģiskas un emocionālās 

vardarbības ģimenē mazināšanas iespējas‖ 

2000.    Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija 

projektā „Atvērtā skola‖ (bilingvālā izglītība) 

1998.  Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija 

projektā „Raiţu bērnu integrācija‖. 

1994.-1996.  Projekta plānošanas grupas locekle, lektore un 

semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā „Skolotāju 

atbalsta tīkls‖. 

 

Publikācijas   

 

I. 

1. Bērziņa Dace (2007). Iekļaujošās izglītības problēmas pasaulē 

un Latvijā. Starptautiskās konferences "Dzīves kvalitāte 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām” materiāli, 

Rīga 

1. Bērziņa Dace (2005). Considerations on Teaching Style 

Fitting to Boys‘ and Girls‘ Learning Style – Gender 

Differences as a Subject of Inclusion. (2005) // Inclusive and 

Supportive Education. Congress Materials. – Glasgow, UK. 

2. Bērziņa Dace (2004). Izglītības sistēmas humanizācijas 

problēmas Latvijā. (2004) // Teorija un Prakse Skolotāju 

Izglītībā. RPIVA konferences materiāli. – Rīga, RPIVA. 

3. Bērziņa Dace (2003). Latvijas pedagoģijas realitāte 

iekļaujošās izglītības kontekstā (2003)// Referāta tēzes VCT 

konferencei. – Rīga, VCT birojs.  

4. Bērziņa Dace (2000). Zēnu un meiteľu uzmanības un 

emocionālo stāvokļu dinamika un informācijas apstrādes 

īpatnības. (2000) Maģistra darbs. – Daugavpils, DU. 

5. Bērziņa Dace (1980). Saskarsmes individuālā stila atkarība 

no temperamenta un pašnovērtējuma faktoriem. (1980) – 

Rīga, LVU. 

II. 

1. Bērziņa Dace (2007).  Bērns mājās. Pie datora. Vai drošībā?  

Psiholoģijas Pasaule, 06.2007. Rīga 

2. Bērziņa Dace (2007).  Bērns mācās. Priecājoties vai 

baidoties?  Psiholoģijas Pasaule, 03.2007. Rīga 

3. Bērziņa Dace (2006).Nepazaudēt nevienu. Psiholoģijas 

Pasaule  Rīga 

4. Bērziņa Dace (2006). Es gribu izaudzināt bērnu par labu 

cilvēku. (psiholoģiskā vardarbība?) Psiholoģijas Pasaule 

Nr.12/2006. Rīga 
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5. Bērziņa Dace (2006). Ko mēs zinām par autismu?/ 

Psiholoģijas pasaule. Nr. 6/2006. – Rīga. 

6. Bērziņa Dace (2006). Vecāki skolā. Pārdomas par 

uzskatiem un vērtībām./ Psiholoģijas Pasaule. Nr.3/2006. 

– Rīga. 

7. Bērziņa Dace (2005). Skolotājs: profesionālis vai dzīvs 

cilvēks?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.12/2005. – Rīga. 

8. Bērziņa Dace (2005). Apsveicot daţādību. Pārdomas par 

Starptautisko Iekļaujošās un Atbalstošās izglītības 

kongresu./ Psiholoģijas Pasaule. Nr.10/2005. – Rīga. 

9. Bērziņa Dace (2005). Puika skolā. / Mans Mazais Skolā. 

Nr.9/2005. – Rīga. 

10. Bērziņa Dace (2005). Kā mācās pirmsskolnieks?/ 

Psiholoģijas Pasaule. Nr.3/2005.    Pielikums „Roku 

Rokā‖ - Rīga. 

11. Bērziņa Dace (2004). Kāpēc ir jāmācās?/ Mans mazais 

Skolā. Nr.12/2004. – Rīga. 

12. Bērziņa Dace (2004). Vai izaudzināt ētisku cilvēku? Vai 

iemācīt ētiku?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.9/2004. –  Rīga. 

13. Bērziņa Dace (2004). Puikas mācās citādi./ Mans Mazais 

Skolā. Nr. 9/2004. – Rīga. 

14. Bērziņa Dace (2004). Pārdomas par cilvēka seksualitātes 

dabu./ Psiholoģijas Pasaule. Nr.7/2004. – Rīga. 

15. Bērziņa Dace (2004). Seksisms skolā?/ Psiholoģijas 

Pasaule. Nr.4/2004. – Rīga. 

16. Bērziņa Dace (2004). Atstāts bērns... Ko tālāk?/ 

Psiholoģijas Pasaule. Nr.3/2004. – Rīga. 

17. Bērziņa Dace (2004). Skolotāj, kā lai piespieţu savu bērnu 

mācīties?/ Psiholoģijas Pasaule. Nr.1/2004.-Rīga. 

18. Visādi bērni Latvijas skolās./ Psiholoģijas Pasaule. 

Nr.10/2003. -  Rīga. 

19. Bērziņa Dace (2003). Kāpēc humānistisko pedagoģisko 

ideju ienākšanas ceļš Latvijas izglītības praksē ir tik 

ērkšķains.../ Psiholoģijas Pasaule. Nr.8/2003. – Rīga. 

20. Bērziņa Dace (1996). Emocionālās attiecības ģimenē, to 

ietekme uz bērnu agresīvās uzvedības un noslēgtības 

veidošanos./ krāj. Skolotāja rokasgrāmata. – Rīga, Sorosa 

fonds--Latvija, 1996. 

21. Bērziņa Dace (1996). Skolēnu attīstības vecumposmu 

krīzes./ krāj. Skolotāja rokasgrāmata. – Rīga, Sorosa fonds-

Latvija, 1996. 

 

2008. gada27. aprīlī. D.Bērziľa   
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Curriculum vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Anita Lasmane 

Dzimšanas dati 1954. gada 11. novembrī 

Adrese „Mazliepadas‖, Lībagu pagasts, Talsu rajons, Latvija 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29115177 

E- pasts 

Fakss 

anital@lanet.lv 

Izglītība   

Laika periods 2006.09. – 2007.09. 

 
Studijas RSEBAA profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Personāla vadība‖ – studijas beidzas 2008.04. 

Laika periods 1998. – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas  meistarklases  

psihoterapijā izdota  apliecība Nr. H-000735 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas akadēmija  

Laika periods 1993. – 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. C-D 001471.―Skolotāja paškoncepcijas un skolēna 

personības identitātes veidošanās mijsakarības‖ (attīstības 

psiholoģija), Dr.psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes doktorantūra 

Laika periods 1994. – 1995.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

 

Laika periods 1975. – 1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. 710350 (ar izcilību)  

kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras 

skolotājs vidusskolā 

Izglītības iestādes nosaukums 
Daugavpils pedagoģisko institūts 

Laika periods 1972. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Rojas vidusskola 
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Darba pieredze  

Laika periods No 01.06.2004.  

Profesija vai ieľemamais amats asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē  

 
 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods no 01.09.2006.  

Profesija vai ieľemamais amats Profesionālās 2. līmeľa augstākās izglītības studiju 

programmas „Personāla vadība‖ direktore 

Laika periods 2002.- 2003.  

Profesija vai ieľemamais amats 
Sociālo zinātľu maģistra psiholoģijā studiju programmas 

direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare 
Psiholoģija 

Laika periods 1998.g. – 2004.  

Profesija vai ieľemamais amats 
docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē 

Nozare 
Psiholoģija 

Laika periods 1995.-1998.g.  

Profesija vai ieľemamais amats 
konsultante 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Tukuma rajona Izglītības iestāţu Psiholoģiskās palīdzības 

centrs 

Nozare 
Psiholoģija 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Tukuma rajona Zemgales vidusskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. – 1994.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare skolvadība 

Laika periods 1989.-1990.g. – 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 
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Nozare Izglītība 

Laika periods 1984. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras rajona 23. arodvidusskolā 

Nozare skolvadība 

Laika periods 1980. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras rajona 23.arodvidusskolā 

Nozare Izglītība 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

latviešu Dzimtā Dzimtā dzimtā 

Krievu Teicami teicami teicami 

Vācu labi labi labi 

Angļu apmierinoši apmierinoši apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, SPSS datu analīzes programma, 

Internets 

Citas prasmes  

Papildu informācija 

Semināri 
 

 2007. gada marts – augusts – Veselības institūta Baltijas 

Mākslas terapijas centrs, N. Purnis vadītais seminārs – treniľš 

„Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu‖, 80 

akadēmiskās stundas, apliecības Nr. 0002/27.08.07./NP 

  2006. gada aprīlis – maijs – Leipcigas Universitātes Darba 

un organizāciju psiholoģijas institūta profesoru K. Otto un 

G. Moras lekciju kurss par darba, organizāciju psiholoģijas 

un personāla vadības aktuāliem jautājumiem pasaulē 

  2003. gada 1.- 7. maijs- pieredzes apmaiľa Leipcigas 

Universitātes Psiholoģijas fakultātē Darba un organizāciju 

psiholoģijas institūtā, kopējas pētījumu programmas 

organizāciju un sociālajā psiholoģijā izstrādāšana. 

  Supervīzijas no 2002 gada (psihoterapeite A.Baltmugure, 

Rīga) 300 stundas. 

  No 2001.- 2003. g. studijas Sankt-Pēterburgas 

Universitātes Psiholoģijas fakultātē jaunas specializācijas 

iegūšanai – integratīvās pieejas konsultēšanā un terapijā. 

  Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoģiskā 

konsultēšana‖ 1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 

(4180); 2. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 766 (4516), 

2000.g. 

  Seminārs- praktiskās nodarbības ‖Ģimenes 

psihoterapeitiskā konsultēšana‖ 24 stundas, apliecības Nr. 

563 (4313), 2000. g. 

  Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma 

„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati‖, 80 stundas 

(sertifikāts Nr. 13; 1995.g.). 
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Konferences Referāti 

Starptautiskās konferencēs un kongresos 

Referāts III Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ – „ Pusaudţu 

psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 

saistība‖, Rīga, 2006. gada 7. aprīlis 

Piedalīšanās Eiropas Centra darba ľēmēju jautājumos, Latvijas 

Kristīgās akadēmijas un Latvijas Sociālā dialoga izglītības 

centra konferencē „Atrasts Amerikā – kāpēc? Migrācija: 

teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti‖. Rīga, 

10. – 11. 11. 2005. 

LU 63. zinātniskā konference. Psiholoģijas sekcija. Referāts „ 

Psihiskās realitātes atspoguļojums valodā. Teorētiskie 

aspekti.‖ Rīga, 10.02.2005. 

Referāts Jaroslavļas Universitātes Metodiskajā seminārā 

„Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums 

psiholoģijā‖, 2004. gada 11. – 15. aprīlis, 

ATEE konference, Rīga, 2003. 

Starptautiska konference „Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā‖, 2002., Rīga, RPIVA 

Baltijas psihologu konference, 2002., Tartu, 

Eiropas psihoterapeitu konference „Rietumi- Austrumi‖, 

2001., Maskava 

Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Bezapziľas reţija‖, 

2001., Kannas 

Starptautiskās konferences „Radošas personības 

attīstība‖2000., 2001., Rīga, RPIVA. 

Rīgas Pedagoģijas augstskolas 1. zinātniskā konference 

1995.g. 

Cita veida zinātniski praktiskās konferencēs 

Zinātniski prakstiskā konference „Psiholoģija: teorija un 

prakse‖, Latvijas Prakstisko psihologu asociācija, 2003.g. 31. 

maijs, referāts „Organizācijas kultūras izpētes metodika‖. 

 

Projekti  
Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā‖ projekts 

„Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas attīstība‖, 

projekta kods 0018 (2007., projektu īsteno RPIVA Vadības un 

ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā‖ projekts 

„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā un 
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pasaulē‖ (2006. – 2007., projektu īsteno RPIVA Vadības un 

ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 

„Daţādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes 

atspoguļojums valodā‖(2004.-2006., projektu īsteno LU 

Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais pētnieks) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba 

dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijas 

organizācijās‖ (2003.g., vadītāja) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

attīstība multikulturālā vidē‖ (2001.-2003., projektu īsteno LU 

PPI, vadošais pētnieks) 

Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

pašizjūta un identitāte‖(1999.-2001.g. projektu īstenoja LU 

PPI, vadošais pētnieks) 

Starptautiskie projekti 

2007.01.02. – 2007.31.08. Eiropas Sociālā Fonda un biedrības 

„Lauku partnerība Sēlija‖ projekts „Motivācijas programma 

sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā, projekta 

Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0179/76 (sadaļas 

„Personības attīstība‖ mācību materiāla – 90lpp. – autore un 

nodarbību vadīšanas eksperte 

2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas skolotājiem nozarē 

„Karjera‖ izstrāde un īstenošana, projekta Nr. 

2006/0092/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0109/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas 

skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ izstrāde un 

īstenošana, projekta Nr. 

2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0115/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

2000. g. marts – 2001. g. decembris Eiropas Izglītības Fonda 

projekts „ Reshaping the Structure and Focus of Teacher/ 

Trainer Training in Latvia and Lithuania‖ 

1999. g. februāris- 1999. g. augusts Sorosa fonda Latvija 

projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide‖. 

 

Publikācijas   1. Raksti recenzētos izdevumos 

Lasmane A. „Kreatīvā adaptācija‖ raksts ţurnālā „Psiholoģija 

mums”, Nr. 6 (19), 26. – 30. lpp. 

Lasmane A., Taukuļa S. (2006). „Sociālo un ekonomikas 

zinātľu 1. un 4. kursu studentu trauksmes un subjektīvās 
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labklājības izjūtas sakarības‖; raksts ATEE konferences (LU 

PPF) 2006.g. rakstu krājumā (raksts konferences materiālos 

elektroniskā veidā), 12 lpp. 

Lasmane A., Stepule S., Fiļimonova J. (2006). Pusaudţu 

psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 

saistība.//Zinātniskie raksti. III Starptautiskā zinātniskā 

konference „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖. 

Rīga, RPIVA, 2006., 269. – 277. lpp. 

(2005). LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 „Daţādu specialitāšu 

studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums 

valodā‖  ietvaros izstrādāts un LU Zinātľu padome 

apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu „Valodas 

psiholoģija‖ – 2005. gada decembris, 36 lpp. 

Lasmane A., Mārtinsone K. (2004). Teorētisko pieeju un 

koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā. Jaroslavļas 

Univesrsitātes metodoloģisko rakstu krājums, 2004., 12 lpp. 

Lasmane A., Tunne I., Krūmiľa I., Ābele A. (2003). 

Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU 

Zinātniskie raksti‖, 2003., 12 lpp. 

D.Medne, I.Tunne, I.Krūmiľa, A.Lasmane (2003). „Skolēnu 

sociālo prasmju attīstība multikulturālā sabiedrībā‖krājumā 

„Teachers, Students and Pupils in a Learning Society‖, ATEE 

konferences materiāli, Rīga, SIA „Izglītības soļi‖, 2003., 43.-

50.lpp 

Lasmane A. (2002). Organizācijas vadītāja pašrealizācijas un 

organizācijas kultūras sakarības.// „Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā‖(starptautiskās konferences materiāli), Rīga, RPIVA, 

2002., 63.-69.lpp. 

Lasmane A. (2000). Personības identitātes un kreativitātes 

attīstības likumsakarības.// ―Radoša personība‖, R., RPIVA, 

2000., 5 lpp.  

Lasmanis A., Lasmane A., Vanaga I., Lasmane D. Television 

in Children‘s Education: Analisis of Research. 

//‖Communication and Individual Opinion: Media inHuman 

Education‖; International Conference, May 12 – 13, Vitseybsk, 

Belarus (rakstu krājums izdošanā) 

  

 2. Monogrāfiskie darbi  

Iesniegta publicēšanai monogrāfija A. Lasmane, 

K. Mārtinsone „Psiholoģija- vēsture un šodiena‖, 600 lpp., 

iekļauta izdevniecības „Zvaigzne ABC‖ plānā.  

 

3. Mācību publikācijas 

Lasmane A. (2005). Organizāciju psiholoģija II. Tālmācības 

studiju materiāls. Rīga, Biznesa vadības koledţa, 2005., 2006. 

Lasmane A. (1998). Skolotājs - skolēna personības attīstības 

rosinātājs //Rīga, , 1998.g., 76 lpp.; 

Lasmane A. (1998). Identitātes veidošanās nosacījumi 

skolotāja un skolēna saskarsmē // Rīga, Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 1998., 80 lpp.; 
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4. Citas zinātniskas publikācijas 

Lasmane A. (2007). Vadītājs un darbinieks – ko viľi sagaida 

viens no otra?//Office Manager, Nr. 27, 3 lpp. 

Lasmane A. (2003). Organizācijas kultūras izpētes metodika.// 

Psiholoģija. Teorija un prakse. Rīga, Latvijas praktisko 

psihologu asociācija, 2003., 12 lpp. 

Lasmane A. (1999). Raksti krājumos: ―Personības pašizjūta 

un identitāte‖. R., 1999., ―Personības attīstība ģimenē, skolā un 

augstskolā‖. R., LU, 1999., kopā 11 lpp. 

Lasmane A. (1998). Skolēna identitātes veidošanās karjeras 

izvēles procesā // Rīga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts, 1998., 36 lpp. 

Lasmane A. (1995). Skolotāja psiholoģiskā virzība 

pedagoģiskajā realitātē //Rīga, Rīgas Pedagoģijas augstskola, 

konferences materiāli, 1995. 

 

2008. gada 1.maijā.                                        _________________ 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Guna Svence 

Dzimšanas dati 1959. gada 18. decembris, Priekule, Latvija 

Adrese Lībiešu ielā 1, Mārupe  

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29106837 

E- pasts 

Fakss 

gunasvence@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004.-2005. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

psihoterapeita izglītība V. Anaņjeva vadībā „‟Integratīvā 

psihoterapija‟‟ 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2002.-2003.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kvalifikācija „Psihologs – sociālpsiholoģisko treniņu 

vadītājs” 

 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2000.-2001.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija "Psihologs-akmeologs" 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija 

Laika periods 1991.-1995., 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

doktora grāds psiholoģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1979-1983. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija "latviešu valodas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums 
Liepājas Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1978.  
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Priekules 1.vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1999.-  šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas fakultātes dekāne  

asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 1995.-1999. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Psiholoģijas katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 1991.-1996. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Ekonomikas augstskola 

Strēlnieku iela 4a, LV-1010, Rīga. 

Nozare Psiholoģija, izglītība 

 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece metodiskajā darbā ar skolotājiem 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 6.vidusskola 

A.Čaka102, Rīga 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 25.vidusskola 

Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057 

Nozare Izglītība 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi labi 

Angļu  Labi Labi labi 

    

Datora lietošanas prasmes 
MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
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Papildu informācija 

Semināri 

2005., 2006. Leipcigas universitātes Piholoģijas departaments 

2005. integratīvā psihoterapija V. Anaľjeva vadībā 

(Sanktpēterburgas psihologu ģilde) 

2003. 8. Eiropas psihologu kongress (Vīne, Austrija).   

2003. Leipcigas universitātes Psiholoģijas departaments. 

2000.-2002. kvalifikācijas celšana pie prof. Ludmilas Regušas, 

Sanktpēterburgas Hercena Pedagoģiskās universitātes 

Attīstības psiholoģijas fakultāte. 

2002. Kvalifikācijas celšana Mursijas universitātē (Spānija). 

2001.-2002. vairāki apmācību kursi multimediju izmantošanā 

pieaugušo tālākizglītībā, RTU Tālmācības centrs. 

2001. 7.Eiropas psihologu kongress (Londona, Lielbritānija). 

1999.-2001. Sanktpēterburgas nevalstiskā izglītības 

organizācija papildus profesionālās izglītības iegūšanai 

"Sociāli konsultatīvais centrs": apmācība programmā 

"Psiholoģiskā konsultēšana" J.Česnokovas un A.Ļihtarľikova 

vadībā, 230 stundu apjoms.  

2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 

atpazīšanas biznesā psiholoģiskie aspekti", 24 stundas. 

2000. Nevalstiskā iestāde augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanai "Praktiskās psiholoģijas institūts "Imaton"" – 

sertifikāts par kursu "Praktiskā psihodiagnostika – personības 

izpēte", 34 stundas.  

2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Rezultātu 

sasniegšanas tehnoloģija" pēc NLP metodes, 24 stundas.  

2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 

atpazīšanas biznesā psiholoģiskie aspekti", 24 stundas.  

1999.-2000. Apmācības programmā "Dialoģiskā metode pēc 

P.Frajero", 88 stundas. 

1999. Psiholoģiskais treniľš pēc SILVAS metodes, sertifikātu 

parakstījis Jose Silva, 404 stundas.  

1999. 22
nd

 Annual Colloquim of the International School 

Psychology Association (Kreuclingena,  Konstance (Šveice, 

Vācija)) – sertifikāts Continuing Education Certification par 

piedāvātās programmas skolu psiholoģijā noklausīšanos 470 

stundu apmērā.  

 

Kursi  

 
 

Konferences Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

kongresos 

2006.- International, interdisciplinary Workshop ‗‘Learning 

and adjustment disorders with special reference to Tsunami 

affected regions- Basic mechanisms, assesment and 

treatment‘‘, 16th until 21st January, University of Leipzig, 

Institute of Psychology 

2006.- 3.Eiropas Pozitīvās psiholoģijas kongresā Portugālē 

„Darbinieku optimisma un apmierinātības ar darbu līmeľa 

sakarības‘‘ 
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2005. 10.starpautiskā kreativitātes konference „Kreativitātes 

kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē‖,   

uzstāšanās konferencē ar referātu „Kreativitātes pētījumu 

metodoloģija pasaulē un RPIVA‖    

2005. 9. Eiropas psiholoģijas kongress Spānijā, Granādā, 2005. 

gada 3.-8. jūlijs- Latvijas psiholoģijas vēstures aspekti 

laikaposmā no 20. gs. 20.,30. gadiem līdz 90. gadiem 

2004. 9. starptautiskā kreativitātes konference RPIVA 2004. 

gada 12. novembrī – ‗‘Kreativitātes aspekti P. Birkerta 

teorijā’’ 

2003.   8.Eiropas psihologu kongress Vīnē (Austrija), 

2003.gada 6.-11.jūlijs  - uzstāšanās „Political psychology 

aspects in Latvia”.  

2002. Starptautiskā konference Viļľā "Education reform and 

Teacher Training", Viļľa (Lietuva) – uzstāšanās „Acmeologic 

aspects of teacher's professional motivation‖.  

2001.   7 .Eiropas psihologu kongress  2001.gada 1.-6.jūlijs,  

Londona (Lielbritānija) – prezentācija „Professional 

motivation of adults‖.  

2001.   8. starptautiskā konference  Sanktpēterburgas Hercena 

Pedagoģiskā universitāte, 2001.gada 18.-20.aprīlis 

(Sanktpēterburga, Krievija) – uzstāšanās „The adaptation of 

the dialogic method for groups of Latvian teachers”.  

2000.   XXVI Starptautiskais psihologu kongress, Stokholma 

(Zviedrija), 23.-28.jūlijs,  uzstāšanās „Professional motivation 

of teachers at changing society‖ 

1999.  22.gadskārtējais Starptautiskās skolu psihologu 

asociācijas kolokvijs (22
nd

 Annual Colloquim of the 

International School Psychology Association), (Kreuclingena,  

Konstance (Šveice, Vācija)) – prezentācija „Characterisation 

of psychological peculiarities of teachers in innovative 

situations at schools„.  

1999   6.starptautiskā konference, organizē Viļľas pedagoģiskā 

universitāte, Viļľas universitāte, Viļľa (Lietuva)  – uzstāšanās 

„Characterisations af Psychological pecularities of Teachers 

in Innovative Situations at Schools‖. 

 

Projekti  Līdzdalība LZP pētījumu tēmās 

2006. LZP grants, Nr. 06.1941. ‗‘Studentu mācīšanās mērķu 

dinamikas longitudinālā izpēte Latvijas augstskolās‘‘, projekta 

vadītāja  

2003. LZP grants,  Nr. 03.1018. "Interaktīvā psiholoģijas 

enciklopēdija" projekta  vadītāja. 

Starptautiskie projekti 
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ESF Nacionālais projekts ‗‘Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‘‘, profesionālā maģistra 

studiju programmas ‗‘Karjeras konsultants‘‘ studiju 

priekšmetu satura un materiālu izstrāde 

2005.-2006. ESF finansēts projekts „Profesionālo prasmju 

indikatoru izstrāde un adaptācijas psiholoģijas skolotājiem un 

psihologa asistentam RPIVA priekš periodā‖. (vadītāja) 

2004.-2006. Amerikas Latviešu apvienības finansēts projekts 

‗‘Latviešu trimdas psiholoģijas vēsture‘‘ (vadītāja) 

2001.-2002. Starptautisks ERASMUS projekts „Including 

learning for teachers and community‖ (dalībnieki: RPIVA, 

RTU un piecas Eiropas Savienības valsti augstskolas; vadītājs 

Atis Kapenieks), dalībniece.  

2001-2002. Baltijas un Ziemeļvalstu pieaugušo izglītības 

projekts „Learning for Sharing‖, 2.daļa (vadītājs Toms Urdze). 

2001. Starptautiskais seminārs – konference "Brieduma 

psiholoģiskie aspekti" 2001.gada martā – organizētāja.  

2000.Starptautiskā konference "Personības brieduma 

psiholoģiski pedagoģiskie aspekti multikulturālā vidē" 

2000.gada marts - organizētāja.  

 

Publikācijas   Nozīmīgākās publikācijas 

G.Svence. (2006). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 

un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoģiskā brieduma 

metodoloģisko koncepciju attīstības psiholoģijā. 2006. 

„Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis‖, maijs. 12 

G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 

atšķirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiľu 

situācijā. 2006. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 

PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 10 

G.Svence, U.Ābele. (2002). Skolotāju profesionālās 

motivācijas akmeoloģiskie aspekti. 2002. ATEE, The 

University of Latvia Institute of Education and Psychology, 

Decade of Reform: Achievments, Challenges, Problems. 7 

G.Svence. (1999). Characterisations of Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at 

Schools.1999. Characterisations of Psychological pecularities 

of Teachers in Innovative Situations at Schools..10 

Aktivitātes un publikācijas starptautiski recenzējamos 

izdevumos 

G.Svence. (2006). Darbinieku optimisma līmeľa un 

apmierinātības ar darbu sakarības. 2006. Uzstāšanās 3.Eiropas 

psiholoģijas kongresā Brāga, Portugāle 2006.gada 3.-6.jūlijs. 

G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 

atšķirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiľu 

situācijā. 2006. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
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augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 

PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 
G.Svence, A.Kauliľa. (2005). The algorithm of the dialogic 

method. 2005. 27th International school Psychology  

colloquium abstract Athens, Greece. 

G.Svence. (2005). Apercepcijas teorētiskie konstrukti P. 

Birkerta teorijās. 2005. RPIVA 9. starptautiskās kreativitātes 

konferences krājums.Iesn. manuskripts 

G.Svence. (2003). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 

un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoģiskā brieduma 

metodoloģisko koncepciju attīstības psiholoģijā. 2003. 

„Latvijas Zinātľu akadēmijas Vēstis‖.10 lpp 

Iesn. manusk 

G.Svence. (2002). Skolotāju profesionālās motivācijas 

akmeoloģiskie aspekti. 2002. Association for Teacher 

Education in Europe, The University of Latvia Institute of 

Education and Psychology, Decade of Reform: Achievements, 

Challenges, Problems IV, ATEE Spring University, Rīga, 

izdevējs SIA „Izglītības soļi‖.IV 5 lpp. 

G.Svence, U.Ābele. (2002). Acmeologic aspects of teacher's 

professional motivation. 2002. Starptautiskā konference Viļľā 

"Education reform and Teacher Training". 5 lpp. 

G.Svence. (2001). Valodas aspekti psiholingvistikā. 2001. 

RPIVA Zinātniskie raksti III, Rīga. III 4 lpp. 

G.Svence. (2000). Professional motivation of teachers at 

changing society.2000.International Journal of Psychology I; 

XXVI International Union of Psychology Science, Stocholm, 

Sweden.I  lpp. 

G.Svence. (2000). Akmeoloģijas atziľas par skolotāja 

profesionalitāti mūsdienu inovatīvās adaptācijas kontekstā. 

2000. Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā 

adaptācija mainīgajā sociālajā vidē, I starptautiskās 

konferences materiāli.. I; 5 lpp 

G.Svence. (1999). Characterisations af Psychological 

pecularities of Teachers in Innovative Situations at Schools. 

1999. 6 Tarptautine moksline konferencija, Vilniaus 

pedagoginis Universitetas, Vroclavo Universitetas. Vilnius: 

VPU .6; 0,25 ,, a.l.  

G.Svence. (1999). Skolotāju psiholoģisko īpatnību 

raksturojums jaunievedumu situācijā skolā. 1999. RPIVA 

Zinātniskie raksti II, „Scentia at Potentia‖, Rīga, izdevniecība 

„Vārti‖.II 6 lpp. 

G.Svence. (1999). Определение внутреннего 

психологичечкого cocтояния личности учителя – 

важнейший фактор трансформации внешних 

инновационных ситуаций. 1999. 2-я международная 

научная конференцияж  

Гродно, ГУ .4 lpp. 

Monogrāfijas tipa izdevumi:  

G. Svence. (2005). IEVADS LATVIJAS PSIHOLOGIJA 
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VĒSTURĒ. 2005. ,nodots. Rīga: Izdevn. „RaKa‖, 180 

G.Svence. (2004). PIEAUGUŠO PSIHOLOĢIJA. Integrāli 

eklektiskie modeļi, pozitīvais attīstības aspekts un krīzes, 

profesionālā motivācija un pētījumu iespējas. Rīga: Izdevn. 

„RaKa‖ 

Latvijas nerecenzējamos izdevumos publicētie raksti:  

G.Svence. (2003). Krīzes situācijas un to risinājumu aspekti 

22-50 gadus veca cilvēka dzīvē. „Psiholoģijas Pasaule‖, Rīga. 

Nr.3,3 lpp 

G.Svence. (2003). Akmeoloģijas pieteikums. „Psiholoģijas 

Pasaule”, Rīga. Nr.2,5 lpp 

G.Svence. (2003). Ieskats politiskajā psiholoģijā. Vara, 

karjera, izvēle. „Psiholoģijas Pasaule”, Rīga. Nr.1,3 lpp 

G.Svence. (2003).  Elitārisms psiholoģijas kontekstā. 

„Psiholoģijas Pasaule”, Rīga. Nr.2,4 lpp 

G.Svence. (2003).  Eiroskeptiķu un eirooptimistu psiholoģiskā 

analīze.. „Psiholoģijas Pasaule”, Rīga Nr.5, 3 lpp. 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 

„Ievads politiskajā psiholoģijā. (2004). Rīga: RAKA, mācību 

grāmata 

„Attīstības psiholoģija‖ (1999). Rīga,:Zvaigzne ABC, mācību 

grāmata  

 

Papildinājumi 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes grādi 

2000. Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmijas 

korespondētājlocekle  

1999.-2005. Asociētā profesore attīstības psiholoģijā 

1995. Zinātľu doktore psiholoģijā 

Docētie studiju kursi 

1. Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; Psiholoģijas vēsture; 

2. Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; 

Psiholoģijas skolotājs; Attīstības psiholoģija; 

3; Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; 

Psiholoģijas skolotājs; Zinātnisko pētījumu metodoloģija; 

4; Sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā; Politiskā psiholoģija; 

5; Akadēmiskā maģistra studiju programma psiholoģijā; 

Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas; 

Maģistra darbu vadīšana: 15 darbiem 

Darbs studiju padomēs: 

2002.,2004.-2005. Akadēmiskā maģistra studiju programmas  

sagatavošana sekmīgai akreditācijai un direktora p.i. 

2003. -2005. Profesionālā maģistra studiju programma 

psiholoģijā  sagatavošana licencēšanai 2004.gadā- 2005..  - 

programmas direktore, Studiju Padomes locekle RPIVA. 

1997.-2005. Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātľu 

bakalaurs psiholoģijā‖ - programmas direktore, RPIVA;  

1997.-2002. Profesionālā studiju programma „Psiholoģijas 

skolotājs‖ - programmas direktore, RPIVA; 

Kvalifikācijas celšana (t.sk. staţēšanās ārzemju 
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augstskolās):  

Leipcigas universitāte (Vācija), 2005 

Mursijas universitāte (Spānija), 2002.  

Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās:   

Leipcigas universitātē (Vācija) ‗‘Pozitīvā psiholoģija, dialoga 

metode‘‘2006 

Leipcigas universitāte (Vācija), ‗‘Latvijas psiholoģijas vēsture 

un mūsdienu pētījumi‘‘, 2005 

Mursijas universitāte (Spānija), „Personības brieduma 

psiholoģija‖, 2002. 

Ekspertu komisiju un padomju locekle 

2002. RPIVA zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijas locekle.  

1999.-2003. RPIVA maģistru, bakalauru eksāmenu komisijas 

locekle. 

2003. Ţurnāla „Psiholoģijas Pasaule‖ zinātniskā konsultante. 

Vjačeslava Filatova doktora darba- recenzente 

2002. Viļľas Pedagoģiskās universitātes (Lietuva) pētnieciskās 

konferences „Learner Centred Universities for the New 

Millenium: Education Reform and teacher Training‖ 

zinātnisko publikāciju redkolēģijas locekle, 2002.  

2000. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas starptautiskās 

konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas projekta "Par psiholoģijas 

standartu vidusskolai" izstrādes dalībniece. 1999.-2001. 

Piederība starptautiskām zinātnisko un akadēmisko 

nozaru apvienībām:  

Citi 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedre (no2001.g).  

2008. gada 25. jūnijā.                                        __________________ 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 

 

Vārds, Uzvārds 

 

 

ĒRIKS MELNIS 

Dzimšanas dati 04.05.1947., Bārbele, Bauskas rajons, Latvija 

Adrese 

 

Torľa iela 11-25, Alūksne, LV-4301 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

- 

26751212 

E- pasts 

Fakss 

eriks.melnis@inbox.lv 

- 

Izglītība  

Laika periods 

 

1995.-1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Ģenerālštāba dienesta virsnieku kurss 

Izglītības iestādes nosaukums Vācijas Bruľoto spēku Vadības akadēmija, Hamburga 

 

Laika periods 1976.-1979. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Militāro zinātľu kandidāta grāds Gaisa kara spēku 

taktikas specialitātē, nostrificēts 1997. gadā Latvijā kā 

Inţenierzinātľu doktora grāds (vadības zinātľu nozarē) 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Gagarina v.n. Gaisa kara akadēmija Moľino (Krievija), 

adjunktūra 

Laika periods 1972.-1976. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Kvalifikācija – virsnieks ar augstāko militāro 

izglītību Aviācijas sakaru un radiotehniskās nodrošināšanas 

karaspēka operatīvi-taktiskās vadības un štābu dienesta 

specialitātē, diploms ar izcilību un zelta medaļu. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Gagarina v.n. Gaisa kara akadēmija Moľino (Krievija), Štābu 

dienesta fakultāte 

Laika periods 1965.-1968. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Radiolokācijas sistēmu specialitāte, kvalifikācija – 

radiotehniķis, diploms ar izcilību 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Valsts pretgaisa aizsardzības karaspēka radiotehniskā kara 

skola, Viļľa (Lietuva) 

Laika periods 1961.-1965. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību. 

Skolas laikā pabeigti elektriķu/elektromontieru arodizglītības 

kursi, iegūta kvalifikācija - 2. kategorijas elektromontieris. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Dobeles 1. vidusskola 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

Kopš 01.10.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedra. 
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Nozare Vadībzinātnes 

Laika periods Kopš 20.02.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors (papilddarbs) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Policijas tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

Laika periods 02.01.2004.-20.02.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Prorektora zinātniskajā darbā pienākumu izpildītājs, asociētais 

profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Policijas tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

Laika periods 2001.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas vadītājs, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Zinātnes nodaļa, Policijas tiesību 

un speciālās taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā drošība un aizsardzība 

Laika periods 2000.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militāro tiesību un speciālās 

taktikas katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

Laika periods 1998.-2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militārā katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

Laika periods 1997.-1998.   

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Militārās katedra. 

Ezermalas 8, Rīga, LV-1014 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

Laika periods 1996.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Mobilo strēlnieku brigādes komandieris 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS 

Rīgas rajons, Ādaţu pagasts, Kadaga 

Nozare Militārā aizsardzība 

Laika periods 1994.-1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā štāba operatīvās pārvaldes vecākais virsnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS Galvenais štābs 

Rīga, Kr.Valdemāra 10/12, Rīga, LV-1473 

Nozare Militārā aizsardzība 

Laika periods 1992.-1994.  

Profesija vai ieľemamais amats Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona komandieris 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

NBS Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljons 

Alūksne, Lāčplēša iela 1, LV-4301 
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Nozare Militārā aizsardzība 

Laika periods 1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītāja vietnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Policijas akadēmija, Fiziskās un militārās 

sagatavošanas katedra. 

Nozare Vadībzinātnes, Civilā un militārā aizsardzība 

Laika periods 1991.-1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Bataljona štāba priekšnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Alūksnes 24. Zemessardzes bataljons 

Alūksne, Jāľkalna iela, LV-4301 

Nozare Militārā aizsardzība 

Laika periods 1965.-1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Militārais dienests PSRS Bruľotajos spēkos; pēdējais 

ieľemamais amats - katedras vadītājs (1986.-1991.). 

Taktikas un kara vēstures katedras docents (1979.-1986.) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

PSRS Bruľotie spēki; pēdējā darba vieta - Tambovas Aviācijas 

inţenieru augstākā kara skola, Taktikas un kara vēstures 

katedra (1979.-1991.) 

Nozare Militārās zinātnes un kara vēsture 

Prasmes 

Valodu prasmes 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Vācu Labi Labi Apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets 

Citas prasmes B, C kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Semināri 

Ē.Melnis. Par zinātniskā un pētnieciskā darba organizāciju un 

norisi LPA. Ziľojums prorektoru un Zinātnes nodaļu vadītāju 

seminārā LLU. 16.05.2003. 

Kursi  2006. ―Uzľēmējdarbība: pārdošanas un noieta 

organizēšanas vadība.‖ Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs. 1 nedēļa. 

 2005. ―Lauksaimniecības pamati‖, Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs. 3. mēn. 

 2004. LLU pedagoģiskās tālākizglītības kurss ―Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā‖, 3 mēn. 

 2004. Studiju un zinātniskā darba organizācija un vadība 

augstskolā, Ukrainas Nacionālā iekšlietu akadēmija 

(Kijeva), 1 ned. 

 2003. Policijas vadošo darbinieku kursi, Selmas Policijas 

izglītības institūts, (Vācija), 4 ned. 

 2003. Policijas vadošo darbinieku kursi, Policijas Vadības 

akadēmija, Minsterē (Vācija), 1 ned.; 

 2002. Policijas vadošo darbinieku kursi, Selmas Policijas 

izglītības institūts, (Vācija), 2 ned. 

 2001. Civilās aizsardzības vadošo darbinieku kursi. 

Katastrofu prevencijas un Civilās aizsardzības akadēmija, 

(Vācija), 2 ned. 

 2001. Drošības policijas vadošo darbinieku kursi. Policijas 

tālākizglītības institūts Noisā, Vācijā, 1 nedēļa. 
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 2001. Pašvaldību tiesību kurss pašvaldību deputātiem, 

Pašvaldību konsultāciju centrs. 24 st. 

 2000. Datorapmācības kursi, LPA, 1 mēnesis. 

 1997. Policijas vadošo darbinieku kursi, Policijas Vadības 

akadēmija, Minsterē (Vācija), 1 mēn.; 

 1994.-1995. Vācu valodas kursi, Federālajā valodu centrā, 

Hjurta (Vācija), 10 mēneši; 

 1993. NATO Ziemeļeiropas valstu Civilās aizsardzības 

vadošā sastāva kursi civilmilitārās sadarbības jomā, Oslo 

(Norvēģija), 1 ned. 

Konferences 

(uzstāšanās ar referātu) 
 Ē.Melnis. ―Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā masu pasākumos‖. LPA zinātniskā 

konference ―Par iekšlietu sistēmā 2004. gadā veiktajiem 

pētījumiem‖. 16.12.2004. 

 Ē.Melnis. Sabiedriskās drošības un kārtības 

nodrošināšanas masu pasākumos tiesiskie un 

organizatoriskie aspekti Latvijas Republikā. IPA VI 

konference, Slovākijā, Pještani, 04.-06.06.2004. 

 Ē.Melnis. Par profesionālās terminoloģijas pilnveidošanu 

civilās drošības un aizsardzības jomā. Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference ―Speciālais teksts 

juridiskās terminoloģijas apguvē‖, LPA 27.-28.11.2003. 

 Ē.Melnis. Par LPA prioritārajiem pētījumu virzieniem. 

Referāts LPA zinātniskajā konferencē 30.01.2003. 

 Ē.Melnis. Zinātniskā un pētnieciskā darba attīstība LPA 

2003. - 2008. g. LPA Attīstības koncepcijas 2003.-2008. g. 

izstrāde. 

 Ē.Melnis. Par aktuāliem uzdevumiem zinātniski 

pētnieciskā darbā. Rīgā, LPA zinātniskā konference. 2002. 

gada 12. decembrī. 

Projekti   LPA un Bavārijas Publiskās pārvaldes un justīcijas 

profesionālās augstskolas vienošanās par sadarbību 

programmā SOCRATES-ERASMUS 2003.-2004. un 

2005.-2006. studiju gadā. Starptautiskais seminārs 

―Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās drošības un 

kārtības nodrošināšanā masu pasākumos‖, Rīgā, LPA, 

2004. gada 17. – 23. maijā, 2005. gada 17.-22. oktobrī, 

2006. gada 13.-23. februārī, projekta vadītājs. 

 2004. Valsts pasūtīts pētījums ―Eiropas Savienības jaunā 

drošības politika un Baltijas valstis‖. Tēmas ―Speciālo 

administratīvo tiesisko reţīmu klasifikācijas aspekti‖   

izpildītājs. 

 2003. – 2004. LPA pasūtīts lietišķais pētījums: ―Policijas 

darbs sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā 

masu pasākumos‖, projekta vadītājs. 

 2001. Aizsardzības ministrijas pasūtīts pētījums: ―LR NBS 

sauszemes spēku ieroču šķiru vienību un apakšvienību 

kaujas pielietošanas pamatprincipi. 4. sadaļas ―Latvijas 

teritorijas operatīvais izvērtējums‖ izpildītājs.  
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 2001. Iekšlietu ministrijas pasūtīts pētījums: ―Civilās 

aizsardzības apmācību programmas izstrādāšana, avāriju 

gatavības un reaģēšanas sistēmā iesaistītam personālam‖, 

projekta vadītājs.  

 1999. Aizsardzības ministrijas pasūtīts pētījums: "Latvijas 

NBS un tautsaimniecības mobilizācija".  2., 3. un 8. 

sadaļas izpildītājs.  

 1998.-1999. LPA pasūtīts pētījums: ―Latvijas Policijas 

akadēmijas studentu militārās sagatavošanas koncepcija‖, 

projekta vadītājs. 

Publikācijas   1. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2006) 

Development of the Policing in Latvia Jurisprudence. 

Research papers (1).  Mykolas Romeris University, p. 72-

83. 

2. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2005) 

Administratīvi tiesiskie reţīmi valsts drošības jomā un to 

klasifikācija. Latvijas Policijas akadēmijas raksti (12): 

Zinātnisko rakstu krājums, 111.-130. lpp. 

3. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2005) 

Development of the Policing in Latvia. First year in the 

European Union: current legal issues. Proceedings of 

international conference 29-30 April 2005. Riga, p. 394-

422. 

4. Melnis Ē., Lubgāns V. (2005) Iestāšanās profesionālajā 

militārajā dienestā uz līguma pamata: Administratīvā un 

kriminālā justīcija (1): Zinātniskais raksts. Latvijas 

Policijas akadēmija. 3.-5. lpp. 

5. Melnis Ē. (2005) Polizei in Lettland. Berichte, Fakten, 

Hintergründe. (2) Fachhöhschule für öffentliche 

Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. S. 38-42 

6. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. (2004) Некоторые 

правовые и организационные аспекты обеспечения 

охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

в Латвийской Республике. Междисциплинарный 

научно-практический вестник «Человек в социальном 

мире: проблемы, исследования, перспективы» (13). 

7. Melnis Ē., Garonskis A., Matvejevs A. Policijas darbība 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos 

(2004): Centrālās un Austrumeiropas valstu VI IPA 

Starptautiskās konferences referātu krājums. Pještani, 

Slovākija, 04.-06.06.2004.: Referāts, 32.-49. lpp. 

8. Melnis Ē., Lubgāns V. (2004) Aizsardzības ministrijas 

darbības tiesiskais regulējums. Zinātniskais raksts ţurnālā. 

Administratīvā un kriminālā justīcija. Latvijas Policijas 

akadēmija (1), 29.-43. lpp. 

9. Melnis Ē. Par profesionālās terminoloģijas pilnveidošanu 

Civilās aizsardzības un drošības jomā. Administratīvā un 

kriminālā justīcija (3/4), 33.-38. lpp. 

10. Melnis Ē. (2003) Sadaļa ―Zinātniski pētnieciskais darbs‖. 
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Akadēmijas attīstības koncepcija 2003. – 2008. Latvijas 

Policijas akadēmija, 8.-9. lpp. 

11. Melnis Ē., Poris U. (2001) Civilās aizsardzības apmācību 

programmas izstrādāšana avāriju gatavības un reaģēšanas 

sistēmā iesaistītam personālam. Pārskats par Iekšlietu 

ministrijas pasūtītā pētījuma rezultātiem. Latvijas 

Policijas akadēmija. 5.-109. lpp. 

12. Melnis Ē. (2001) Latvijas teritorijas operatīvais 

izvērtējums. Pārskats par pētījuma rezultātiem. 

Aizsardzības ministrijas pārsūtīts pētījums: “Nacionālo 

bruņoto spēku sauszemes spēku ieroču šķiru vienību un 

apakšvienību kaujas pielietošanas pamatprincipi”, 37.-53. 

lpp. 

13. Melnis Ē. (1999.-2000.)   ―Ar mobilizāciju saistītie 

termini‖, Latvijas Policijas akadēmija. Zinātniskie raksti 

žurnālā "Administratīvā un kriminālā justīcija": Nr. 

3/2000  

14. Melnis Ē. (1999.-2000.)   "Par Latvijas mobilizācijas 

koncepcijas  projektu", Latvijas Policijas akadēmija. 

Zinātniskie raksti žurnālā "Administratīvā un kriminālā 

justīcija": Nr. 4 /99;  1/2000. 

15. Melnis Ē. (1997.) "LR Iekšlietu ministrijas struktūrvienību 

sastāvs, uzdevumi un darbības raksturojums", Vācija, 

Minstere. Policijas vadības akadēmija. Referāts vācu 

valodā.  

16. Melnis Ē. (1996.) "Latvijas valsts drošības politika un 

bruľotie spēki", Vācija, Hamburga. Bundesvēra vadības 

akadēmija. Referāts vācu valodā. 

17. Melnis Ē. (1995.) "Latvijas militāri ģeopolitiskais 

raksturojums", Vācija, Hjurta, Federālais valodu centrs, 

Referāts vācu valodā. 

* (1980.-1991.) Krievija, Tambova. Augstākā aviācijas 

inţenieru kara skola. 26 publikācijas krievu valodā, sauszemes 

karaspēka un aviācijas vienību taktikas un vadības jautājumos. 

** (1976.-1979.)   Krievija, Moľino. Gaisa kara spēku 

akadēmija. 10 zinātniski-pētnieciski darbi krievu valodā par 

aviācijas sakaru un vadības problēmām. 

 

 

 

 

17.06.2008. 
   Datums         paraksts 
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 CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds Inese Urpena 

  

Dzimšanas gads, vieta 1951. gads, Jūrmalas pilsēta 

  

Dzīves vieta, 

tālrunis 

Semafora 10, Jūrmala LV-2008, 

mob. tālr. 9486838 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Darba vieta, amats Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja 

  

Darba vietas adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

  

Izglītība  

 1997. Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo Datorsistēmu institūts,  

inţenierzinātľu maģistres grāds lietišķajās datorzinātnēs 

 1969. - 1974. Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultātes Elektronisko skaitļošanas mašīnu specialitāte, inţenieres-

matemātiķes kvalifikācija 

  

Darba pieredze  

 2004. X - RPIVA Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja, lektore Informātikas 

katedrā 

 2003. – 2004. X RPIVA Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne,  

Vadības un ekonomikas nodaļas vadītāja 

 1996. – 2003. RPIVA Informātikas katedras vadītāja, lektore 

 1993. - 1996. Rīgas Komercskolas Datoru katedras skolotāja 

 1985. – 1993. Rīgas Tehniskās Universitātes Radiotehnikas un sakaru fakultātes  

Studentu skaitļošanas centra galvenā speciāliste 

 1974. - 1985. Rīgas Tehniskās Universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultātes Matemātiskās apgādes katedras asistente, vecākā 

pasniedzēja 

  

Pedagoģiskais stāţs  

 1996. -  RPIVA lektore 

 1993. – 1996. Skolotāja 

 1982. – 1993. Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 



 153 

 1977. – 1982. Asistente RTU Matemātiskās apgādes katedrā 

 1975. – 1977. Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 

  

 

Publikācijas  

2005. Urpena I, Elements and Aspects of Virtual Education in Teacher 

Training at RTTEMA, Latvia. //Academic Week, Pädagogische 

Akademie Krems, Austrija, 2005. 

1999. Maslo I., Andersone R., Urpena I, Mācību metodes un jaunās 

informācijas tehnoloģijas izglītības iestādēs. // Latvijas izglītības 

vadītāju forums '98 par izglītības stratēģiskās programmas "Izglītība 

1998.-2003" realizēšanu. Rīga, 1999. 5,6.augusts.  

Kvalifikācijas celšana  

2006 1. IBM seminārs. Accelerating Global Software Delivery. 

27.09.2006. 

2. Microsoft seminārs. „Microsoft Akadēmiskā Diena‖ 14.11.2006. 

2005. Academic Week, Pädagogische Akademie Krems, Austrija, 2005. 

2004. 3. Konference „Microsoft Academic Days in Prague‖. 

4. Kursi „Augstskolu didaktika. Teorija un prakse‖, LU, 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. 

2003. Seminārs „Ievads e-studijās, metodes un tehnoloģija‖, RTU, 

Tālmācības studiju centrs, 2003. gada 12. decembris. 

2002. 1. Konference ―Baltic Seminar of University Administrators‖. 

Tartu, 2002 gada 6.-7. maijs. 

2. Seminārs ―Didaktik. Lehren un Lernen in der Lehrerbildung A 

Socrates European Module‖. LU, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte, 2002. gada 7. jūnijs. 

3. Kursi „Multimediju studiju materiālu veidošanas pamati‖, RTU, 

Tālmācības studiju centrs. 

2001. 1. Virtuālās izglītības asociācijas 1. darba konference ―Iespējas un 

risinājumi‖. Biznesa augstskola ―Turība‖, 2001. gada 

3. novembris. 

2. Mazās Akadēmijas Pedagoģiskās meistarības fakultāte 

(8 kredītpunkti). 

2000. Kursi ―Prezentācijas prasmes‖, Komercizglītības centrs. 

Pārējā informācija  

2001. - Virtuālās izglītības asociācijas RPIVA pārstāve un individuālā 

biedre. 

1990. - Darbība LU reģistrētajā studenšu korporācijā ―Imeria‖, sākot no 

pirmajām darbības atjaunošanas dienām pēc 1990.gada 12.aprīļa. 

 Pārvaldu krievu valodu, angļu – daļēji. 



 154 

Curriculum vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

Beatrise Garjāne 

 

 

 

Dzimšanas dati 

31.03.1955 

Adrese Brīvības bulvāris 11, Jelgava, LV 3002 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

 

29710211 

E- pasts 

Fakss 

 

Izglītība   

Laika periods 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dr. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Mag. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA maģistrantūra 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības darba vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA augstākās profesionālās pedagoģiskās izglītības studiju 

programma 

Laika periods 1973 – 1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība – filologs, latviešu valodas un literatūras 

pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2006 -  

Profesija vai ieľemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV -1083 

Nozare 

 

Vispārīgā pedagoģija 

2004 -  
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Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats docente  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Izglītības un mājsaimniecības institūts, Driksas 5, Jelgava  

Nozare Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 2000 – 2005 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RTU Humanitārais institūts, Āzenes iela 16, Rīga 

Nozare 
Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 1998 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats 
Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA 

Nozare 
Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 1995 - 

Profesija vai ieľemamais amats 
Ekspertu komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums un 

adrese IZM ISEC Vaļľu 2, Rīgā 

Nozare 

                              Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

           Darba vietas nosaukums 

                                     Nozare            

2007 – 

skolotāja 

Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 

latviešu valoda un literatūra 

Laika periods 1992 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas komercģimnāzija, Salaspils ielā 14, Rīga 

Nozare Latviešu valoda un literatūra 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu X X X 

Angļu  X - - 
Vācu X X X 

    

Citas prasmes 
 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

  

  

Papildu informācija 

Semināri 

 

2000 – 2002  

Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā Eiropas 

kontekstā – Eiropas Apmācību centrs, Somijas IZM, Dānijas 

IZM 
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Konferences 

  

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Referāts „Mācīšanās kultūras problēmas vidusskolā‖ 

RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference  

2005 

Referāts „Hermeneitiskā metode pedagoģijā‖ 

RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference 

2004 

Referāts „Vērtības un tikumi jauniešu audzināšanā‖ 

RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference 

 

2003 

Referāts „Vērtībizglītības aspekti audzināšanā‖ 

RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference  

2002 

Referāts „Pedagoģiskā procesa inovāciju vadība‖  

RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference  

2001  

Referāts „Pašvirzīta mācīšanās studiju procesā‖ 

RTU 42. starptautiskā zinātniskā konference  

 

 

Projekti  2006 – 2007 

Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un 

literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un 

ieteikumi 

ISEC, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas, 

Valsts valodas aģentūras projekts 

  

2007 – 2010 

Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Nr. 61/2007 

 

 

 

Publikācijas   
 Cieľa un pašcieľa skolēna un skolotāja sadarbībā// 

Konferences materiāli.- Rēzekne, 2005, CD formātā 

 Andragoģijas elementi skolas un vecāku sadarbībā // 

RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās 

zinātnes., 8. sērija, 8. sējums.- R.: RTU, 2005.- 73.- 78. 

lpp. 

 Pētījuma kvalitatīvo un kvantitatīvo metoţu 

raksturojums un to mijiedarbība. Kontentanalīzes 

metode // Tālākizglītības kursu materiāli „Latvijas 

pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖- 

Rīga, RPIVA, 2007. 

 Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas 

un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte 

un ieteikumi // Skolotājs, 2007.,6.nr.- 19. – 26.lpp. 
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Pedagoģiskā darbība Maģistra darbi skolvadībā un pedagoģijā  

Promocijas darbi vispārīgajā pedagoģijā - 2 

 

Sagatavotie un docētie studiju 

kursi  

Pieaugušo pedagoģija 2 KP 

Pieaugušo mācību metodes 2 KP 

Pedagoģisko pētījumu metodika 2 KP 

Konflikts pedagoģiskajā procesā mākslas izglītībā 2 KP 

Audzināšanas teorijas 2 KP 

Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas problēmas 2KP 

Pētnieciskā procesa organizācija 3 KP 

Vērtību audzināšanas filozofija (kopā ar Mg.phil. V. Ceru)2KP 

Cilvēka dzīves cikli 2 KP 

Izglītības filozofija 1 KP 

Skolas attīstības teorijas 1 KP 

 

 

 

 
2008. gada 30. aprīlī      ________________  

        Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds Jolanta Liepiņa 

  

Dzimšanas gads, vieta 
1974.gada 13.februārī 

 

  

Dzīves vieta, 

tālrunis 

Pļaviľu ielā 50-13, Jēkabpilī, LV-5201 

Tālr. 29283914  

E – mail : joliep@inbox.lv 

 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Darba vieta, amats  

  

Darba vietas adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

  

Izglītība  

2003.–2005. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE, sociālo zinātľu maģistrs sociālajā 

psiholoģijā; 

 

1996.-2001.  RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA, sociālo 

zinātľu bakalaurs psiholoģijā , kvalifikācija - personāla psihologs 

  

Darba pieredze  

 Kopš 2007. JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, Personāla vadītāja 

 

  

Pedagoģiskais stāţs  

Kopš 2007. RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTKOLA, 

Lektors – asistents (kurss – Karjeras pakalpojumu 

vadība). 

 

 

Publikācijas  

2005. 

 

 

2001. 

 

 MAĢISTRA DARBS „Sociālā intelekta un agresīvas 

uzvedības saistība policistiem‖; 

 BAKALAURA DARBS „ Stresa līmeľa un disciplinārsodu 
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2001. 

saistība policistiem‖; 

 KVALIFIKĀCIJAS DARBS „Organizācijas izpēte. 

Psihodiagnostika personālatlasē darbam policijā‖. 

 

 

  

Kvalifikācijas celšana 2004. –  2007. A.BALTMUGURES PSIHOTERAPIJAS PRIVĀTPRAKSE, 

pašterapija (veģetoterapijā); 

2007. - Sertifikāts par Vudkoka-Dţonsona starptautiskā 

izdevuma kognitīvo spēju testu latviešu valodā apmācību 

un lietošanu. I.Paleja. E.Strika. O.Vinogradova. 

2006. - Psihodiagnostika psihologa profesionālajā darbībā.10.st. 

L.Kaļinľikova. 

2006. – 2007. SIA INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŢMENTA 

AUGSTSKOLA. Profesionālās orientācijas kvalifikācijas 

paaugstināšanas kurss: Profesionālās orientācijas teorija 

un prakse; Psiholoģiskās konsultēšanas teorijas; Īslaicīga 

pozitīvā teorija; Krīţu psiholoģija; Psiholoģiskais 

atbalsts; Psiholoģiskā konsultēšana; Psihodiagnostika; 

Darba tirgus likumdošanas normatīvie akti. 80.st. 

(R.Dindune, R.Andrēziľa, Z.Oborenko, O.Nikiforovs). 

2006. – PEDAGOĢISKĀS MEISTARĪBAS SKOLA. Pozitīvas 

attieksmes veidošana 12.st. (K.Bikše). 

2006. – NORDIC TRAINING INTERNATIONAL. Personāla vadība. 

16.st. (A.Putniľš) 

2006. – „AGCAS‖ LIELBRITĀNIJAS PROFESIONĀLĀS KARJERAS 

KONSULTATĪVĀ DIENESTA ASOCIĀCIJA. Multiplikatoru 

apmācību programma – PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJA 

UN KONSULTĒŠANA: Karjeras attīstības teorijas, 
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Karjeras izvēles teorijas, Konsultēšanas modeļi 

profesionālajā orientācijā, Pamatprasmes konsultēšanā, 

Karjeras  izvēles vadības modeļi, Profesionālās 

orientācijas konsultēšana praksē, Stratēģijas un 

tehnikas, Karjeras vadības organizēšana. 54.st. 

(R.Mortenson, J.Perret). 

2005.  LATVIJAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA, 

profesionālā kompetence pieaugušo izglītības 

pasniedzēja specialitātē, 160.st.(S.Pallo, I.Kauss); 

2005.  BSM KONSULTANTI, „Problēmu praktiskā risināšana‖, 

7.st. (A.Meţinska); 

2005.  BSM KONSULTANTI, „Kvalitātes vadības pamati un ISO 

9001:2000 standarta skaidrojums‖, 16.st. (J.Leilands); 

2005.  THE INTERNATIONAL CENTRE OF EXAMINATION AND 

DESIGNING OF EDUCATIONAL SYSTEMS, sociāli 

psiholoģiskā autora Master Trening seminārs „Es un 

Mana Profesionālā Pašrealizācija‖, 24.st. (M.Pupiľš); 

2005.  LPPA LATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA, Profesionālie 

aspekti vardarbības pret bērnu noteikšanā.Mīti un 

realitāte. Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude un 

slēdzienu veidošana. 6.st. (I.Veitnere); 

 

Pārējā informācija 2008.  ESF projekta ―Atbalsts pedagoģiskās korekcijas 

audzēkľiem Viesītes arodvidusskolā un riska grupas 

skolēniem Viesītes vidusskolā un Birţu internātskolā‖ 

apmācību ―Sevis izzināšana, pašapziľas celšana un 

radošo spēju attīstīšana‖ programmas izstrāde un 

vadīšana. 

2007.   ESF, SIF UN LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS 

PROJEKTS „MĒS- SABIEDRĪBAS DAĻA‖ programmas 

„Motivācija nodarbinātībai‖ semināra „Es vēlos 

strādāt‖ nedzirdīgiem darba meklētajiem izstrāde un 

vadīšana.  
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2007. ESF UN BIEDRĪBAS „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA‖ 

PROJEKTA „MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA SOCIĀLĀS 

ATSTUMTĪBAS RISKA GRUPĀM JĒKABPILS RAJONĀ‖ 

sadaļas „Profesionālās piemērotības noteikšana un 

karjeras veidošana‖ motivācijas programmas izstrāde 

un vadīšana.  

2006.-2007. EQUAL PROJEKTA ‖PROFESIJU SEGREGĀCIJAS 

CĒLONU MAZINĀŠANA‖ PKIVA AKTIVITĀTES 

„KARJERAS VEIDOŠANAS PAMATU KURSA 

PILOTPROJEKTA‖ galvenā eksperte. 

2005.-2006. ESF UN SIF PROJEKTA „SOCIĀLI ATSTUMTO 

IEDZĪVOTĀJU GRUPU APMĀCĪBA UN PRAKSE 

KOMERCDARBĪBAS UN PAŠNODARBINĀTĪBAS 

UZSĀKŠANAI JĒKABPILĪ UN AIZKRAUKLĒ‖ 

autorprogrammas „Profesionālā pašrealizācija‖ izstrāde 

un vadīšana; 

2003.  NVO ―PIESKĀRIENS‖ organizētā projekta ―Vienaudzis‖ 

pusaudţiem ar delikventu uzvedību vadīju praktiskas 

nodarbības karjeras un profesijas izvēlē; 

2002.  NVO ―PIESKĀRIENS‖ organizētā projekta ―Atbalsta 

grupas bezdarbniekiem un mājaprūpētājam‖ – vadīju 

praktisku semināru ―Efektīvas darba meklēšanas 

metodes‖. 

PROFESIONĀLĀ SADARBĪBA: 

2003.  Biedrības „KARJERAS  KONSULTANTU ASOCIĀCIJAS‖ 

biedrs; 

2003.  LATVIJAS PROFESIONĀLO PSIHOLOGU asociācijas 

biedrs; 

2003. JĒKABPILS RAJONA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS OPERATĪVĀS 

KOMISIJAS PSIHOLOĢISKĀS UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

ATBALSTA GRUPAS SASTĀVĀ. 

 

 

Valodas prasmes Pārvaldu krievu valodu, angļu – daļēji. 

2008.gada 28. aprīlī.      J.Liepiľa 
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Curriculum Vitae 

 
Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Ingūna Lāce 

Dzimšanas dati 1960.g.22. augusts   

Adrese Kartupeļu iela 47 dz.58, Rīgā LV-1058 

Mobilais tālrunis 29409375 

E- pasts inguna.lace@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2007. -  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Doktorantūras studijas  

Izglītības iestādes nosaukums LPA 

  
Laika periods 1994-2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Atskaitīta kā sekmīgi nokārtojusi promociju 

eksāmenus un ar uzrādītu promociju darba 

melnrakstu. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
  

Laika periods 1995-1997 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistra grāds skolvadības nozarē un 

izglītības vadītāja kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

  

Laika periods 
1979.-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja 
Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts 

  

Darba pieredze  

Laika periods 2002.-2007. 
Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 1998. – 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Pieaugušo izglītības katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7.līnija1 

Nozare 
Pedagoģija 

  
Laika periods 1994. – 2002. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese 
RPIVA, Imantas 7.līnija1 
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Nozare 
Pedagoģija 

  
Laika periods 1991. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese 
Imantas skolotāju institūts, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoģija 

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu + + + 

 Vācu + + + 

     

Datora lietošanas 

prasmes 
MS Office, Internets 

Papildu informācija  
Konferences 2006.gada 27. oktobrī  Šauļu Universitātes un Liepājas Pedagoģiskās 

Akadēmijas rīkotajā konference The 5th International Scientific 

Conference "Teacher Training in the 21st Century: Changes and 

Perspectives" 

Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā. Starptautiska 

konference RPIVA 2001.11. aprīlī 

Personības brieduma psiholoģiskie aspekti. Starptautiska konference. 

RPIVA 2001.9.-10. marts 

Projekti ESF nacionālās programmas projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā 

tīkla nodrošinājuma izveide‖Nr. 

2006/0129/VPD1/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0504 

LZP granta projekts Reģ. Nr. 06.2013   Mācību un audzināšanas procesa 

mijsakarības multikulturālā vidē pamatizglītībā 
Pedagoģijas studentu profesionālas kvalifikācijas novērtējums‖ RPIVA Zinātľu 

padomes 2005. gada 21. novembra sēdes lēmums Nr. 2 
E S F nacionālās programmas ―Atbalsts profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā‖ projekts 

Nr.2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159 ―Karjeras 

izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖  
―Uzľēmība un uzdrīkstēšanās‖, Daremas universitātes Biznesa skolas un 

Latvijas pedagoģisko augstskolu kopprojekts, 

DELATE II projekts Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas 

ieviešana Latvijas augstskolās.- PAIC, 

Akcentu maiľa arodpedagoģiskā izglītībā Latvijā, Lietuvā un Somijā. – 

Juvaskūlas arodizglītības skolotāju koledţa, LIM 

Publikācijas E.Volāne, I.Lāce, I.Briška, Self-evaluation in teacher‘s education in the 

journal ―Teacher education―ŠU 

Sakarība starp sākumskolas audzēkľu pašnovērtējumu un konstruktīvu 

mācīšanos // Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. – 

R.: Association for Teacher Education in Eirope, The university of Latvia 

Institute of Education and Psychology, 2002. 263. – 171.lpp 

Skolēnu pašnovērtējums kā apzināti aktīvas mācību darbības nosacījuma 

sākumskolā // Teorija un prakse skolotāju izglītībā. – R.:RPIVA, 2002. 36.  

– 43.lpp 
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Kursi  RTU Tālmācības studiju centra 40 stundu kursi ―Multimediju studiju 

materiālu veidošanas pamati‖ 2002. 04. 

Organisational Develpment in VET Schools 27.03.200- 31.12.2001.  Total 

of 12 study – credits Jvaskyla Teacher Education College Jvaskyla 

Polytechnic 

Semināri 2006.17. un 18.maijā būs karjeras konsultanta profesijas standarta 

veidošanas seminārs 

Izglītojošs darba seminārs Lielbritānijas ekspertes Grace o'Grady 

(University of Derby) vadībā 24.04.2006. E S F nacionālās programmas 

3.2.7.1.“Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai 

izglītības sistēmā‖ projekta ietvaros 

2005.5.-6.decembrī.Izglītojošs darba seminārs Dānijas eksperta P.Planta 

vadībā. E S F nacionālās programmas 3.2.7.1.“Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā‖ projekta 

ietvaros  

Karjeras konsultanta darbība skolā. Varšavas 83. skolas Karjeras 

konsultatīvai centrs. 2005.g.17.novembris 

ONTO Centrs‖ 2002.12. 9.-10. Ontopsiholoģijas seminārs ―Kā izaudzināt 

dzīves ģēniju – ievads ontopsiholoģiskajā pedagoģijā‖ (24 stundas) 

RPIVA; LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Seminārs ―Zinātniskā 

pētījuma pamati pedagoģijā‖ (16 stundas) 08.04.2002. līdz 06.05.2002 

Bildung,Politik und Gesellschaft im vereinten Deutschland. 2.-8.11.1997. 

Ost – Alademie Luneburg 

Baltijas valstu augstskolu seminārs ―Inovācijas augstskolu 

didaktikā‖1994.20.02.- 1994. 9.12. LU, Konrāda Adenauera Fonda 

Baltijas valstu birojs 

 

 
   2008.28.04.                      --------------------       
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Curriculum Vitae 

 
Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Staņislava Marsone 

Dzimšanas dati 23.09.1960 

Adrese Gaismas 19/7-6 Ķekava, Rīgas raj. LV 2123 

Mobilais tālrunis 26414861 

E- pasts stanislava.marsone@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000.- 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

doktorante, atskaitīta kā sekmīgi izpildījusi 

teorētisko kursu 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1996.-1998.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Vēstures maģistrantūra, piešķirts vēstures maģistra 

grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1979.-1984.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Vēstures un filozofijas fakultāte, iegūta 

vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības 

pasniedzēja kvalifikācija. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte 

  

Laika periods 1967.- 1979.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Atestāts  

Izglītības iestādes nosaukums Ķekavas vidusskola. 

  

Darba pieredze 
 

Laika periods 2004.- 

Profesija vai ieľemamais amats TIC vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA,  Imantas 7 līnija 1 

Nozare Pedagoģija, tālākizglītība 

  

Laika periods 2002.-2004.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Maģistrantūras daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA,  Imantas 7 līnija 1 
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Nozare 
Pedagoģija, 

  
Laika periods 2000.- 

Profesija vai ieľemamais amats 
Vispārīgās pedagoģijas katedras lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese 
RPIVA, Imantas 7 līnija 1 

Nozare 
Pedagoģija, 

  
Laika periods 1991.-2000.g. 

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā, vēstures 

skolotāja, 

Darba vietas nosaukums un adrese 
Ķekavas vidusskola 

Nozare 
Pedagoģija 

  

Laika periods 1984.-1991.g 

Profesija vai ieľemamais amats Vēstures un sabiedrības mācības skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas 6.vidusskola 

Nozare Pedagoģija, 

  

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu x x x 

 Angļu  x x  

     

Datora lietošanas 

prasmes 
Lietoju – MS Word,  Internet Explorer. 

Papildu informācija  
Konferences Pedagogu tālākizglītība – iespējas un izaicinājumi.‖ 2006.gada 7.-8.12 

„Karjeras attīstības atbalsta sistēma‖ 2006.gada 7.12. 

Školas un ģimenes sadarbības loma vērtībizglītībā‖. 2007.gada 15.02. 

Projekti Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze. LU 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, vad. Dr.paed. Aīda Krūze (Nr. 

04.1326). 

Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā. ES 

struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts. 

Mācību un audzināšanas procesa mijsakarības multikulturālā vidē 

pamatizglītībā. Vad. Dr.paed. A.Petere (nr. 06.2013) 

ES struktūrfondu nacionālās programmas „Pedagogu tālākizglītības tīkla 

izveide‖ projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide‖. Līguma Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504. 

Publikācijas Marsone S. Sociālās audzināšanas problēmas skolā. // Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā:Starptautiskā zinātniskā konference Rīgā-R.:2002.,25.-

27.martā, 617.-622.lpp. 

Marsone S. Skolēnu pašpārvalde kā sociālās audzināšanas forma Latvijas 

skolās 1920.-30.gados.// ATEE Spring University starptautiskā zinātniskā 

konference Rīgā, 2002.gada 2.-5.maijā.III,219.-228.lpp. 
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Marsone S. Skolēnu pašpārvalde kā socializācijas procesa 

sastāvdaļa.//Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 

mainīgajā sociālajā vidē. Starptautiskās konferences materiāli. R.:Vārti; 

2002.-85.-89.lpp. 

Ķestere I.,Marsone S. Vēsturiskā pieeja pedagoģijas studiju kursos 

augstskolā.// ATEE   Vēsturiskā pieeja pedagoģijas studiju kursos 

augstskolā.//ATEE Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, II.-

R.2003. 

Marsone S. Daţi personības un sabiedrības attiecību aspekti  Latvijas 

pedagoģiskās domas vēsturē 1920.-30.gados.//Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums.—Liepāja: 2003.—561.-569.lpp. 

Marsone S. The social education problems in the conditions of 

transformation of the society.// Abstracts of the 21st. International Baltic 

conference on the history of science.- Riga,13-15 October 2003.- 163.-

164.p. 

Marsone S.Andrejs Bankovičs.// Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā 

doma (1944-1990.).-Rīga: RaKa,2004.-115.-120.lpp. 

Marsone S. Zinaīda Lazda.// Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma 

(1944-1990.).-Rīga: RaKa,2004.-142.-147.lpp. 

Marsone S. Eduards Avots.// Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma 

(1944-1990.).-Rīga: RaKa,2004.-153.-158.lpp. 

Stanislava Marsone Aktuellen Probleme und Tendenzender Entwicklung 

der Lehrerfortbildung in Lettland.// Forschungs- und Entickklungsabeit an 

der Padagogischen Akademie Krems und Partnerinstitutionen. Band 5- 

Krems 2005. 427-441. 

Marsone S. Daţas skolotāju izglītības un satura problēmas Latvijas 

augstākajās mācību iestādēs (1960.-1972.) // ATEE Spring University 

starptautiskā zinātniskā konference Rīgā, 2006.gada 2.-3.maijā. 

Akadēmiskie 

kursi 

„Sociālā pedagoģija‖ 

 

 
2008. 12.06.                                       ___________________________   
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7. pielikums. Apliecinājums apr studēšanas iespējas citās studiju programmās 

 

(pievienota vienošanās starp Daugavpils Universitāti, RPIVA, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti, Liepājas Pedagoģijas akadēmiju un Rēzeknes augstskolu nr.01-21/1 2008/784 

kopija) 
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8. pielikums. Nolikums par praksi  

 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ 

ESF Latvijas  nacionālās programmas projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

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

 

 

Saskaľots RPIVA Pedagoģijas fakultātes Domē 

. 

Dome priekšsēdētāja 

Dr.paed. M Sīle____________ 

2006. gada 29. maijā. 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” 

prakses nolikums 

 

1.Vispārīgi jautājumi. 

1. Nolikums veidots ESF Latvijas  nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ (līg. 

Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159) ietvaros. 

2. Nolikuma pamats ir  Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

standartu (LR MK noteikumi nr. 481) u.c. Latvijas profesionālās augstākās  izglītības 

normatīvie  akti, Dublinas universitātes (Īrija), Jyvaskylas Universitātes (Somija), Derbijas 

Universitāte (Anglija) u.c. valstu pieredze karjeras konsultantu sagatavošanā, 

RPIVA  studiju prakses nolikums. 

3. Nolikums saskaņots ar Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas 

Pedagoģijas augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes  profesionālā 

maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” prakses nolikumiem. 

 

 2.Prakses mērķis.  Veicināt karjeras konsultanta profesionālās kompetences pilnveidi,    lai 

spētu profesionāli un radoši strādāt ar klientiem un analītiski vērtēt savu un citu konsultantu 

darbību daţādās situācijās. 

 

3. Prakses uzdevumi. 

3.1. Iepazīties ar karjeras konsultanta darba specifiku un sadarbības tīkla veidošanu daţādās 

iestādēs un organizācijās. 

3.2. Praktizēties daţāda vecumu, sociālā statusa  un izglītības klientu konsultēšanā. 

3.3. Apgūt prasmi veikt darba tirgus, iestādes (uzľēmuma) un indivīda vajadzību izpēti, 

iegūto rezultātu izmantošanu profesionālās darbības pilnveidē un karjeras darbības 

pētniecībā. 
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2.Prakses apjoms un saturs. 

2.1. Prakses apjoms- 26 kredītpunkti (39 ECT). 

2.2.  Studiju plānā paredzētas piecas prakses.  

2.3. Saturiski prakses sastāv no trīs daļām. Katrai praksei atbilstoši tās saturam  ir savs 

mērķis, patstāvīgs saturs un apjoms. Tas tiek atspoguļots katras prakses aprakstā.  

2.3.1. Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības izpētes prakse (8 KP). 

2.3. 2. Aktīvā prakse daţāda veida  konsultēšanā (12 KP).  

2.3.3. Karjeras konsultanta darbības pētnieciskā prakse (6KP).  

2.4. Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības izpētes 1.prakses  laikā 

(2 KP) paredzēts  analizēt iestādes, uzľēmuma, organizācijas darba specifiku,  izpētīt prakses 

iestāţu ar konsultatīvo darbu saistītus normatīvos aktus, metodiskos materiālus, analizēt 

konsultanta darbību daţādās institūcijās, analizēt daţādu karjeras konsultāciju variantus, 

izvēlēties karjeras konsultanta darbības pētniecisko virzienu. 

2.5. Iestādes karjeras konsultanta darba vērošanas, iestādes darbības izpētes 2.prakses  laikā 

(6 KP) paredzēts  iepazīst konsultanta darba specifiku ar maģistra darba tematu saistītā 

iestādē, uzľēmumā vai organizācijā, analizēt klientu vecumposmu īpatnības un 

konsultēšanas uzdevumus skolēniem vai darba meklētājiem gan grupā, gan individuāli,  

vērot konsultanta darbā izmantojamo metodiku lietošanu,  analizēt iestādes un konsultanta 

darba specifiku, pētīt konsultanta darbības juridiskos aspektus,  

 izstrādāt maģistra darba teorētisko pamatojumu un   veikt  konstatējošos pētījumus. 

2.6. Daţāda veida  konsultēšanas 1. prakses laikā (8 KP)  paredzēts  apgūt prasmi 

strādāt ar daţādiem klientiem (skolēns; students; pieaugušais), izmēģināt vismaz 

piecas diagnosticēšanas metodes ar daţāda tipa klientiem, izveidot 5 klientiem 

individuālās karjeras attīstīšanas programmas un kopā ar klientu tās izvērtēt, palīdzēt 

klientiem uzrakstīt  dzīves gājuma aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un  

sludinājumus,  organizēt 2 darba intervijas ar tikko izglītības iestādi beigušu jaunieti  

un ar cilvēku, kurš maina darbu, organizēt 3 konsultācijas ( viena no tām grupai) prakses 

vadītāja klātbūtnē. 

2.7. Daţāda veida  konsultēšanas 1. prakses laikā (4 KP)  paredzēts  apgūt prasmi 

2.8. Pētniecības prakses laikā (8KP) paredzēts pilnveidot pētnieciskā darba prasmes,  aprobēt 

informācijas vākšanas un datu apstrādes metodiku, veikt secinājumu un rekomendāciju 

izstrādi  atbilstoši maģistra darba  tematam. 

3. Prakses organizācija. 

3.1.  Prakses ilgums un sadalījums pa semestriem tiek atspoguļots pilna un nepilna laika 

klātienes studiju plānos. 

3.2. Prakses vietas students izvēlas tajās iestādēs, ar kurām augstskolai ir noslēgts sadarbības 

līgums par prakšu organizēšanu un norisi. Izvēlēto prakses vietu students saskaľo ar prakses 

vadītāju. 

3.3. Praksi vada prakses vadītājs sadarbībā  ar studiju programmas direktoru un prakses 

vietas nozīmēto atbildīgo konsultantu par prakses norisi iestādē (uzľēmumā). 

4. Studenta  praktikanta, programmas direktora, prakses vadītāja, prakses vietas 

konsultanta  tiesības un pienākumi. 

4.1. Studenta praktikanta tiesības un pienākumi. 

4.1. 1. Izvēlēties prakses vietu atbilstoši  prakses mērķim. 

4.1.2. Savlaicīgi ierosināt prakses vietas maiľu, prakses pagarinājumu, iesniedzot prakses 

vadītājam dokumentus, kas pamato šādu nepieciešamību. 

4.1.3. Saľemt akadēmiskā personāla konsultācijas un cita veida palīdzību prakses 

jautājumos. 

4.1.4. Iepazīties ar prakses uzdevumiem, tās  vērtēšanas kritērijiem. 
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4.1.5. Nesekmīgi novērtētu praksi veikt atkārtoti atbilstoši RPIVA nolikumam par 

pārbaudījumiem studiju programmās. 

4.1.6. Izteikt augstskolas vadībai, programmas direktoram priekšlikumus prakses 

programmas pilnveidei. 

4.1.7. Lūgt programmas direktoru mainīt prakses vadītāju vai konsultantu, pamatojot savu 

lūgumu. 

4.1.7. Piedalīties prakses ievada un nobeiguma konferencēs. 

4.1.8. Kvalitatīvi izpildīt prakses uzdevumus. 

4.1.9. Prakses vadītājam iesniegt prakses materiālus norādītajā termiľā. 

4.1.10. Ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus. 

4.3. Studiju programmas direktora tiesības un pienākumi. 

4.3.1. Sadarbībā ar prakses vadītāju izstrādāt prakses programmu, plānot un saskaľot ar 

augstskolas studiju daļu prakses laika plānojumu studiju grafikā,  

4.3.2. Izskatīt prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem. 

4.4. Prakses vadītāja tiesības un pienākumi. 

4.4.1. Saskaľot prakses vietas, sagatavot prakses materiālus, iepazīstināt studentus ar 

prakses uzdevumiem, programmas un prasībām prakses atskaitei prakses ievada konferencē, 

konsultēt studentus pēc vajadzības.  

4.4.2. Pārbaudīt studentu prakses dokumentāciju, apkopot tās rezultātus, veikt 

prakses analīzi, novērtēt studenta darba kvalitāti un izstrādāt priekšlikumus prakses norises 

pilnveidei. 

4.4.3. Organizēt prakses izvērtējuma konferences. 

4.5.  Prakses vietas konsultanta tiesības un pienākumi. 

4.5.1. Iepazīstināt studentus ar prakses vietas darbības virzieniem, iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

4.5.2. Kopīgi ar studentu veikt konsultēšanu un analizēt studenta patstāvīgo darbību 

konsultēšanā. 

4.5.3. Sniegt informāciju prakses vadītājam vai programma direktoram par studenta prakses 

norises gaitu. 

 

5. Prakses vērtēšana. 

5.1. Praksi vērtē prakses vadītājs. 

5.2. Prakses vērtējuma vispārīgie kritēriji. 

5.2.1. Prasme izvēlēties, apkopot un analizēt praksē iegūto informāciju atbilstoši prakses 

mērķim. 

5.2.2. Izpratne par teorijām un prasme tās  izmantot konsultanta darbā. 

5.2.3. Prasme plānot, organizēt un vadīt konsultanta darbu atbilstoši mērķauditorijas 

vajadzībām. 

5.2.4. Prasme lietot pētniecības metodes klienta personības izpētē un zinātniskajā 

pētniecībā. 

5.2.5. Prasme analizēt savu personības īpašību atbilstību karjeras konsultanta darbībai. 

5.2.6. Prasme izveidot  pašpilnveides plānu. 

5.2.6. Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus. 

5.3. Katras prakses vērtēšanas specifiskie kritēriji tiek atspoguļoti  prakses aprakstā. 

6.  Prakses dokumentācija un tās iesniegšanas kārtība. 
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 6.1. Prakses laikā students atbilstoši prakses vadītāja izvirzītajām prasībām kārto prakses 

dienasgrāmatu un saistībā ar konkrētas prakses  uzdevumiem izstrādā normatīvo, informatīvo 

vai metodisko materiālu krājumu. 

6.2. Prakses materiālus students iesniedz prakses vadītājam iepriekš noteiktajā termiľā. 

 

 Nolikumu izstrādāja Dr. Z. Anspoka, Mg. I. Lāce. 
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9. pielikums.  

Aptaujas anketa 

RPIVA 

PROFESIONĀLĀS  MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

„KARJERAS KONSULTANTS” 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 

Anketas mērķis  izzināt studējošo attieksmi pret studiju procesu un kvalitāti. Izteiktais vērtējums un 

viedokļi tiks izmantoti studiju procesa pilnveidei un pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanai, 

gatavojoties akreditācijai. 

 

Kurss ____________Studiju vieta________________________________________ 

 

1. Izvērtējiet apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu). 

 A.Tabula 

Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

(kritēriji 1.1.) 

Pasniegšanas 

līmenis 

(kritēriji 1.2.) 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

(kritēriji 1.3.) 
Karjeras attīstības teorijas     
Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 
   

Karjeras pakalpojumu 

vadība 
   

Cilvēka dzīves cikli     
Darba tirgus un 

nodarbinātība  
   

Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti  
   

Organizāciju kultūra     
Likumdošana karjeras 

atbalsta sistēmā 
   

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  
   

Konsultēšanas teorija un 

metodika I 
   

Konsultēšanas teorija un 

metodika II 
   

Darba meklēšanas process    
Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 
   

Pētnieciskā darba 

metodoloģija  
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Vērtēšanas kritēriji: 

Kritēriji 1.1. Kritēriji 1.2. Kritēriji 1.3. 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

(+)stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina, 

(-) stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā  jāsamazina, 

(=)  stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā  jāatstāj bez izmaiľām. 

 

 

 

 

 

2. Studiju programmas īstenošana 

kopumā 

1. Ļoti augsts līmenis 

2. Augsts līmenis 

3. Vidējs līmenis 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

3. Sadarbība ar akadēmisko personālu 1. Ļoti augsts līmenis 

2. Augsts līmenis 

3. Vidējs līmenis 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

4. Studiju procesa nodrošinājums ar 

literatūru un metodiskajiem 

materiāliem 

1. Ļoti daudzveidīgi informācijas 

resursi 

2. Pietiekams 

3. Daļēji pietiekams 

4. Nepietiekams 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

internetu 

1. Jā 

2. Nē 

3. Daţkārt 

 

8. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju 

programmas satura kvalitātes 

uzlabošanai 
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9. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju 

programmas organizēšanas procesa 

kvalitātes uzlabošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 



 176 

10.pielikums. Atsauksmes par profesionālā maģistra studiju programmu „Karjeras 

konsultants” 

 

(pievienotas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas  Karjeras pakalpojumu 

departamenta un Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras atbalsta departamenta  

atsauksmju kopijas) 


