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I  Augstākās izglītības programmas pašnovērt ējums 
 

1. Studiju programmas vispār īgs raksturojums 
 

Mūsdienu valsts izglītības politika un likumdošana nosaka, ka bērniem pirmsskolā un skolā 

jāapgūst noturīgas latviešu valodas prasmes mutvārdu un rakstu formā. Kā rāda prakse, 

saskarsme starp cilvēkiem var būt pilnīga tikai tad, ja vārdu skaĦas tiek pareizi saklausītas, 

izrunātas un analizētas, vārdu savienojumi, teikumi sakārtoti atbilstoši valodas normai un domu 

satura izklāstam.   

Pastāvot runas un valodas traucējumiem, bērnam samazinās vai zūd iespēja komunikācijas 

procesā saĦemt un/ vai nodot informāciju. Savlaicīgi nesniegta logopēdiskā palīdzība 

pirmsskolas vecumā rada grūtības bērnam iekĜauties jaunā mikrosociālā vidē: ăimene → 

pirmsskola; pirmsskola → skola, iesaistīties izglītošanās procesā. Netiešā veidā skolēns nonāk 

bērna ar īpašām vajadzībām statusā.  Konferencē „Skola visiem - 2” (2004) tiek ziĦots, ka 

minētajā grupā iekĜaujami: 

• bērni ar runas un valodas traucējumiem; 

• bērni ar mācīšanās traucējumiem (lasīšanas un rakstīšanas apguves grūtības); 

• bērni ar sociāli emocionālām, uzvedības grūtībām. 

Bērniem ar runas/ valodas traucējumiem, līdzās verbālajai mazspējai sadzīvē, skolā 

pievienojas dzimtās valodas uztveres, izpratnes un lietošanas nepietiekamība, kas izpaužas 

lasīšanas un rakstīšanas specifiskās kĜūdās. Tas nozīmē, ka primārais (runas/ valodas) traucējums 

veicina sekundāras parādības, proti, konkrētas izglītības programmas vai atsevišėu mācību 

priekšmetu nepilnīgu, daĜēju apguvi.  

Minētie traucējumi mācību procesā ir pārejoša vai daĜēji pārejoša parādība, ja  sekmīgi 

tiek veikta funkcionālo nepilnību korekcija, t.i., bērnam savlaicīgi ir sniegts speciālistu atbalsts, 

organizētas nepieciešamās individuālās konsultācijas. Tātad aktuāli k Ĝūst jautājumi: 

• bērncentrēta pieeja bērna attīstībā, pozitīvas attieksmes veidošana pret bērniem ar 

runas/ valodas traucējumiem; 

• agra dažādu verbālās izteikšanās grūtību savlaicīga atklāšana, skolotāja logopēda 

mērėtiecīga koriăējoši attīstošā darbība nepilnību novēršanā, Ħemot vērā hollistisko 

(veseluma) pieeju bērna attīstībā; 

• komandas (dažādu profilu skolotāji ↔ skolotājs logopēds ↔  psihologs ↔ vecāki) 

kopdarba sekmēšana runas/ valodas korekcijas programmas īstenošanā. 

Iepriekšminētās atziĦas ir saistāmas ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Skolotājs logopēds” realizēšanu. 
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Akredit ācijas komisijas 2006.gada 17.maija lēmums Nr. 1031 deva iespēju īstenot otrā 

līmeĦa profesionālo studiju programmu „Skolot ājs logopēds” (46141) līdz 2008.gada 

31.decembrim. 

Turpmākajā programmas pašnovērtējuma sniegtajā informācijā ir ievēroti LR MK 

noteikumi „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība” 

(noteikumi Nr. 821, 3.10.2006, prot. Nr. 50, 46§), kā arī LR MK noteikumi (Nr. 348, 

29.05.2007. prot. Nr. 31 26.§), kuri 12.punktā paredz vārdus „profesionālā programma” aizstāt ar 

vārdiem „īsā profesionālā programma”. 

 

1.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

Mērėis 

Sagatavot skolotāju logopēdu, kas prot izzināt, izprast un palīdzēt bērniem ar runas/ valodas 

attīstības traucējumiem pirmsskolas, kā arī jaunākajā skolas vecumā, nodrošinot traucējumu 

mērėtiecīgu korekciju un izglītības pilnvērtīgas apguves iespējas. 

Uzdevumi 

• Sekmēt studentu akadēmisko un profesionālo zināšanu un prasmju apguvi darbam ar 

bērniem, kuriem ir runas/ valodas traucējumi. 

• Veicināt teorētisko zināšanu motivētu un radošu pielietojumu logopēdiskās koriăējoši 

attīstošās darbības veikšanai pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.  

• Aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbību, veidojot praktiskas skolotāja 

logopēda darbam nepieciešamas iestrādes, apkopojot daudzveidīgus praktiskos 

materiālus (logopēda darba mapes iekārtošana), izstrādājot diplomdarbu. 

Pārskata periodā programmas mērėis un uzdevumi nav mainījušies.  
 

1.2. Imatrikul ācijas noteikumi 

Studiju programmā “Skolotājs logopēds” var pieteikties Latvijas Republikas pilsoĦi un 

patstāvīgie iedzīvotāji ar ● profesionālo augstāko pedagoăisko izglītību, vai ● akadēmisko 

bakalaura grādu un profesionālo pedagoăisko izglītību, vai ● profesionālo bakalaura grādu un 

profesionālo pedagoăisko izglītību. Vēlams darba vietas raksturojums par pedagoăiskā darba 

pieredzi. 
 

1.3. Prasības kvalifikācijas iegūšanai 

Lai iegūtu piektā līmeĦa augstāko profesionālo kvalifikāciju „Skolotājs logopēds”, ir izpildāmas 

šādas prasības: 

• īstenot programmas studiju plānu pilnā apjomā; 
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• savlaicīgi un sekmīgi kārtot ieskaites un eksāmenus, kā arī realizēt programmā 

paredzētās trīs prakses, apgūstot skolotāja logopēda darba organizēšanas, 

profilaktiskās un koriăējoši attīstošās darbības prasmes; 

• kārtot Valsts pārbaudījumu „Logopēdija pirmsskolā un sākumskolā” (praktiskā daĜa); 

• izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu. 
 

1.4. Iegūstamie rezultāti zināšanu, attieksmju un prasmju ziĦā 

Zināšanu, prasmju, attieksmju jomā studiju procesā īstenojamas noteiktas likumsakarības. 

� Gūtais zināšanu apjoms nozares teorētiskajos, profesionālās specializācijas, brīvās izvēles 

kursos (zināšanas logopēdijā ↔ speciālajā pedagoăijā ↔ starpdisciplinārajās zinātnēs), dod 

iespēju veidot zinātniski pētniecisko pamatbāzi, kas nosaka skolotāja logopēda 

iespējas palīdzēt  bērnam ar speciālām vajadzībām runas/ valodas kontekstā.  

� Studiju gaitā topošajam skolotājam logopēdam veidojas bērncentrēta attieksme. Bērns ar 

runas/ valodas traucējumiem netiek uzskatīts  par ietekmēšanas objektu(vērsums uz runas/ 

valodas traucējumu simptomu izpausmēm, to korekciju), bet gan līdztiesīgu un pilnvērtīgu 

partneri, attiecībās bērns, skolēns ↔ logopēds pedagoăiskajā procesā.  

Pamatojoties uz ontoăenētisko pēctecības principu, bērnu ar runas/ valodas traucējumu 

koriăējoši attīstošajā  darbībā, skolotājs logopēds veido diferencētu attieksmi darbā ar 

bērniem pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā.  

Bērns ar runas/ valodas traucējumu tiek skatīts no attīstības veseluma pozīcijām 

(hollistiska pieeja). Tas nozīmē, ka skolotāja logopēda attieksmi nosaka topošās 

personības vajadzības (ieskaitot speciālās), intereses un vadošā darbība noteiktā 

vecumposmā.  

� Logopēds kā speciālās izglītības skolotājs studijās apgūst noteiktas speciālās prasmes: 

• stratēăiski un analītiski orientēties speciālajā pedagoăijā un logopēdijā; 

• izvēlēties un lietot piemērotus paĦēmienus padziĜinātai bērnu runas/ valodas izpētei; 

• veidot slēdzienus par primārajiem runas/ valodas traucējumiem, analizēt un diferencēt 

tos no sekundārajiem (citu attīstības traucējumu gadījumos); 

• veidot profilaktiskās un koriăējoši attīstošās darbības plānu bērnu grupām ar 

dažādiem runas/ valodas traucējumiem; piedalīties komandas darbā  (medicīnas 

darbinieks, dažāda profila skolotāji, psihologs), palīdzot bērnam, kura speciālās 

vajadzības nosaka runas/ valodas traucējums; 

• sadarboties ar vecākiem bērnu verbālo nepilnību profilaksei un novēršanai. 
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2. Studiju programmas organizācija 

2.1. Studiju programmas struktūras maiĦa akreditācijas periodā 
 

ĥemot vērā 2006.gada Akreditācijas komisijas ekspertu slēdzienu, kā arī studentu 

ieteikumus, studiju procesa pilnveidošanas nolūkā 2007./2008.studiju gadā ir veiktas šādas 

izmaiĦas programmas struktūrā(skat.1.tabulu): 

1.tabula 

IzmaiĦas programmas struktūrā 2007./2008.studiju gadā 

Nozares teorētiskie studiju 
kursi 

Kp  Nozares specializācijas 
kursi 

Kp 

Runas anatomiski fizioloăiskie 
pamati  

2  Runas anatomiski 
fizioloăiskie pamati 

2 

Ievads neiropatoloăijā 2  Ievads neiropatoloăijā 2 
Attīstības psiholoăija 2    

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas 

2    

 

Br īvās izvēles kursi Kp 
Ăimenes un pirmsskolas 
izglītības iestādes sadarbība 
sabiedrības pārmaiĦu procesos 

3 

 

Valsts pārbaudījumi  Kp  Valsts pārbaudījumi Kp 
Diplomdarbs 8  Diplomdarbs 10 
Logopēdijas teorija      
 

SadaĜā – Nozares teorētiskie studiju kursi (15 Kp) -  

• Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, patoloăija – 2 Kp 

• Ievads neiropatoloăijā – 2 Kp 

to specifikas dēĜ tiek pārcelti uz sadaĜu Nozares profesionālās specializācijas kursi (27 Kp).  

Minēto studiju kursu vietā ir iekĜauti jauni studiju kursi -  

• Attīstības psiholoăija – 2 Kp 

• Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas – 2 Kp 

SadaĜā  - Br īvās izvēles kursi (2 Kp) –  pievienots jauns studiju kurss, lai studentiem būtu  

lielākas izvēles iespējas 

• Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība sabiedrības pārmaiĦu procesos 

– 2 Kp.  

SadaĜā – Valsts pārbaudījumi  (12 Kp) -   

• Logopēdijas teorija (2Kp)  - iekĜauts diplomdarba iestrādē, līdz ar to diplomdarbam ir 

paredzēti 10Kp (8Kp vietā).  

Veikto izmaiĦu rezultātā programmā precizētais kopējais kredītpunktu skaits ir 72 Kp agrāko 68 

Kp vietā (skat.5.pielikumu). 
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2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā īsās profesionālās programmas 

stratēăiskos mērėus un galvenos uzdevumus nosaka LR MK Noteikumi par otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standarts (Nr.481, Rīgā 2001.20.11), kā arī RPIVA 

galvenās vadlīnijas – inteliăence, kompetence, profesionalitāte. 

 Topošo skolotāju logopēdu augsto inteliăences koeficientu nosaka iepriekš iegūtā 

augstākā pedagoăiskā izglītība. Pieaugot studentu informētībai, zināšanām, sapratnei par faktiem 

speciālajā pedagoăijā, tās apakšnozarē – logopēdijā, atrodoties pozitīvā sociālā un kultūras vidē, 

aug un pilnveidojas studentu inteliăence.    

Augstskolas absolventi, skolotāji logopēdi, veiksmīgi konkurē Latvijas darba tirgū, savukārt 

studenti ar augstu zinātnisko potenciālu tiek virzīti studijām maăistrantūrā, kas dod būtisku 

ieguldījumu izglītības kvalitātes sekmēšanā.  

Studiju gaitā sekmīgi pilnveidojas skolotāja logopēda kompetence. Tās pamats ir:  

• teorētiskās zināšanas par runas/ valodas traucējumiem, to rašanās cēloĦiem, par 

iespējām novērst bērna izteikšanās, lasīšanas, rakstīšanas grūtības; 

• prasme pakĜaut šim mērėim īpaši organizētu koriăējoši attīstošu mācību vidi, 

izvēloties mērėtiecīgas korekcijas metodes, paĦēmienus, kā arī prasmes ar savas 

personības piemēru veidot pozitīvu attieksmi pret bērnu un korekcijas darbības 

procesu kopumā. 

Skolotāja logopēda profesionalitāti  veido zināšanas ↔ augsta līmeĦa prasmes ↔ pozitīva 

attieksme ↔ pieredze darbā ar bērnu, kam ir speciālas vajadzības. Pedagoăiskā darba pieredzi 

topošais skolotājs logopēds sāk iegūt studiju programmā paredzētajā pedagoăiskajā praksē, 

sadarbībā ar profesionāliem logopēdiem – praktiėiem.  

Inteliăence, kompetence, profesionalitāte īstenojas un pilnveidojas tikai skolotāja logopēda 

reālajā dzīvesdarbībā.  
 

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Uz kvalitāti centrētu studiju programmas izpēti nosaka vairāki apstākĜi: 

• Kvalitātes izpēti var realizēt programmas īstenošanas procesā dažādos darbības 

veidos (pedagoăiskā prakse, darba organizācija). 

• Kvalitāti pieprasa studenti kā primārie profesionālās augstākās izglītības izmantotāji. 

• Uz kvalitāti orientēta studiju programmas darba organizācija ir cieši saistīta ar 

speciālistu (logopēdu – praktiėu, docētāju) vēlēšanos pilnveidot savu profesionalitāti . 

ĥemot vērā iepriekš teikto, studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas mehānismu var 

raksturot šādi: 
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• Studiju programmas attīstības dinamika tiek atspoguĜota ikgadējā pašnovērtējuma 

ziĦojumā. 

Studiju plāna izmaiĦas programmas direktors apspriež ar programmas docētājiem. 

Tās tiek analizētas Pirmsskolas pedagoăijas katedras sanāksmē, apstiprinātas 

Pedagoăijas fakultātes Domē un Studiju padomē.  

• Izmantojot regulāras studējošo aptaujas, tiek īstenota studentu līdzdalība studiju 

procesa pilnveidošanā. Studenti vērtē darba organizāciju, materiāli tehnisko 

nodrošinājumu, docētāju teorētisko sniegumu. ViĦiem ir iespēja paust savu viedokli 

gan kursu docētājiem, gan programmas direktoram, gan augstskolas administrācijai. 

• Programmas izvērtēšanā un pilnveidē aktīvi iesaistās darba devēji, logopēdi – 

praktiėi. Uzsākot praksi logopēdijā, notiek tikšanās ar iestādes vadītāju, skolotājiem, 

mentoriem (logopēdiem), kuri uzĦem studentus praksē. Rezumējot praksē iegūto, tiek 

vērt ēta studentu attieksme, apgūtās iemaĦas, prasmes darbā ar bērniem, kam ir 

speciālās vajadzības, kā arī spējas zināšanas saistīt ar koriăējoši attīstošo darbību 

veselumā. Tiek izteikti priekšlikumi studiju procesa atsevišėu daĜu organizatoriskās 

un saturiskās vienotības uzlabošanai.  
 

3. Studiju programmas īstenošana 

3.1. Studiju programmas praktiskā realizēšana 
 

Studiju programmu veidojot, ir Ħemti vērā LR MK „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” (noteikumi Nr.481, 20.11.2001.), Profesionālās izglītības 

likums (LR Saeima, 10.06.1999.), LR MK „Noteikumi par prasībām pedagogiem 

nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” (noteikumi Nr. 347, 03.10.2000.). 

Īstenojot studiju programmu (skat.6.pielikumu), studenti apgūst studiju kursus, īsteno studiju 

praksi, kārto Valsts pārbaudījumus (skat. 2.tabulu). 

2.tabula 

Studiju programmas daĜas un to apjoms kredītpunktos 

Studiju programmas daĜas Kp 

Nozares teorētiskie kursi 15 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 27 

Prakse 16* 

Brīvās izvēles studiju kursi 2 

Valsts pārbaudījumi 12 

Kopā 72 
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* - iepriekš iegūtās izglītības dokumentā apliecinātā pedagoăiskā prakse un izziĦa par studenta 

pedagoăisko darbību (skat. 9. pielikumu) tiek pielīdzināta realizējamās pedagoăiskās prakses 10 Kp. 

Kopumā prakses apjoms ir 26 Kp. 
 

Nozares teorētiskie kursi:  

Aktualitātes pedagoăijā (3Kp), 

Retorikas pamati (2Kp), 

Pedagoăisko pētījumu metodika (2Kp), 

Speciālā pedagoăija (2Kp), 

Mūsdienu latviešu literārā valoda (2Kp),  

Pārskata periodā šī sadaĜa papildināta ar studiju kursiem: 

Attīstības psiholoăija (2Kp), 

Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas (2Kp). 

Nozares profesionālās specializācijas kursi:  

Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, patoloăija (2Kp), 

Ievads neiropatoloăijā (2Kp), 

Pārskata periodā pārcelti no sadaĜas nozares teorētiskie studiju kursi.  

Logopēdija pirmsskolā (9Kp), 

Logopēdija sākumskolā (9Kp), 

Logoritmika ((2Kp), 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, 

garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika (3Kp). 

Br īvās izvēles kursi: 

Bērnu literatūra (2 Kp) vai 

Bilingvālās izglītības pamati (2 Kp), vai 

Pārskata periodā izvēles bloks tiek papildināts ar studiju kursu - 

Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība sabiedrības 

pārmaiĦu procesos (2 Kp). 

Valsts pārbaudījumi 

pārbaudījumu kopa ietver divas daĜas ar patstāvīgu vērtējumu: 

Logopēdija pirmsskolā un sākumskolā (praktiskā daĜa, 2 Kp), 

Diplomdarbs (10 Kp). 

Studiju programmas „Skolotājs logopēds” studiju plāns skatāms 6. pielikumā. 

Studiju plāna realizēšanā piedalās šādas RPIVA struktūrvienības: 
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Skolas pedagoăijas katedra, Vispārīgās pedagoăijas katedra, Valodu katedra, 

Instrumentspēles pedagoăijas katedra, Informātikas un dabaszinību katedra, Pirmsskolas 

pedagoăijas katedra.  

Būtiska vieta programmas realizēšanā ierādīta pedagoăiskajai praksei. Ir izstrādāts 

pedagoăiskās prakses nolikums (skat. 12.pielikumu), kur ir norādīts prakses mērėis, uzdevumi, 

atklāta pedagoăiskās prakses struktūra, prakses organizācija un vadība. Studiju procesā ir 

ietvertas trīs studiju prakses: 

1. studiju (vērojumu, akt īvā) prakse (1. studiju semestris) – 3 nedēĜas pirmsskolas 

izglītības iestādē (3 Kp) un 3 nedēĜas skolas logopēdiskajā punktā (3 Kp).  

Minētās prakses mērėis – dot studentam iespēju iepazīties ar mikrosociālo vidi, kurā norit bērna 

ar runas/ valodas attīstības traucējumiem mācību un audzināšanas process, ar skolotāja logopēda 

darba pienākumiem, atbildību attieksmē pret bērnu ar speciālajām vajadzībām, ar darba 

organizēšanu PII / sākumskolas logopēdiskajā punktā;  kā arī veikt viena bērna runas izpēti. 

1.nedēĜā prakse tiek īstenota specifiski: studentu dienasrita tiek dalīta secīgi, proti, 4 stundas 

dienas 1.pusē studenti apakšgrupās (5 studenti katrā) strādā ar logopēdiem speciālajā pirmsskolas 

izglītības iestādē, 4 stundas pēcpusdienā  - skolas logopēdiskajā punktā. Šādā veidā tiek  radīta 

iespēja 20 studentiem vienlaicīgi iedziĜināties logopēda koriăējoši attīstošās darbības specifikā, 

un to nodrošina 5 logopēdi - praktiėi. Līdzās zināšanām, prasmēm un attieksmēm studentiem 

veidojas priekšstats par skolotāju logopēdu kā inteliăentu, kompetentu profesionāli.  

2. studiju (aktīvā) prakse (2. studiju semestris) – 3 Kp PII un 3 Kp skolas logopēdiskajā 

punktā.  

Prakses mērėis – apgūt prasmi aktīvi darboties PII un skolas logopēdiskajā punktā ar bērniem, 

kam ir runas/ valodas traucējumi, veicot attīstības  un runas izpēti bērna veseluma skatījumā, kā 

arī organizējot korekcijas darbu. 

3. studiju ( patstāvīgā, aktīvā) prakse  (4. studiju semestris) - 4 Kp PII vai 4 Kp skolas 

logopēdiskajā punktā.  

Prakses mērėis – apliecināt prasmi strādāt patstāvīgi sadarbībā ar logopēdu kādā no izglītības 

iestādēm, īstenojot profesionālo, organizatorisko, koriăējoši attīstošo darbu runas / valodas 

traucējumu novēršanā. 

Pedagoăiskās prakses pozitīvs vērtējums ir viens no kritērijiem profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai. 

Pedagoăiskā prakse tiek īstenota dažādās izglītības iestādēs: 

• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas speciālajā PII „RiekstiĦš, Riekstu ielā 14. 

• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas 2.speciālajā PII, Vecumnieku ielā 7. 

• Rīgas Zemgales priekšpilsētas Fr.Brīvzemnieka pamatskola, ZeĜĜu ielā 4.  
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• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas 55.speciālajā PII, Slokas iela 209. 

• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas 34.vidusskola, Kandavas iela 4/6. 

Pārskata periodā papildus ir noslēgti līgumi par pedagoăiskās prakses nodrošinājumu ar 

divām PII: 

• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas PII „KristapiĦš”, Kristapa iela 39. 

• Rīgas Kurzemes priekšpilsētas 199.PII, Rododendru 6 . 

• Kuldīga, speciālā PII „Bit īte”, Parka ielā 22. 

(Līgumus ar izglītības iestādēm var skatīt 8.pielikumā). 
 

3.2. Izmantotās studiju metodes un formas 

Programmu īstenojot, augstskolas docētāji izmanto daudzveidīgas metodes (darba veidus) 

izvirzīto mērėu sasniegšanai, konkrētu uzdevumu risināšanai studiju procesā:  

• lekcija ↔ pārruna;  lekcija ↔ diskusija; lekcija ↔ prāta vētra; 

• grupu darbs ↔ praktiskais darbs; grupu darbs ↔ konsultācijas; grupu darbs ↔ 

patstāvīgais; grupu darbs ↔ speciālās iestādes studiju - mācību apmeklējums;  

• projekta darbs ↔ patstāvīgais darbs;  

• seminārs ↔ vērtējumu uzkrāšana;  seminārs ↔ prakses noslēgums; 

• radošais seminārs ↔ ieskaite literatūras svešvalodā apkopošana, analīze; radošais 

seminārs ↔ referāts; radošais seminārs ↔ prezentācija; 

• ziĦojums ↔ individuāla darba vērtēšana. 
 

3.3. Studiju sasniegumu vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums 

un rezultātu analīze) 

Studiju sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.  Studentu sasniegumu vērtēšana katrā studiju 

kursā notiek atbilstoši docētāju izstrādātajiem studiju kursu aprakstiem (skat. 3.pielikumu). 

Vērtēšanas sistēma kopumā balstās uz šādiem kritērijiem: 

Prasme –  

• izmantot teorētiskās zināšanas, vērtēt, analizēt iegūtos datus; 

• strādāt komandā – logopēds, dažāda profila skolotāji, psihologs, vecāki; 

• veikt pētījumus, apkopot, apstrādāt izpētes datus; 

• plānot, organizēt koriăējoši attīstošo darbību bērniem ar runas/ valodas traucējumiem; 

• izmantot daudzveidīgus mācību, audzināšanas, informāciju tehnoloăijas pedagoăiskās 

darbības īstenošanā. 

Vērtējot studentu sasniegumus, docētāji ievēro gan pieaugušo (nepilna laika studenti), 

mācīšanas un mācīšanās specifiku.  

Pieaugušo studiju procesā tiek Ħemts vērā tas, ka: 
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23,81,6
14,2

3,2

3,2

22,3
31,7

• pieaugušie ir pašmotivēti , lai apgūtu jaunas zināšanas, prasmes, paaugstinātu 

kvalifikāciju. Motivācijas pamatā visbiežāk ir izteikta vajadzības izjūta – konkrēti – 

skolotājs vēlas palīdzēt bērniem, kam ir izteikšanās, lasīšanas, rakstīšanas grūtības; 

• studējošie balstās uz bagātīgu pieredzi, tādēĜ viĦi vēlas, lai pieredze tiktu mērėtiecīgi 

orientēta un virzīta uz darbību; 

• pieaugušie atsakās no mehāniskās iegaumēšanas, meklē loăiskas likumsakarības, 

kas Ĝauj vispārināt zināšanas un risināt problēmas ar pieaugošu grūtības pakāpi. 

Reizē ar studijām izmainās studentu nostāja pret laika sadalījumu. Nepilna laika studijās 1Kp 

atbilst 40 darba stundām, no tām 8 stundas ir paredzētas kontaktnodarb ībām, bet 32 stundas 

studentu patstāvīgajam darbam. Docētāji programmā „Skolotājs logopēds” izteiktu uzmanību 

veltī referātu, prezentāciju, ziĦojumu, diskusiju; individuālo pārbaudes darbu; materiālu kopu; 

projektu utt. izvērtēšanai, apliecinot studentu patstāvīgās darbības pozitīvos rezultātus.  

Pārskata periodā tika pilnveidotas prasības Skolotāja logopēda darba mapes izstrādei 

(teorētiskā, praktiskā, metodiskā daĜa).  

Vērtēšanas sistēmā nozīmīgi komponenti ir Valsts pārbaudījumi – Logopēdija pirmsskolā 

un sākumskolā (praktiskā daĜa), kur katrs students logopēdiskās korekcijas nodarbībā demonstrē 

savu profesionālo kompetenci; diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 
 

3.4. Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā 

darbība 

Docētāju un studentu nozīmīgs kopdarbs ir diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 

Diplomdarbs – nozīmīgs zinātniski pētniecisks darbs logopēdijā, kurā students atbilstoši 

izvēlētajai tēmai izstrādā zinātnisko instrumentāriju; apkopo, analizē dažādu autoru atziĦas 

pētījumu teorētiskās daĜas izveidei; izmanto akceptētus teorētiskos argumentus, kritērijus 

pētījuma praktiskajai daĜai; īsi, kodolīgi novērtē pētījumā sasniegtos rezultātus.  

Pārskata periodā veiksmīgi ir izstrādāti un aizstāvēti 63 diplomdarbi. 

Studenti pētījumam izvēlas aktuālas tēmas, 

kuras saistītas ar viĦu darbību pirmsskolā un 

skolā. Biežāk sastopamie pētnieciskā darba 

virzieni ir šādi: 

• SkaĦu izrunas traucējumi, to 

korekcija - 20 darbi (31.7%).  

• Valodas sistēmas nepietiekamas 

attīstības korekcija - 15 darbi 

(23.8%).  



 17

• Stostīšanās – 1darbs (1.6%). 

• Vingrinājumi, rotaĜas, spēles kā korekcijas līdzekĜi runas/ valodas traucējumu novēršanā  

- 9 darbi (14.2%). 

• Skolotāja un logopēda sadarbība – 2 darbi (3.2%). 

• Logopēda un vecāku sadarbība - 2 darbi(3.2%). 

• Lasīšanas, rakstīšanas traucējumu korekcija – 14 darbi (22.3%) 

Visi studenti ir saĦēmuši Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvu vērtējumu.  

Studentiem ir iespējams piedalīties zinātniskajās konferencēs gan kā pētījuma līdzautoriem, gan 

ar patstāvīgiem referātiem RPIVA Jauno zinātnieku ikgadējā konferencē. 

Akadēmiskā personāla un studentu sadarbību nozīmīgi ietekmē docētāju zinātniski 

pētnieciskā darbība. Galvenie docētāju pētnieciskās darbības  virzieni 2007./2008.studiju gadā 

ir šādi: 

• I.Lāce - Multikultūru sabiedrības vajadzību aktualizēšana pedagoăiskajā vidē. 

• S.Geikina – Runas māksla logopēdijas kontekstā. 

• S.Tūbele – Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un korekcijas 

iespējas. 

• V.Kuzina – Bērnu vārdu krājuma bagātināšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā. 

• J.Porozovs – Pirmsskolas vecuma bērnu veselības problēmas un agrīna smadzeĦu 

funkciju diagnostika. 

• I.Milti Ħa – Studentu pētnieciskā darba virzieni logopēdijas kontekstā. 

• I.Habarova – Bērna ar speciālām vajadzībām pedagoăiskā diagnosticēšana. 

• J.KoĜesĦika – Lasīšanas traucējumi, to diagnostika jaunākajā skolas vecumā. 

• G.Grigorjeva – Bērnu emocionālās attīstības sekmēšana speciālajā pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

• V.UršuĜska – Literatūra  pedagoăiskajā procesā pirmsskolā 

• T.ZīriĦa – Hiperaktīvais bērns – bērns ar speciālām vajadzībām pedagoăiskajā procesā. 

• I.Urpena – Virtuālā izglītības vide, e – studijas. 

• V.Romenkova – Bērna runas korekcijas psiholoăiskie pamati. 

• M.Sīle – Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu attīstības dažādi aspekti. 

• O.Pavlovs – Pedagoăiskā procesa organizēšana pirmskolā un sākumskolā. 

• Z.Anspoka – Darbs ar mazākumtautību bērniem valodisko pārmaiĦu sekmēšanā. 

• R.Purmale – Ăimene un bērna audzināšana. 
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4. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām 

programmām Latvij ā un ES 
 

Studiju programma „Skolotājs logopēds” ir veidojusies vairāku gadu garumā. Par tās 

attīstības sākumu uzskatāms 1998./1999. studiju gads, kad studenti studiju programmā 

„Pirmsskolas skolotājs” apguva specializācijas kursu logopēdijā; 2000. – 2002. studiju gados 

specializācija logopēdijā tiek iekĜauta studiju programmā „Pirmsskolas un sākumskolas 

skolotājs”; turpmākās attīstības gaitā specializācijas programma „Logopēdija pirmsskolā un 

sākumskolā” ir papildināta, pilnveidota, paplašināta par 2.līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu „Skolotājs logopēds” (46 14105), kura tiek licencēta (16.12.04, 

licences Nr. 04053 – 13) un akreditēta (17.12.06, akreditācijas lēmums Nr. 1031). 

Logopēdija ir speciālās pedagoăijas nozare, tādēĜ primārā vieta studiju procesā runas/ 

valodas traucējumu klasifikācijā ir ierādāma pedagoăiski psiholoăiskajam virzienam 

(nenoliedzot klīnisko skatījumu). ĥemot vērā iepriekš teikto, daudz kopīga var atrast Rēzeknes 

augstskolas, Latvijas Universitātes (PPIC), RPIVA, LPA izstrādātajās programmās „Skolotājs 

logopēds”. Nav noliedzamas arī atšėirīgās iezīmes, taču tās vairāk vērojamas ārvalstu un Latvijas 

augstskolu īstenojamo studiju programmās.  

Latvijas augstskolu: Rēzeknes augstskolas (AR), Latvijas Universitātes (LU PPIC), 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA), Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA), ārvalstu augstskolu: Šveices Roršahas augstskolas (ŠRA), Freiburgas universitātes 

(FU) studiju programmu salīdzinājums ir skatāms 3.tabulā. 

3.tabula 

Studiju programmas “Skolotājs logopēds” Latvijas un ārvalstu augstskolu programmu 

salīdzinājums 

Salīdzinājuma 
kritēriji LPA  RA RPIVA LU PPIC ŠRA FU 

Studiju ilgums 
(gados) 

3 2,5 2 2,5 3 3,5 

Programmas 
apjoms (Kp) 

111 80 68 80 120 140 

Prakses apjoms 
(Kp) 

26 26 26 (16 + 10 Kp) 26 60 70 

Prasības, uzsākot 
studijas 

Profesionālā 
augstākā 

pedagoăiskā 
izglītība vai 
medicīniskā 

izglītība 

Profesionālā 
augstākā 

pedagoăiskā 
izglītība 

Profesionālā 
augstākā 

pedagoăiskā izglītība 
vai ar akadēmisko 
bakalaura grādu un 

profesionālo 
pedagoăisko 

izglītību, vai ar 
profesionālo 

bakalaura grādu un 
profesionālo 
pedagoăisko 

izglītību 

Profesionālā 
augstākā 

pedagoăiskā 
izglītība vai 
profesionālā 

augstākā 
medicīniskā, 
psihologa vai 

sociālā 
pedagoga 
izglītība 

Pirmsskolas 
skolotājs vai 
pamatskolas 
skolotājs, vai 
arodskolotājs 
ar ilggadīgu 

darba 
pieredzi  

Augstākā 
pedagoăiskā 

izglītība 
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Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Nozares teorētiskie studiju kursi 

Profesionālās 
specializācijas 

kursi 

IekĜauti visā studiju laikā 

Valsts 
pārbaudījumi (VP), 

diplomdarbs (D) 

Valsts pārbaudījumi, diplomdarbs 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Skolotājs logopēds Logopēds  Logopēds 

 

Kopīgais: 

• Visās programmās tiek piedāvāti vispārizglītojošie studiju kursi un profesionālās 

specializācijas kursi. 

• Valsts pārbaudījumi un diplomdarba izstrāde paredzēta visās programmās. 

Atšėir īgais: 

• Studiju ilgums Latvijas un ārvalstu augstskolās – 2; 2,5; 3; 3,5 gadi. 

• Kredītpunktu skaits – 68, 80, 111, 120, 140. 

• Imatrikulācijas noteikumi. 

• Prakses apjoms – Latvijas augstskolu programmās – 26 KP, ārvalstu augstskolu 

programmās – ŠRA – 60 Kp, FU – 70 Kp. 

• Latvijas augstskolās iegūstamā kvalifikācija – Skolotājs logopēds, bet ārvalstu 

augstskolās – Logopēds. 

• RPIVA studiju programmas “Skolotājs logopēds” izvirz ītā dominante – runas un 

valodas traucējumu pedagoăiskais skatījums, līdzīgas nostādnes ir arī  - ŠRA, LPA, RA, 

LU PPIC, bet ārvalstu augstskolā FU dominante - klīniskā runas un valodas traucējumu 

klasifikācija.   

 

4.1. Programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un 

profesijas standartam 

Studiju programma „Skolotājs logopēds” ir veidota saskaĦā ar RPIVA nolikumu par studiju 

īstenošanu pilna un nepilna laika studijās, ievērojot Latvijas izglītības likumu, Augstskolu 

likumu, kā arī IZM rīkojumu prasības. 

„Skolotājs logopēds” profesijas standarts balstās uz IZM apstiprināto profesijas standartu – 

Skolotājs - (04.27.02, rīkojums Nr.116) un Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumiem 

vispārējās izglītības iestādēs (09.03.2004, rīkojums Nr. 146) (skat. 10.pielikumu)  

Vispār īgo pedagoăisko kompetenču apguvi nodrošina piedāvātie nozares teorētiskie 

pamatkursi - Aktualitātes pedagoăijā (3Kp), Retorikas pamati (2Kp), Pedagoăisko pētījumu 

metodika (2Kp), Speciālā pedagoăija (2Kp), Mūsdienu latviešu literārā valoda (2Kp), Attīstības 

psiholoăija (2Kp), Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas (2Kp). 
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Specifisko kompetenču apguvi nodrošina piedāvātie nozares profesionālās specializācijas 

kursi - Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, patoloăija (2Kp), Ievads neiropatoloăijā (2Kp), 

Logopēdija pirmsskolā (9Kp), Logopēdija sākumskolā (9Kp), Logoritmika (2Kp), Logopēdiskais 

korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; 

diferenciālā diagnostika (3Kp). 

Piedāvātie kursi Ĝauj apgūt standartā akceptētās skolotājam logopēdam nepieciešamās 

specifiskās zināšanas un prasmes: 

- adaptēt mācību programmas bērniem ar runas/ valodas traucējumiem; 

- atpazīt, novērot, pētīt bērnu ar runas/ valodas traucējumiem attīstības īpatnības;  

- veikt individuālo korekcijas darbu bērnu izteikšanās grūtību novēršanai; 

- sekmēt bērnu ar runas/ valodas traucējumiem sociālo un pedagoăisko integrāciju.  

Teorētisko zināšanu un praktiskās darbības saikni nodrošina pedagoăiskās prakses.  

(Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju jomā ir atspoguĜoti 9.lpp 1.4. sadaĜā.) 

Studiju programmu „Skolotājs logopēds” pozitīvi vērtējuši IZM VID G.VasiĜevskis 

(25.02.2004.), Latvijas Universitātes Pieaugušo pedagoăiskās izglītības centra direktore 

A.Šteinbega (30.04.2004), Latvijas Universitātes studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena 

„Skolotājs logopēds” direktore S.Tūbele (01.12.2005). 

 

4.2.  Darba devēju atzinumi par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem 

Svarīgs nosacījums studiju programmas attīstības stratēăijā, tās pilnveidošanā ir darba devēju 

atzinumi. Darba devēji atzīmē, ka vispārējās izglītības iestādēs pieaug bērnu skaits ar runas/ 

valodas traucējumiem, kuru izteikšanās grūtības nav saistītas ar centrālās nervu sistēmas 

organiskiem bojājumiem (bērnu medicīniskajos dokumentos nav tādu datu). TādēĜ bērni apmeklē 

vispārējās izglītības iestādes (pirmsskola, skola), un viĦu speciālās vajadzības valodas attīstības 

jomā sekmīgi koriăē skolotājs logopēds. Taču ierobežotais speciālistu skaits pilnībā nenodrošina 

savlaicīgu palīdzību pirmsskolēniem, kas savukārt rada mācīšanās grūtības skolā. Palielinātais 

pieprasījums, nepieciešamība pēc skolotāja logopēda, bieži vien liek darba devējam aktīvi 

rīkoties, proti, rosināt savas izglītības iestādes skolotājus papildus apgūt skolotāja logopēda 

kvalifikāciju.  

Nereti darba devēji, vērojot studenta sekmes pedagoăiskajā praksē, uzaicina vēlamos 

speciālistus savai izglītības iestādei.  

Darba devēji, kuri pārstāv mazākumtautību izglītību, arī pozitīvi vērtē studentu apgūtos 

studiju kursus nozares profesionālajā specializācijā. Tiek sagatavoti studenti koriăējoši attīstošai 

darbībai ar mazākumtaut ību bērniem, kuru speciālās vajadzības nosaka runas/ valodas 

traucējumi. 
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Darba devēju ieteikumi: 

• veiksmīgāk apgūt prasmi perspektīvā darba plānošanā komandas (skolotājs  - 

logopēds – vecāki) ietvaros; 

• biežāk organizēt seminārus pirmsskolas, skolas izglītības iestāžu darbiniekiem, 

vecākiem runas/ valodas traucējumu profilakses jomā; 

• sekmīgāk realizēt pirmsskolas skolotāja logopēda sadarbību ar mikrorajona skolas 

logopēdiskā punkta vadītāju. 

 

5. Studējošie 

5.1. Studējošo skaits programmā 
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1.attēls. Studentu skaits programmā „Skolotājs logopēds” 

Studiju programma „Skolotājs logopēds” tiek realizēta kopš tās licencēšanas (skat. 1.attēlu). 

Tā ir pieprasīta, par to liecina studentu skaita stabilitāte un ikgadējais pieaugums. 

2007./2008.st.g. nepilna laika - klātienes studijas 1.kursā ir uzsākuši  44 studenti, kas studijas 

beigs 2008./2009.st.g. 

 

5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

2005./2006. studiju gadā imatrikulēti –  28 studenti 

2006./2007. studiju gadā imatrikulēti – 40 studenti 

2007./2008. studiju gadā imatrikulēti – 44 studenti 

 

5.3. Absolventu skaits 

2006./2007. studiju gadā– 25 studenti 

2007./2008. studiju gadā absolvē – 38 studenti 

(Diplomu skatīt 4.pielikumā).  

 

5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studiju procesa pilnveidošanas nolūkā, tiek veiktas studentu aptauja (skat. 11.pielikumu).  
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Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Tajā tiek iegūti dati par: 

• studējošo programmas izvēli ietekmējošiem faktoriem; 

• studiju procesa organizāciju un tehnisko nodrošinājumu; 

• demokrātijas principu ievērošanu; 

• docētāju darba kvalitāti; 

• studentu izredzēm darba tirgū. 

 

I. Studiju programmas izvēli ietekmējošie faktori 

 Šo programmu paši ir izvēlējušies – 59 % respondentu; pēc draugu, paziĦu ieteikuma – 

27.2%;   darba piedāvājums – 13.8% 

II. Studiju procesa organizācija un tehniskais nodrošinājums 

 Studentiem tika piedāvāti 5 kritēriji,  kurus izvērtē četru ballu sistēmā (4 – Ĝoti labi, 3 – 

labi, 2 – apmierinoši, 1 –vāji): 

• izvēle studēt RPIVA 

Ĝoti labi – 86.4 %  

labi – 13.6 % 

apmierinoši – 0 % 

vāji – 0 % 

• studiju programmas saturs 

Ĝoti labi – 72.7 %  

labi – 18.2 % 

apmierinoši –9.1 % 

vāji – 0 % 

• nodarbību plānojums un organizācija 

Ĝoti labi – 59.1  %  

labi – 40.9  % 

apmierinoši – 0 % 

vāji – 0 % 

 

• auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums 

Ĝoti labi – 13.6  %   

labi – 59.2  % 

apmierinoši – 13.6 % 

vāji – 13.6 % 

• nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem līdzekĜiem 
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Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Ĝoti labi

labi

apmirinoši

vāji 

Ĝoti labi – 40.9  %  

labi – 45.5 % 

apmierinoši –  4.5 % 

vāji – 9.1 % 

• iespēja izmantot datorklases un internetu     

Ĝoti labi – 40.9  %  

labi – 45.5  % 

apmierinoši –  13.6 % 

vāji – 0 % 

III. Demokr ātijas principu ievērošana 

 Studenti atzīst iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē, taču viĦi tās neizmanto 

(77.2%), tikai 22.8 % aktīvi izmanto savas tiesības. 

Studiju procesā svarīga nozīme ir studentu, administrācijas un programmas direktora 

sadarbībai. 

• sadarbība ar programmas direktoru • sadarbība ar administrāciju 

Ĝoti labi – 68.2  % Ĝoti labi – 59.2  % 

labi – 31.8% labi – 31.8  % 

apmierinoši –  0 % apmierinoši –  9 % 

vāji – 0 % vāji – 0 % 

IV. Docētāju darba kvalit āte  

Studenti atzinīgi vērtē docētāju profesionālo kompetenci, prasmi ieinteresēt, izskaidrot mācību 

vielu, objektivitāti zināšanu novērtēšanā. Docētājiem tiek izteikta pateicība par attieksmi pret 

studentiem, par dalīšanos pieredzē, par cilvēcību. 

V. Studentu izredzes darba tirgū 

nebūs problēmu atrast darbu – 40.9  % 

būs problēmas atrast darbu – 4.5 % 

jau strādāju šajā specialitātē –  45.5 % 

nestrādās tieši specialitātē, bet izmantos iegūtās zināšanas, sniedzot  

konsultācijas – 9.1 % 

Studenti ir apmierināti ar izvēli studēt programmā Skolotājs logopēds. Studējošos arī 

apmierina studiju programmas saturs, nodarbību plānojums un organizācija, kā arī sadarbība ar 

programmas direktoru. Atsevišėiem studentiem ir iebildumi pret nodrošinājumu ar literatūru un 

auditoriju tehnisko iekārtojumu.   

(Ar aptaujas anketu rezultātiem var iepazīties Pedagoăijas fakultātes dekanātā). 
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5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Pārskata periodā absolvējušie strādā vispārizglītojošajās un speciālajās pirmsskolas 

izglītības iestādēs, skolas logopēdiskajos punktos.  

Absolventi pozitīvi vērtē: 

• studijās iegūtās teorētiskās zināšanas; 

• praktiskās izstrādnes: strukturālos plānus valodas sistēmas nepietiekamas attīstības 

korekcijai; skaĦu izrunas pārbaudes kartotēku; skolotāja logopēda darba mapi, kas  

veido praktisko bāzi logopēda patstāvīgā darba uzsākšanai; 

• iegūtās prasmes, attieksmes veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem un skolotājiem; 

• zināšanas pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumos, kas Ĝauj padziĜināti izzināt, 

analizēt un diferencēt runas/ valodas primāros traucējumus, sekundāri radušos 

uzslāĦojumus personības attīstībā.  

Svarīgi ir absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidei: vairāk izmantot modernās 

tehnoloăijas; uzmanību veltīt dažādu speciālistu sadarbības organizēšanai. 

 (Aptaujas anketu (skat.11.pielikumā). Ar rezultātiem var iepazīties Pirmsskolas pedagoăijas 

katedrā).    

 

5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Nepilna laika klātienes studentiem ir iespēja piedalīties studiju procesa aktivizēšanā, 

attīstības sekmēšanā. Studenti ar saviem ierosinājumiem, priekšlikumiem var vērsties Studentu 

parlamentā, Pedagoăijas fakultātes Domē, Studiju padomē un augstskolas Senātā. Tātad studenti 

var ietekmēt svarīgu lēmumu izskatīšanu un pieĦemšanu.  

 

6. Akadēmiskā personāla novērt ējums 

6.1. Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs 

4.tabula 

Programmas īstenošanā iesaistītie docētāji 

Katedra Darba vieta Vārds, uzvārds 
zinātniskais, 
akadēmiskais 

grāds 

 
Docējamie kursi 

Valodu katedra Pamatievēlēšanas vieta  Viktorija Kuzina 
Dr. phil. prof. 

Mūsdienu latviešu literārā valoda 

Pamatievēlēšanas vieta OĜegs Pavlovs 
Dr. phil., doc. 

Pedagoăisko pētījumu metodika 

Pamatievēlēšanas vieta  Inguna Lāce 
Mg. paed., doc. 

Aktualitātes pedagoăijā 

Vispārīgās 
pedagoăijas 
katedra 

Pamatievēlēšanas vieta Silvija Geikina 
Mg. paed.., lekt. 

Retorikas pamati 
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 Viesdocente Sarmīte Tūbele 
Dr. paed., doc. 

Speciālā pedagoăija 
Logopēdija sākumskolā 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar 
psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības 
traucējumiem; diferenciālā diagnostika 

Pamatievēlēšanas vieta Juris Porozovs 
Dr. biol., asoc. prof. 
 

Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, 
patoloăija 
Ievads neiropatoloăijā 

Dabaszinību un 
informātikas 
katedra 

 Inese Urpena 
Mg.ing.lekt. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas 

Pamatievēlēšanas vieta Tija ZīriĦa  
Dr.psych.asoc.prof. 

Speciālā pedagoăija 

Pamatievēlēšanas vieta Valentīna 
Romenkova 
Dr.psych.doc. 

Speciālā pedagoăija 

Pamatievēlēšanas vieta Irēna MiltiĦa 
Mg. paed., lekt.. 

Logopēdija pirmsskolā 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar 
psihiskās attīstības aizturi 

Pamatievēlēšanas vieta Vladislava UršuĜska 
Mg. paed., doc. 

Bērnu literatūra 
Bilingvālās izglītības pamati 

Vieslektore  Rasma Purmale  
Mg.paed.lekt. 

Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes 
sadarbība sabiedrības pārmaiĦu procesos 

Vieslektore Irina Habarova 
Mg. paed., lekt. 

Logopēdija pirmsskolā 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar 
psihiskās attīstības aizturi 
Logoritmika 

Vieslektore JeĜena KoĜesnika 
Mg. paed., lekt. 

Logopēdija sākumskolā 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
Prakses vadītāja sākumskolā 

Pirmsskolas 
pedagoăijas 
katedra 

Vieslektore Ginta Grigorjeva  
Mg. paed., lekt. 

Logoritmika 

Skolas 
pedagoăijas 
katedra 

Pamatievēlēšanas vieta Zenta Anspoka 
Dr.paed. prof. 

Bilingvālās izglītības pamati 

Instrumentspēles 
pedagoăijas 
katedra 

Pamatievēlēšanas vieta Maruta Sīle 
Dr.paed., asoc.prof. 

Pedagoăisko pētījumu metodika 

 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 

uzdevumu īstenošanai 

Studiju programmu realizē 17 docētāji (skat.1.pielikumu). 

11 – pamatievēlēšanas vietā strādājošie (65 %), 

6 – vieslektori (35 %). 

Programmā strādā docētāji ar doktora un maăistra grādu:  8 – doktori (47%) un 9 – maăistri 

(53%) – no tiem viens doktorands. Tas pilnā mērā atbilst programmas specifikai, tās mērėu un 

uzdevumu īstenošanai. 

Pārskata periodā ir palielinājies programmas realizācijā iesaistīto doktoru (2006.gadā 

pedagoăijas doktora zinātnisko grādu iegūst S.Tūbele) un doktorantu (I.Lāce – LPA 

2007./2008.studiju gads) skaits. 
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6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunināšanas un apmācības politika 

Studiju programmas realizēšanā piedalās docētāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 

kā arī logopēdi praktiėi, kas ilgstoši strādā vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēs – 

pirmsskolā / skolā. 

Docētāji aktīvi iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbībā, pilnveido savu pieredzi, 

zināšanas dažādos kursos, semināros, konferencēs, izstrādā mācību līdzekĜus, tai skaitā – mācību 

grāmatas, kā arī vada kursus strādājošiem skolotājiem un logopēdiem. 

Tā kā logopēdija ir starpdisciplināra zinātĦu nozare, tad pētnieciskās un metodiskās 

darbības virzieni var tikt apvienoti vairākās grupās: pedagoăija, logopēdija, medicīna, 

valodniecība. Pārskata periodā studiju procesā iesaistītie docētāji ir piedalījušies:  

• zinātniskajās konferencēs, 

• zinātnisko projektu izstrādē, 

• programmu un publikāciju (grāmatu) izstrādē. 

Pedagoăija  

Projekti: Valsts valodas aăentūras projekta (4 – 9/6) „Latviešu valodas metodiskā līdzekĜa 

izstrāde sākumskolas skolotājiem darbam ar mazākumtautību skolēniem, kas apmeklē latviešu 

mācībvalodas skolas” vadītāja (2005.). (Z.Anspoka)  

LZP finansētais projekts „Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze”  pētniece 

(2005.) (I.Jurgena) 

Zinātniskās konferences: LVAVA Zin ātniski metodiskā konference „Satura un valodas 

integrācija  - ceĜš uz kvalitatīvu izglītību” – referāts „Teksts dažādu mācību priekšmetu apguvei 

pamatskolā” (2005). Erasmus koordinatoru konference „Eracom 2005” – referāts „Students and 

Teachers Mobility in RTTMA”. LR IZM un izdevniecības RaKa rīkotā diskusija „Pamatizglītība 

1. – 6. klasēs” (diskusijas materiāli publicēti žurnālā „Skolotājs” 2005., 50Nr.) (Z.Anspoka). 

Publikācijas (grāmatas):  

Ievads speciālajā pedagoăijā (S. Tūbele). 

Medicīna 

Zinātniskā projekta izstrāde: (2005- 2008): Galvas smadzeĦu neirofizioloăiskās attīstības 

īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētas ekspressdiagnostikas (J. Porozovs). 

Logopēdija  

Zinātniskās konferences: Rīgā, Tartu: Lasīšanas traucējumu diagnostika, korekcijas iespējas (S. 

Tūbele).  

Publikācijas (grāmatas): Ja skolēns raksta nepareizi. (S. Tūbele, J. Lūse). 

Skolēnu runas attīstības vērtēšana (S. Tūbele). 

SkaĦu izrunas traucējumi (I. Milti Ħa). 
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Valodniecība 

Zinātniskās konferences: (Liepāja, Rīga): Koptas valodas jautājumu risinājumi normatīvajos 

aktos; Latviešu valodas vieta vērtību izglītībā (V. Kuzina). 

Publikācijas (grāmatas): Retorikas pamati (S. Geikina); Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: 

lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts (S.Tūbele). 

Latviešu valodas mācību līdzeklis pirmsskolas izglītības skolotājiem (V. UršuĜska un citi). 

Kursus strādājošiem skolotājiem un logopēdiem vada šādi docētāji:  T.ZīriĦa, S.Tūbele, I. 

Habarova, I. MiltiĦa, V. UršuĜska, G. Grigorjeva u.c. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanā liela nozīme ir ilggadīgai sadarbībai ar: 

• Latvijas Logopēdu asociāciju (LLA); 

• Izdevniecībām RaKa, AS Izglītības soĜi. 

Tuvāk ar docētāju piedalīšanos projektos un lietišėajos pētījumos var iepazīties katra docētāja 

CV (skat.2.pielikumu). 

 

7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošināšana 
 

 Studiju programma „Skolotājs logopēds” tiek īstenota nepilna laika klātienes studijās. 

Finansēšanas avots ir studentu maksājumi. 

Rīga. Programmas realizācija notiek Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA, kopējā telpu platība ir 

2682 m2 ar 29 studiju telpām – 1628 m2, 48 darba kabinetiem – 1054 m2. 

 Svarīga loma studiju procesa nodrošināšanā ir RPIVA bibliotēkai. Studentiem ir pieejama 

lasītava ar 70 lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem.  

 Bibliotēkā tiek regulāri papildināta literatūra par speciālās pedagoăijas, logopēdijas un 

valodniecības jautājumiem, kam ir svarīga nozīme programmas realizēšanā (skat. 5. tabulu). 

5. tabula 

Grāmatu fonds studiju programmas „Skolotājs logopēds” īstenošanai 

Grāmatu skaits ZinātĦu nozares 

2005./2006.st.g. 2007./2008.st.g. 

1. Pedagoăija - speciālā pedagoăija, defektoloăija, īpašu 

sociālo grupu audzināšana u.c. 

1035 1128 

2. Bērnu literatūra, folklora 2720 2770 

3. Retorika 360 370 

4. Latviešu valoda 765 825 

5. Medicīna - anatomija, fizioloăija, neiropatoloăija u.c. 355 410 

KOPĀ: 5235 5503 
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Sakarā ar to, ka pārskata periodā programmā tika ieviests studiju kurss Attīstības 

psiholoăija, arī grāmatu fonds papildināts ar atbilstošu literatūru: 

Speciālā psiholoăija – 1920 

Attīstības psiholoăija – 520 

Bērnu psiholoăija – 1890 grāmatas. 

Studentiem ir iespēja izmantot Pedagoăijas fakultātes Zinātniski metodisko kabinetu, kurā ir 

pieejama: 

• pedagoăiskā, psiholoăiskā un speciālā literatūra; 

• logopēda darba mapes paraugi; 

• apkopotā studentu pētnieciskā darbība; 

• vārdnīcas; 

• periodiskie izdevumi («Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

«Дефектология», «Логопедия», «Воспитание детей с отклонением в 

развитии»), 

• mācību filmas. 

(Ar Zinātniski metodiskā kabineta materiāliem var iepazīties Pirmsskolas pedagoăijas katedrā). 

RPIVA bibliotēkā pieejama periodika: žurnāli, laikraksti, EBSCO datu bāze, APGOLD datu 

bāze, kurā ievietotā informācija ir noderīga studiju programmas apguves procesā. 

Lai veicinātu studentu nodrošinājumu ar speciālo literatūru logopēdijas kursu apguvei, ir 

uzsākta literatūras mapju izveide, kurās apkopota informācija un periodikas materiāli par 

logopēdiju un speciālo pedagoăiju, kas nav rodami bibliotēkas fondā. Ar tiem var iepazīties 

Pedagoăijas fakultātes Zinātniski metodiskajā kabinetā, un studenti tos izmanto patstāvīgo 

pētījumu veikšanai un diplomdarbu izstrādei. 

Studiju procesa realizācijai ir noteikts tehniskais nodrošinājums:  

• datorklases, kas ir aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licencētu 

programmatūru, Internet pakalpojumus, 

• lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības 

pakāpes RPIVA intranetu – VBT (vienotais biznesa tīkls), 

• IS izveidoti studiju programmu un kursu reăistri, studentu reăistrs, darbinieku reăistrs, 

ieviesta finansu kontrole un vadība, 

• iegādāta studiju darbam nepieciešamā programmatūra (SPSS, Pascal, Visual Basic), 

• aktu zāle aprīkota ar stacionāru prezentāciju tehniku – datu videoprojektors, nolaižams 

ekrāns, dators, DVD, TV, Internet pieslēgums, akustiskā sistēma  

• uzturēta aktuāla RPIVA interneta lapa, kurā atrodama studentiem nepieciešama 

informācija;  
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• studenti un docētāji visbiežāk izmanto datu bāzes ERIC, Academic Search Premier 

materiālu apkopošanai, analīzei un  referātu, diplomdarbu darbu izstrādei. 

Kuld īga. Programmas realizācija plānota Kuldīgā, Kalna ielā 11, kopējā telpu platība ir 

1291.4 m2 ar 11 studiju telpām – 11218.9 m2, 2 darba kabinetiem – 72.5 m2. 

6.tabula 

Grāmatu fonds studiju programmas „Skolotājs logopēds” īstenošanai 

ZinātĦu nozares 2007./2008.st.g. 

1. Pedagoăija - speciālā pedagoăija, defektoloăija, īpašu 

sociālo grupu audzināšana u.c. 

111 

2. Bērnu literatūra, folklora 36 

3. Retorika 7 

4. Latviešu valoda 22 

5. Medicīna - anatomija, fizioloăija, neiropatoloăija u.c. 4 

KOPĀ: 180 

 

7.tabula 

Studiju procesa nodrošinājums 

 2007./2008.st.g. 

TV 1 

Video 1 

Kodoskops 3 

Ekrāns 11 

Radiomagnetafons 4 

Mūzikas centrs 2 

Kopētājs 1 

Fakss 1 

Multiprojektors 1 

 

8. Ārējie sakari 

8.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Par sekmīgu programmas izpildes noslēgumu var uzskatīt absolventa veiksmīgu iekĜaušanos 

darba tirgū. Programmas kvalitātes pilnveidošanā būtiska nozīme ir sadarbībai ar darba 

devējiem. Darba devēji: 
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• piedalās Valsts pārbaudījumos – kvalifikācijas eksāmenā (praktiskā daĜa), diplomdarbu 

aizstāvēšanā; 

• nodrošina logopēdisko prakšu norisi (speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „RiekstiĦš”; 

2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 34. vidusskola, Rīgas Fr.Brīvzemnieka 

pamatskola u.c.); 

• nodrošina darba vietas programmas absolventiem (SPII „RiekstiĦš” – 4 logopēdi, 

34.vidusskola – 1 logopēds, 2.SPII – 3 logopēdi u.c.). 

 

8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Studiju programmas īstenošanas laikā izveidojusies radoša sadarbība ar līdzīgas studiju 

programmas realizējošām augstskolām Latvij ā: LU PPIC studiju programma „Speciālās 

izglītības skolotājs” (direktore S.Tūbele), Rēzeknes augstskolas programma „Skolotājs 

logopēds” (direktors P.Vucenlazdāns), Liepājas Pedagoăijas akadēmijas programma 

„Logopēdija” (direktore B.Trinīte). Notiek minēto speciālistu iesaistīšana atsevišėu studiju kursu 

docēšanā, informācijas, metodisko līdzekĜu apmaiĦā. 2007.gada decembrī notika programmu 

„Skolotājs logopēds” direktoru sanāksme, kurā tika diskutēts par Eiropas Logopēdu asociāciju 

apvienības (CPLOL) izstrādāto logopēdu pamatizglītības standartu; sagatavota 2007./2008. 

studiju gada atskaite par logopēda kvalifikācijas iegūšanas iespējām Latvijas augstskolās; tika 

konkretizēta atziĦa par to, ka Latvijā logopēdu sagatavošanā ir vērojami divi virzieni - klīniskais 

un pedagoăiskais. 

Ir noslēgta vienošanās ar Rēzeknes augstskolu un Liepājas Pedagoăijas akadēmiju par 

studentu uzĦemšanu programmas slēgšanas gadījumā (skat. 7.pielikumu).  

Pārskata periodā ir aktivizējusies docētāju sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām. 

Docētāji piedalās kopīgos starptautiskajos projektos: 

• ERASMUS projekta ietvaros noslēgti sadarbības līgumi ar Mateja Bistricas universitāti 

un ViĜĦas Pedagoăijas universitāti – Z.Anspoka lasa lekcijas par dzimtās valodas 

didaktikas jautājumiem. 

• Leonardo da Vinči projektā notiek sadarbība ar Siki pilsētas (Vācijā) profesionālo skolu 

(alternatīvā pedagoăija) – T.ZīriĦa, I.MiltiĦa. 

• „Consumer Citizenship Network” – Norvēăija, Hedmarkas augstskola – I.Jurgena. 

• „Master on „Educational Treatment of  Diversity” Spānija, Madrides universitāte - 

S.Tūbele. 

• Stand und Entwiclung der Sonderpädagogik in Lettland und in der Bundesrepublik 

Deutschland  - Vācija, Leipcigas Universitāte – S.Tūbele 
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2007./2008.studiju gadā ar RPIVA Starptautisko sakaru daĜas speciālistu palīdzību ir uzsākta 

sakaru nodibināšana ar Freiburgas universitātes (Vācija), Maskavas Valsts pedagoăijas 

universitāti, Baltkrievijas Valsts pedagoăijas universitāti programmas „Skolotājs logopēds” 

ietvaros. (Ar sadarbības vēstulēm var iepazīties Pirmsskolas pedagoăijas katedrā). Sadarbības 

pieredze Ĝauj ieviest jaunu skatījumu studiju programmas plānošanā, īstenošanā. 

 

9. Studiju programmas attīstības plāns 
 

Studiju programmas īstenošana ir uzsākta 2004./2005. akadēmiskajā gadā. Analizējot 

paveikto, ir nostiprinājusies pārliecība par studiju programmas realizācijas nepieciešamību. 

Tas lasāms studējošo anketās, darba devēju atsauksmēs par jaunajiem speciālistiem, studiju 

programmas docētāju izteiktajos secinājumos apspriedēs. Apkopotā informācija ir izmantota 

SVID analīzē. 

Stiprās puses 

• Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam un studiju programmas saturs atbilst skolotāja profesijas standartam un 

skolotāja logopēda darba paraugnoteikumiem. 

• Studiju programmas nepieciešamību nosaka attiecīgo speciālistu nepietiekamība darba 

tirgū. 

• Studiju programmas īstenošanā piedalās augsti kvalificēti mācību spēki. 

• Studiju procesa īstenošanai ir pietiekams tehniskais nodrošinājums. 

• Nepilna laika klātienes studijas Ĝauj apvienot darbu ar mācībām. 

• Studiju programma dod iespēju studentiem ar iepriekšēju augstāko pedagoăisko izglītību 

iegūt nepieciešamo kvalifikāciju. 

• Pieaug skolotāja logopēda prestižs izglītības sistēmā. 

• Pastāv sadarbība ar Latvijas Logopēdu asociāciju un izdevniecībām. 

Vājās puses 

• Pedagoăiskās prakses lielā apjoma (tas ir pamatots) dēĜ studējošajiem reizēm ir 

problemātisks prakšu vietu nodrošinājums. 

• Mazs speciālās literatūras klāsts latviešu valodā.  

• Nepietiekamas studentu svešvalodu zināšanas. 

Draudi 

• Skolotāja valsts noteiktās algas ir nepietiekamas, tāpēc daudzi ir spiesti Ħemt kredītu.  

• Nepietiekams finansējums prakses nodrošināšanai. 
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Iespējas 

• Veicināt studējošo interesi par zinātniski pētniecisko darbību un tālākizglītību 

maăistrantūrā. 

• Popularizēt studentu diplomdarbos iegūtās atziĦas periodiskajos izdevumos. 

• Veidot metodiskos mācību līdzekĜus sadarbībā ar studentiem.  

• Rosināt studentus un docētājus izmantot ERASMUS un ERASMUS/ SOCRATES 

programmu mobilitātes iespējas. 

• Turpināt meklēt sadarbības veidus ar radniecīgām programmām ārvalstīs.  
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1.pielikums 

Inform ācija par docētāju ievēlēšanas laiku, 

pamatievēlēšanas vietu un zinātnisko grādu 
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Inform ācija par docētāju ievēlēšanas laiku, pamatievēlēšanas vietu un 
zinātnisko grādu 

 

N.p.
k. 

Zinātniskais 
grāds, amata 
nosaukums 

Docētājs 
Ievēlēšanas 

laiks 
Katedra 

Pamatievēlēšanas 
vieta/  

viesdocētāji 
Docētāji ar doktora zin ātnisko grādu  
1. Dr.paed., prof. Z.Anspoka 28.06.2011. Skolas 

pedagoăijas  
Pamatievēlēšanas 
vieta 

2. Dr.phil., prof.  V.Kuzina 28.06.2011. Valodu  Pamatievēlēšanas 
vieta 

3. Dr.philol., doc. O.Pavlovs Līdz 
vēlēšanām 

Vispārīgās 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

4. Dr.biol., 
asoc.prof. 

J.Porozovs 17.06.2011. Informātikas un 
dabaszinību 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

5. Dr.psych., doc. V.Romenkova 09.07.2009. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

6. Dr.paed., 
asoc.prof. 

M.Sīle 28.06.2011. Instrumentspēles 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

7. Dr.paed.., doc. S.Tūbele 05.07.2008. Vispārīgās 
pedagoăijas 

Viesdocente   

8. Dr.psych., 
asoc.prof. 

T.ZīriĦa 18.02.2009 Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

      
Docētāji ar maăistra zinātnisko grādu un doktoranti 
1. Mg.paed., lektore S.Geikina 30.01.2008. Vispārīgās 

pedagoăijas 
Pamatievēlēšanas 
vieta 

2. Mg.paed., lektore G.Grigorjeva 05.07.2008. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Vieslektore 

3. Mg.paed., lektore I.Habarova 05.07.2008. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Vieslektore 

4. Mg.paed., lektore J.KoĜesĦika 05.07.2008. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Vieslektore 

5. Mg.paed., lektore I.Lāce 30.01.2008 Vispārīgās 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

6. Mg.paed., lektore I.MiltiĦa 10.12.2013. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

7. Mg.paed., lektore R.Purmale 30.08.2012. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

8. Mg.paed., lektore V.UršuĜska 30.01.2008. Pirmsskolas 
pedagoăijas 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

9. Mg.ing., lektore I.Urpena 31.08.2008. Informātikas un 
dabaszinību 

Pamatievēlēšanas 
vieta 
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2.pielikums 

Akadēmiskā personāla biogrāfija 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Zenta Anspoka 
Dzimšanas dati 1952. gada 11. oktobrī. 

Adrese Rīgas raj. p.n. Tīraine „ CeĜmalas” LV 2138 
Mobilais tālrunis 7912539, 29184091 

E- pasts zenta.anspoka@rpiva.lv  

Izglītība   
Laika periods 1995.-1999 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas doktore 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1994.-1997. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1970.-1975. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
  

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 1994. gada 
Profesija vai ieĦemamais amats Kopš 2005. gada profesore, as. profesore (2002.-2004.), 

docente(!999.-2002..), lektore (1994.-1998.) 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija  
  

Laika periods 1978.-1987. 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. pedagoăiskā skola 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1987.-1993. 
Profesija vai ieĦemamais amats Vecākā metodiėe 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības ministrijas 
Zinātniski metodiskais kabinets 

Nozare Pedagoăija  
  

Laika periods 1975.-1977. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Daugavpils Pedagoăiskais institūts 
Nozare Pedagoăija  

  

Laika periods 1972.-1975. 

Profesija vai ieĦemamais amats Latviešu valodas un literatūras skolotāja   
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 2. pagarinātās dienas skola 
Nozare Pedagoăija  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu + + + 
 AngĜu  + + + 
     

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internets 

  
Papildu informācija  

Kursi 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 Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes organizētie 
kursi "Tehnoloăiju izmantošana didaktikā”  

Konferences 2006.- ŠauĜu 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” 
2006. – RPIVA 3. zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā”- referāts „Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu 
mācībvalodas sākumskolā: dažas 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. ZiemeĜvalstu konference par sociodinamikas jautājumiem karjeras 
izglītībā (Somija, Jyvaskyla)- referāts „From professional orientatition to carrer 
education (guidance)” 
2006.- Rīgas uzĦēmējdarbības koledžas 2. zinātniski praktiskā konference 
„izgl ītības ekoloăija 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 mūža garumā”- referāts „Studiju 
programmas „karjeras konsultants”satura pamatnostādnes 
2006.- Eiropas valodu nedēĜas-2006 konference Rīgā 
2006.- Erasmus koordinatoru konference „ERACON 2006” Bolu, Turcija 
2005.- Letonikas 1. kongress Rīgā 
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- 
ceĜš uz kva1itatīvu izg1ītību"- referāts "Teksts dažādu 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 žurnālā „ Skolotājs” 2005., 50. nr.)  
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Projekti Kopš 2006.- ESF un VIKNA projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 
un nodrošinājuma izveide” dalībniece 
2006.-  RPIVA zinātniskās pētniecības  projekta „ Pedagoăiskais mantojums 
skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un metodiskā darbība” vadītāja  
Kopš 2005.- LR IZM un Eiropas Sociā1ā fonda un nacionālās programmas nr. 
3.2. 7.1. "Atba1sts profesionālās orientācijas un karjeras ieviešanai izg1ītības 
sistēmā projekta "Karjeras izg1ītības nodrošinājums izg1ītības sistēmā" dalībniece  
2005.- Valsts valodas aăentūras projekta (4-9/6-2005) "Latviešu valodas 
metodiska līdzekĜa izstrāde sākumskolas skolotājiem darbam ar mazākumtautību 
skolēniem, kas apmeklē latviešu mācībvalodas skolas" vadītāja   

Publikācijas • Zinātniski raksti 
Anspoka Z. Studentu komunikatīvā kompetence un profesionālās studijas.// RUK 
zinātniskie raksti.- Rīgā: RUK, 2006.- 12.- 17. lpp. 
Anspoka Z. Latvian Study Content in Multicultural Environment in Latvian 
School: Some problems and Solutions.// 5th International Scientific Conference 
„Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and Perspectives”.- Siauliai 
University, 2006.- p.7 (nodots publicēšanai). 
Anspoka Z., SiliĦa- Jasjukēviča G. Mazākumtautību skolēni latviešu valodas 
nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas 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., SiliĦa- Jasjukēviča 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  

• Monogrāfijas  
Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 4. klasē (nodota publicēšanai 
izdevniec. Raka, apt. 300 lpp.; manuskripts ieguvis starptautisko Luda BērziĦa 
prēmiju (2005.)  

• Mācību līdzekĜi  
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  

• .Metodiskie līdzekĜi 
Anspoka Z. Jasjukēviča- SiliĦa G. Skolotāja un skolēnu sadarbība latviešu valodas 
stundās etniski neviendabīgā klasē.// Psiholoăija ăimenei un skolai.- Rīga: 
Izdevniecības nams UADŽET, 2006/ 10.- 16.-23. lpp. 
Anspoka Z., SiliĦa – Jasjukēviča G.  Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem  
mācībvalodas sākumskolā (1.- 4. klasē).- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 80 lpp.  

Semināri  2007.- IZM ISEC organizētie kursi zinātniskajiem mācību literatūras 
recenzentiem 
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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 psiholoăija” Daugavpilī (vad. A. Kapelis, 
Austrālija) 
2006.- Seminārs „Karjeras izglītības programmas” Jūrmalā ( vad. P. Plants, 
Dānija) 
2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas sistēma Īrijā” Rīgā ( vad. Grace O 
Grace, Īrija) 
2005.- Pieredzes apmaiĦas vizīte ESF projekta ietvaros Īrijā Dublinas Valsts 
universitātes Triniti koledžā par karjeras konsultantu studiju programmas 
sagatavošanu un īstenošanu 
2005.- ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu pārstāvju seminārs par karjeras 
konsultēšanas jautājumiem darba tirgū un izglītības iestādēs ViĜĦas  
Pedagoăiskajā universitātē 
2005.- Studiju vizītes Helsinku Universitātē un Jyskvylas Universitātē par karjeras 
konsultantu sagatavošanas studiju programmām, pētniecisko darbību. 
2005.- Erasmus  koordinatoru konference Eracon 2005 Kiprā   

 
 
 

____________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
 
       Vārds, Uzvārds  Viktorija Kuzina  
                  Dzimšanas dati  28.05.1947. 
                     Adrese Kalnciema 101 – 68, Rīga, LV 1046 
        Tālrunis 7808126 
                     Mobilais tālrunis  26770085 
                     E-pasts   viktorija.kuzina@rpiva.lv 
                       Fakss    -   
Izglītība 
           Laika periods   1965.-1971. 
Piešėirtā izglītības dokumenta    ŠČ 348397 
          nosaukums/Piešėirtā    Filoloăe 
                            kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums   Latvijas Universitāte 
 

                           Laika periods    1988.-1991. 
Piešėirtā izglītības dokumenta   CD 000748 
          nosaukums/Piešėirtā    Filoloăijas zinātĦu kandidāte, filoloăijas zinātĦu doktore
            kvalifikācija     
Izglītības iestādes nosaukums     LZA 
 
Darba pieredze 

            Laika periods 2004.-2005. 
Profesija vai ieĦemamais amats Profesore 
 Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
             adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 
            Nozare Pedagoăija 

             Laika periods 1994.-2003. 
     Profesija vai ieĦemamais amats Asoc.prof., RPIVA Humanitāro zinātĦu katedras vadītāja 

      Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
            adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 
           Nozare Pedagoăija 

 
Prasmes              Valoda       Saprotu        Runāju           Rakstu 
    
  Valodu prasmes        Latviešu  5         5         5 
              Krievu  5                  5         5 
              AngĜu  4         3                     3 
              Vācu  5         4                     4 

 
Datora lietošanas prasmes  Microsoft Word-teicamas zināšanas 
     Internets- teicamas zināšanas 
 
 Papildu informācija  

            Konferences             Ukrainā (Kijevā), 
Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā),  
Baltkrievijā (GrodĦā),  
Lietuvā (ŠauĜos, KauĦā),  
Polijā (Varšavā, GdaĦskā, Ržesovā),  
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Daugavpilī,  
Liepājā,  
Rīgā.   

 Projekti  
2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma “Valodas funkcionālie un 
sociolingvistiskie aspekti” 
2000. Eirointelekta projekts “Latviešu valodas video kurss”. 

 Publikācijas 
Kuzina V. Latviešu valoda: Video kurss. Videokasetes. – R.: 
Eirointelekts, 2000. – 242 lpp. 
Kuzina V. Valodas prasmei. R.: Pētergailis,  2004. – 126lpp. 
(Iesniegts). 
Kuzina V. Latviešu valodas video kurss latviešu sarunvalodas 
apguvei. Žmogus kalbos erdveje. Kaunas 2001 76. – 79.lpp  
Kuzina V. Eiropas Valodu gads un valodu apguve// Svešvalodu 
skolotājs. Eiropa. Globalizācija: starptautiskas zinātniskas 
konferences materiāli. -  Rīga, RaKa, 2002 , 5.- 12.lpp.  
Kuzina V. Latviešu valodas normas un valodas prakse// Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva. Zin.rakstu krājums. - Liepāja, 
2002., 30. - 37.lpp.  
Kuzina V. Vārdnīcas un valodu apguve// Baltu valodu leksikoloăija 
un leksikogrāfija: XXXI zinātniskās konferences materiāli. 
Sanktpēterburga: Filoloăijas fakultāte, 2002, 24. – 26.lpp.  
Kuzina V. Latviešu valoda kā nacionālās izglītības satura pamats// 
Teorija un prakse skolotāju izglītībā: starptautiskas zinātniskas 
konferences materiāli (ISBN 9984-689-98-0). Rīga, Petrovskis un 
Ko, 2002, 301. – 306.  
KuzinaV. Latviešu valodas vieta vērtībizglītībā.// Teorija un prakse 
skolotāja izglītībā II. – Rīga, 2004, 570.– 575.lpp. 
Кузина В. Русско – латышские языковые  контакты в сфере 
фразеологии. В сб. «Language, Kulture, Teaching and 
Upbringing», Rzeszow, 2004, 257. – 262. 

   Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni  
Leksikoloăija, leksikogrāfija, frazeoloăija. 
Sociolingvistika, valodas kiultūra. 
Terminoloăija, funkcionālā stilistika. 
Matemātiskā lingvistika. 

             Akadēmiskā darbība   
2000. – 2005. Docē kursus “Mūsdienu latviešu literārā valoda”, 
“Valodas kultūra” 

  Darbība zinātniskās un  profesionālās organizācijās  
Latvijas Profesoru asociācijas locekle. 
Starptautiskā Frazeologu asociācija – locekle 
RPIVA ZinātĦu padomes locekle. 

 Atzinība ārzemēs un Latvijā 
 IZM Atzinības raksts projektu konkursā “Eiropas atzinības zīme 

valodu apguvē”. 
2004. RPIVA rektora atzinība par nozīmīgu  devumu RPIVA 
izveidē un attīstībā; 
2002. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība par atsaucību un 
līdzdalību projektu konkursā „Eiropas atzinības zīme valodu 
apguvē“; 
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RPIVA rektora atzinība par ieguldījumu zinātnes attīstības 
veicināšanā un mācību metodiskajā darbā augstskolā; 
1996. Latviešu valodas institūta pateicība par darbu valodniecībā; 
1994. Valsts valodas centra pateicība par aktivitāti latviešu valodas 
kā valsts valodas atdzimšanas veicināšanu. 
Dānijas zinātnieki (eksperti) atzinīgi novērtēja devumu zinātnē
  

 Grants 
2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma “Valodas funkcionālie un 
sociolingvistiskie aspekti”; 
2000. Eirointelekta projekts “Latviešu valodas videokurss”. 

   
 Organizatoriskā darbība  

2001. Starptautiskās zinātniskās konferences “Valoda un augstākā 
pedagoăiskā izglītība”  organizatore (RPIVA). 
Starptautisku zinātnisku konferenču plenārsēžu un sekciju vadītāja 
(GdaĦska, KauĦa, Rīga, Liepāja). 
RPIVA Zinātnisko rakstu krājumu redkolēăijas locekle. 

 
 
 
 
 
________        _________________ 
  datums         paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds OěEGS PAVLOVS 

Dzimšanas dati         1931. gada    30. oktobris  
Adrese          Kristapa iela 23 – 28,  Rīgā,   LV - 1046 

Mobilais tālrunis          28786536 
E- pasts  

Izglītība   
Laika periods  1968. -  1973.         

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

1973. gadā aizstāvēts filoz. zin. kandidē. grāds, kas 
1993. gada 21. janvārī promocēts kā LR. Dr. 
philosophie grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Valsts universitātes filozofijas katedras 
aspirantūra (estētikas spec.) 

  
Laika periods 1958, - 1962. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms  / filologs, latv. val. 
un literatūras skolotājs vidusskolā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Latviešu valodas un 
literatūras fakultāte 

  
Laika periods 1950. – 1958.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējās speciālās izglītības diploms  / 
 kordiriăents,  dziedāšanas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Alfr. KalniĦa Cēsu mūzikas vidusskola 

  
Laika periods 1945. – 1951. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Nep. augstākās izglītības diploms   / 

latv. val un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu Skolotāju institūts 

Darba pieredze  
Laika periods 2004. - 

Profesija vai ieĦemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese RPĪVA,   Imantas 7. līn., Rīgā 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 2003. – 2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pensionārs 
  

Laika periods 1993. -  2003.  
Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais pasniedzējs  (profesors) 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Nacionālās Aizsardzības akadēmija, Rīga, 
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Ezermalas  ielā 4/6 
Nozare  Milit ārās vadības izglītība 

  
Laika periods 1990. – 1993.  

Profesija vai ieĦemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese LU Skolvadības katedra, Jūrmalas gatve 67  

Nozare skolvadības izglītība  
  

Laika periods 1973. – 1990. 
Profesija vai ieĦemamais amats  Docents, katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 
Kr.Barona2 

Nozare augstākā mūzikālā izglītība 
  

Laika periods 1971. – 1973. 
Profesija vai ieĦemamais amats  lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Jelgava, 
Pilssala 2 

Nozare  Augstākā lauksaimniecības izglītība 
  

Laika periods 1961. – 1968. 
Profesija vai ieĦemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu pilsētas vidējā mācību iestāde 
Nozare vispārējā un speciālā  izglītība 

  
Laika periods 1954. – 1961.  

Profesija vai ieĦemamais amats direktors 
Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu raj. Kultūras nams,  Cēsīs, Raunas ielā 12  

Nozare kultūras menedžments 
  

Laika periods 1951. 
Profesija vai ieĦemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Apes vidusskola, ASpē, Rīgas ielā 42. 
Nozare vispārējā izglītība 

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu + + + 

 Vācu + + + 
     

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internets 

Papildu informācija  
Konferences 1999. – 2003. Piedalīšanās 6 starptautiskajās konferencēs 
Publikācijas 40 zin. publikācijas, t. sk., 6 monogrāfijas un māc. līdzekĜi 

Kursi  2001.  Dānijas Milit. apmāc. centra praktiskās pedag. kursi 
 
__._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds JURIS POROZOVS 

Dzimšanas dati 21.02.1958. 
Adrese Valdeėu iela 68/2 – 1., Rīga, LV-1058 

Tālrunis 7808120, 26806992 
E- pasts juris.porozovs@rpiva.lv  

Izglītība   

Laika periods 1993 -  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

ZinātĦu doktora diploms/ 
Bioloăijas doktors 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
RaiĦa bulvāris 19. Rīga, Latvija 

  

Laika periods 1976 – 1981 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Augstākās izglītības diploms/  
Biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
RaiĦa bulvāris 19. Rīga, Latvija 

  

Darba pieredze  

Laika periods 01.15.2007. 
Profesija vai ieĦemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 01.09.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētais profesors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 19.08.1997.- 01.09.2005 

Profesija vai ieĦemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 10.1999. – 06.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docētājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Starptautiskā Praktiskās psiholoăijas augstskola 

BruĦinieku iela 73, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 08.1998. – 08.2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais speciālists  
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Darba vietas nosaukums un adrese Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Pētersalas iela 10, Rīga, Latvija 

Nozare Zinātne 
  

Laika periods 04.1996. - 07.1997. 
Profesija vai ieĦemamais amats Referents 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Civilās aizsardzības centrs 
Kalpaka bulvāris 10, Rīga, Latvija 

Nozare Civilā aizsardzība 
  

Laika periods 03.1995. 11.1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats Ārsts-laborants 
Darba vietas nosaukums un adrese Bērnu klīniskā slimnīca "GaiĜezers" 

Juglas iela 20, Rīga, Latvija 
Nozare Medicīna 

  

Laika periods 08.1992. – 02.1996. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Darba vietas nosaukums un adrese Zinātniski pētnieciskais un ražošanas uzĦēmums 

"Amats" 
E. DārziĦa iela 22a, Tukums, Latvija 

Nozare Zinātne 
  

Laika periods 11.1981. – 08.1992. 

Profesija vai ieĦemamais amats Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Darba vietas nosaukums un adrese Medicīniski bioloăisko un ekoloăisko pētījumu 

centrs 
Piestātnes iela 13, Jūrmala, Latvija 

Nozare Zinātne 

Prasmes  
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu x x x 

Valodu prasmes  

AngĜu  x x x 
Datora lietošanas 

prasmes 
Lietoju – MS Word, Power Point u.c. 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija  
Semināri  1.Rīga. 10.01.2007. „Informācijas Sabiedrības Tehnoloăiju popularizēšana Baltijas 

valstīs”. Latvijas Jauno Zinātnieku  
apvienības sadarbībā ar Eiropas Komisijas Informāciju  
Sabiedrības Tehnoloăijas(IST) 6. IP projektu rīkots seminārs. 
2.Rīga. 08.09.2006. „Mācību satura izstrāde un skolotāju 
 tālākizglītība dabaszinātĦu, matemātikas un tehnoloăiju 
 priekšmetos”. Seminārs. 

Kursi 1. Rīga. 1999.g. RPIVA mazā akadēmija Filozofijas fakultāte. 
2. Rīga. 1999.g. RPIVA mazā akadēmija Informātikas fakultāte.  
3. Rīga. 1999.g. RPIVA mazā akadēmija Psiholoăijas fakultāte. 

Konferences 
(no 

1. Rīga. 2002. gada marts. Starptautiskā zinātniskā konference: Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā. Referāts: “Jauniešu fiziskās sagatavotības izmaiĦas un 
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2002.gada) attieksme pret sportu studiju procesa laikā”.  
2. Daugavpils. 2002g. 15.-18.maijs Starptautiskā zinātniskā konference: Person. 
Color. Nature. Music. Referāts: “Pedagogical Higher School Students Atitude 
Towards Sport, Organisation of Sport’s Activities and Their Physical Condition”. 
3. Liepāja. 2002. gada maijs. Starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība un 
kultūra. Referāts: “Jauniešu attieksmes veidošanās pret fizisko kultūru un sportu 
Rīgas skolā”.  
4. Atēnas (Grieėija). Starptautiskā zinātniskā konference: 7th Annual Congress of 
the European College of Sport Science, Referāts: “The Attitude of the Latvian 
Youth to Sport and Their Motivation to Go in for Sport”.  
5. ŠauĜi (Lietuva). Starptautiskā zinātniskā konference: Teacher Education in XXI 
Century: Changing and Perspectives. Referāts: “Sport teacher education in the 
21st century – epoch of changes”. 
6. ViĜĦa 2003.g. 20.-21.marts. Starptautiskā zinātniskā konference: Educational 
Reform and Teacher Training. Linkage of  Higher and Secondary Education: 
Traditions and Changes in Contents of Education and Didactics. 9th International 
Scientific Conference. Referāts: “Comparison of Latvian High School Students 
and Higher Education Institute Students Sport Activities and Their Attitude to 
Sport”.  
7. ŠauĜi (Lietuva). Starptautiskā zinātniskā konference: Teacher Education in the 

21st Century: Changes and Perspectives II. Referāts: “The Problems of 
Prospectives Teachers of Sports and Biology During Their Practical Placements”.  
8. Liepāja. 2003. gada maijs. Starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība un 

kultūra. Referāts: “Vidusskolēnu veselības stāvokĜa vērtējums un pašvērtējums, 
attieksme pret aktīvu dzīvesveidu”. 
9. Ridzina (Polija). Starptautiskā zinātniskā konference: Sport Kinetics 2003. 8th 
International Scientific Conference. 11th conference Physical Education and 
Sport in Scientific Researches. Referāts: “Some Psychophysiological Aspects of 
Mastering the Technique and Tactics of Basketball Game”.  
10. Rīga. 2003. gada 10. oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 44. starptautiskā 
zinātniskā konference. Referāts: “Rīgas skolēnu sporta aktivitātes un dzīvesveida 
raksturojums.”.  
11. Daugavpils. 2003. gada 20. – 21. novembris. IV starptautiskajā zinātniskajā 
konference: Dabaszinātnes un skolotāju izglītība. Referāts: “Rīgas vidusskolnieku 
un bioloăijas skolotāju uzskati par bioloăijas priekšmetu mācīšanu skolā”.  
12. Rīga. 2004.gada 5. - 6. aprīlis. Starptautiskā zinātniskā konference: Teorija un 
prakse skolotāju izglītībā II. Referāts: “Jauniešu sporta aktivitāšu, dzīvesveida un 
veselības pašvērtējums”.  
13. Rīga. 2004. gada 14.-15. maijs. Starptautiskā zinātniskā konference: 
Pedagoăijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs.  Referāts: “Importance of Direct 
Visibility in Medical and Sport Education”. 
14. Klermon-Ferāna (Francija). Starptautiskā zinātniskā konference: 9th Annual 
Congress European College of Sport Science. Referāts: “The interest of Latvian 
students about various branches of sports”.  
15. Rīga. 2004. gada oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 45. starptautiskā 
zinātniskā konference. Referāts: “Sporta un bioloăijas skolotāja specialitātes 
studentu attieksme pret izvēlēto specialitāti”.  
16. Rimini (Itālija). 2005.g. 16. – 18. 09. Starptautiskā zinātniskā konference: 
Sport Kinetics 2005, 9th International Scientific Conference. Referāts: 
„Comparison of Sport Activities and Lifestyle of Different Age Latvian 
Students”. 
17. Rīga. 2005.g. 15. 10. Rīgas Tehniskās universitātes 46. starptautiskā 
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konference. Referāts: “Pedagoăijas specialitāšu studentu sporta aktivitāšu 
raksturojums”. 
18. Rīga. 2006. 6. – 8. 04. III Starptautiskā konference Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā. Referāts: “SpēĜu situācijas bērnu kognitīvo funkciju 
novērtēšanā”. 
19. Kedainiai (Lietuva). 2006.g. 20. 22. 04. Starptautiskā zinātniskā konference: 
12th Scientific conference Natural science education at a general school.  
20. Liepāja. 2006.g. 27. 28. 04. Starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība 
un kultūra. Referāts: “Hiperaktīvo bērnu problēmas un to risinājumi”. 
24. Rīga. 2006.g. 13. oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 47. starptautiskā 
zinātniskā konference. Referāts: „Rīgas vidusskolnieku un studentu fiziskās 
aktivitātes un attieksmes pret sportu izvērtējums”. 
22. Tartu. 2006.g. 8.-11. novembris. IOSTE Austrumeiropas un Centrāleiropas 
simpozijs. Referāts: „Students’ Interest and  
Practical Experience in Natural Science at Younger and Middle School-age in 
Latvia”. 
24. Rīga. 2007. gada 15.-16. marts. Starptautiskā zinātniskā konference:  
Dabaszinību didaktika šodien un rīt. Referāts:    „Pamatskolas vecāko klašu 
skolēnu interese par bioloăijas tematiem”.  
25. Jīvaskīla (Somija). Starptautiskā zinātniskā konference: 12th Annual 
Congress European College of Sport Science. Referāts: “The Attitude of Latvian 
Students to Sports and Sport Organization Forms in Schools and Higher 
Educational Institutions”. 
26.  Rīga. 2007.g. 12. oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 48. starptautiskā 
zinātniskā konference. Referāts: „Latvijas jauniešu  sporta aktivitāšu un 
dzīvesveida raksturojums”. 
27. Rīga. 2007. gada 12. decembris. Izglītības ekoloăija un profesionālās studijas. 
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskolas Dabas un darba vides institūta III zinātniski praktiskā konference. 
Referāts: „Pedagoăijas specialitātes studentu ESF projekta finansētās 
pedagoăiskās prakses sportā izvērtējums”.  
 

Projekti 1. Latvija. 2004. – 2007. LZP projekts: „Galvas smadzeĦu neirofizioloăiskās 
attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspresss-
diagnostikas programmu izveide”. 
2. Latvija. 2006. – 2007. LZP projekts: „Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu 
uzmanības deficīta un atmiĦas traucējumu agrīnajā korekcijā”. 
3. Latvija. 2006. – 2007.  LR Aizsardzības ministrijas projekts: „Karavīru 
veselības stāvokĜa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu 
izstrāde veselības uzlabošanai”. 
4. Latvija. 2005.  LR Izglītības un zinātnes ministrijas projekts: „Mācību līdzekĜu 
pieejamības un kvalitātes izpēte mācību priekšmetā „dabaszinība” (bioloăija un 
ėīmija)”. 
5. Latvija. 2007. g. RPIVA projekts: „Pamatskolas plaša profila dabaszinātĦu 
priekšmetu skolotāja izglītības programmas izveides ekonomiskā pamatojuma un 
metodoloăisko principu izstrāde”. 

Publikācijas 
(no 

2002.gada) 

1. Porozovs J., Strazdina Z. Changes of Youth Physical Condition and Attitude to 
Sports During Study Process. Theory and Practice in Teacher Training. 
International Scientific Conference. Theses. Riga, 2002. - p. 66 - 67. 
2. Porozovs J., StrazdiĦa Z. Jauniešu fiziskās sagatavotības izmaiĦas un attieksme 
pret sportu studiju procesa laikā. Starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija 
un prakse skolotāju izglītībā” materiāli. – Rīga, 2002. - 385. - 391. lpp.  
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3. Porozovs J., Andersons K. Pedagogical Higher School Students Atitude 
Towards Sport, Organisation of Sport’s Activities and Their Physical Condition. 
Person. Color. Nature. Music. Abstracts of the 3 International Confrence. May 15 
– 18, 2002. - p. 31 - 32. 
4. Porozovs J. Rīgas viduskolēnu un studentu fiziskās aktivitātes un attieksmes 
pret sportu izvērtējums. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IV / Sastād. 
Arturs Medveckis. Liepāja: “LiePa”, 2002. - 432. - 438. lpp. 
5. Strepmane I., Porozovs J. Topošo medicīnas darbinieku un pedagogu profesijas 
izvēles motīvu analīze. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IV / Sastād. Arturs 
Medveckis. Liepāja: “LiePa”, 2002. - 452. - 457. lpp. 
6. Praulite G., Porozovs J. The Attitude of the Latvian Youth to Sport and Their 
Motivation to Go in for Sport. Proceedings 7th Annual Congress of the European 
College of Sport Science. Athens, Grece, 24 – 28 july, 2002. /Edited by M. 
Koskolou, N. Geladas, V. Klissouras. ECSS 2002 and University of Athens, 
2002. - p. 973. 
7. Praulite G., Porozovs J. Sport teacher education in the 21st century – epoch of 
changes. Teacher Education in XXI Century: Changing and Perspectives. 
International Scientific Conference November 29-30, 2002, Šiauliai University, 
Lithuania, 2002. - p.131 - 136. 
8. Porozovs J. Comparison of Latvian High School Students and Higher 
Education Institute Students Sport Activities and Their Attitude to Sport. 
Educational Reform and Teacher Training. Linkage of  Higher and Secondary 
Education: Traditions and Changes in Contents of Education and Didactics. 9th 
International Scientific Conference. (Švietimo reforma ir mokytoju rengimas. 
Aukštojo ir vidurino mokslo sanglauda: ugdymo turkino ir didaktikos tradicijos ir 
kaita). Proceedings. Vilnius, 2003. - p. 116 - 122. 
9. Porozovs J., Andersons K. Pedagogical Higher School Students Attitude 
Towards Sport, Organization of Sport’s Activities and Their Physical State. 
Person. Color. Nature. Music. Proceedings from the 3rd Internacional 
Conference. Part 1. Daugavpils, 2003. - p. 109 - 117. 
10. Porozovs J., Gedrovics J., Porozova Dz. Environment and Occupational 
Health Course for Secondary School as an Example for Enlarged Science 
Teaching. Journal Of Baltic Education. 2003, No 1. p. 36 - 43. 
11. Porozovs J. The Problems of Prospective Teachers of Sports and Biology 
During Their Practical Placements. Teacher Education in the 21st Century: 
Changes and Perspectives II. International Conference (9 May 2003). Šiauliu 
universitetas, 2003. - p. 48 - 53. 
12. Praulite G., Jankovskis G., Porozovs J. The Influence of Osteoreceptor 
Irriation and Electrostatic Field on the Rat Brain Neurotransmitters. 3rd FEPS 
Meeting. Nice, 28 June – 2 Jully 2003. Societe de Physiologie, 2003. - p. 92. 
13. Porozovs J., Praulite G., Valdemiers A. Motivation to attend sport lessons of 
different profit: Latvian school students in various age periods. 8th Annual 
Congress European College of Sport Science July 9 – 12, 2003. Book of 
Abstracts./ Ed. by: E. Muller, H. Schwameder, G. Zallinger, V. Fastenbauer. 
Institute of sport Science. University of Salzburg, Austria, 2003. - p. 428. 
14. Praulite G., Spunde A., Porozovs J. Some Psychophysiological Aspects of 
Mastering the Technique and Tactics of Basketball Game. Sport Kinetics 2003. 
8th International Scientific Conference. 11th conference “Physical Education and 
Sport in Scientific Researches”. Book of Abstracts. Warsaw – Poznan – Leszno, 
2003. -  p.114. 
15. Praulite G., Spunde A., Porozovs J. Some Psychophysiological Aspects of 
Mastering the Technique and Tactics of Basketball Game. International 
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Association of Sport Kinetics. Library series: Vol. 15. New Ideas in Sport 
Sciences: Current Issues and Perspectives. Part: 1. Edited by Wlodzimer Starosta. 
Published by State School of Higher Vocational Education in Leszno. Warsaw – 
Poznan – Leszno, 2003. - p. 207 - 211. 
16. Porozovs J., Porozova Dz. Rīgas vidusskolnieku un bioloăijas skolotāju 
uzskati par bioloăijas priekšmetu mācīšanu skolā. 4. starptautiskā zinātniskā 
konference “Dabaszinātnes un skolotāju izglītība”. 2003. gada 20. – 21. 
novembrī. DU “Saule”, 2003. 126. - 131. lpp. 
17. Porozovs J. Jauniešu attieksmes veidošanās pret fizisko kultūru un sportu 
Rīgas skolā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, V / Sastād. Arturs 
Medveckis. Liepāja: “LiePa”, 2003. - 569. - 576. lpp. 
18. Porozovs J. Jauniešu sporta aktivitāšu, dzīvesveida un veselības pašvērtējums. 
Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II 
2004.gada 5. - 6. aprīlis.” Rīga, 2004. - 390. - 398. lpp.  
19. Upeniece I., Knipše G., Porozovs J., ŠkoĜĦikova T. Importance of Direct 
Visibility in Medical and Sport Education. Pedagoăijas vēstures pētniecība 
Baltijas valstīs. Research into the History of Pedagogy in the Baltic States. 
Starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums. 2004. gada 14.-15. maijs. 
Rīga: “RaKa”, 2004. - p. 274 - 284. 
20. Tolmacha N., Porozovs J., Greve M. Diagnostic and Rehabilitation of Airport 
Dispatcher’s Central Nervous System Functional Disturbances by Using 
Complex Psychophysiological Monitoring. Психофармакология и 
биологическая наркология (Psychopharmacology & Biological Narcology) 
2004. Том 4, No 2-3, c. 727 -728. 
21. Porozovs J. The interest of Latvian students about various branches of sports. 
9th Annual Congress European College of Sport Science, July 3 – 6, 2004. Book 
of Abstracts. Ed. by: Emmanuel Van Praagh, Chair Jean Coudert, chair. 
Universite Blaise Pascal, Universite D’auvargne, Clermont-Ferand, France, 2004. 
- p. 163 - 164. 
22. Porozovs J. The Sport Activities and Charasteristic of Lifestyle of Riga 
Students. Rīgas skolēnu sporta aktivitātes un dzīvesveida raksturojums. Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8. Sērija. Humanitārās un sociālās 
zinātnes. 6. sējums. Rīga: “ RTU”, 2004. - 180. - 187. lpp. 
23. Porozovs J., Tolmacha N., Vandans J. The Influence of Electrostatic Field 
(ESF) on the Biochemistry and Behavior of Organism. Психофармакология и 
биологическая наркология (Psychopharmacology & Biological Narcology) 
2005. - Том 6, No 2. - c. 903 - 904. 
24. Shkolnikova T., Porozovs J. Latvian Students’ Physical Condition Level and 
Lifestyle: Current Situation and Solution of the Problem. International Congress 
on Soldiers’ Physical Performance, 2005, Jyvaskyla, Finland. Congress 
Proceedings. Ed. by: Keijo Hakkinen, Heikki Kyrolanen.Finish Defence Forces, 
University of Jyvaskyla, Finland, 2005. –  p. 179. 
25. Porozovs J. The sport activities of Latvian students (boys and girls) of various 
age. 10th Annual Congress European College of Sport Science, July 13 – 16, 
2005. Book of Abstracts. Ed. by: Nenad Dikic, Slobodan Zivanic, Sergej Ostonic, 
Zorica Torjanski. Sport Medicine Association of Serbia, Belgrade, Serbia, 2005. - 
p. 206. 
26. Porozovs J. Comparison of Sport Activities and Lifestyle of Different Age 
Latvian Students. Sport Kinetics 2005, 9th International Scientific Conference, 
September 16-18, 2005. Book of Abstracts. Rimini, Italy, 2005. - p. 215. 
27. Porozovs J., ŠkoĜĦikova T. The Attitude of Sport and Biology Teacher 
Speciality Students to Chosen Speciality. Sporta un bioloăijas skolotāja 
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specialitātes studentu attieksme pret izvēlēto specialitāti. Rīgas Tehniskās 
universitātes zinātniskie raksti. 8. Sērija. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. 
sējums. Rīga: “ RTU”, 2005. - 165. - 173. lpp. 
28. Porozovs J., Tolmača N., Vandāns J. SpēĜu situācijas bērnu kognitīvo 
funkciju novērtēšanā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. III 
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga: SIA “Ulma”, 2006. - 358. – 364. lpp. 
29. Порозовc Ю., Праулите Г., Райпулис Е., Гедровицс Я. (2006) Учебники 
биологии и химии в основной школе Латвии. Natural Science Education at 
General School. Proceedings of the Twelfth National Scientific Conference. 
Lucilijus, p. 2006. - 172-179. 
30. Porozovs J. Pedagoăijas specialitāšu studentu sporta aktivitāšu raksturojums. 
Humanitārās un sociālās zinātnes. RTU zinātniskie raksti. 8. sērija, 10. sējums. 
Rīga: “RTU”, 2006. - 113.-120. lpp.  
31. Porozovs J. Skolēnu zināšanas par atkarību izraisošām vielām un 
paradumiem, un priekšstats par narkomānijas problēmas aktualitāti Latvijā. 
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VIII. Liepāja, 2006. - 235.-240.lpp. 
32. Porozovs J., Gedrovics J. Pamatskolas vecāko klašu skolēnu interese par 
bioloăijas tematiem. Starptautiskā zinātniskā konference Dabaszinību didaktika 
šodien un rīt. Raksti. Rīga, 2007. – 156.-164. lpp. 
33. Porozovs J. The Attitude of Latvian Students to Sports and Sport 
Organization Forms in Schools and Higher Educational Institutions. 12th Annual 
Congress European College of Sport Science, July 11 – 14, 2007. Book of 
Abstracts. Ed. by: Jouni Kallio, Paavo V. Komi, Jyrki Komulainen, Janne Avela. 
Otavan KirjapainoOy, Keuruu, 2007. - p. 521. 
34. Porozovs J. Pedagoăijas specialitātes studentu ESF projekta finansētās 
pedagoăiskās prakses sportā izvērtējums. Izglītības ekoloăija un profesionālās 
studijas. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas un Rīgas Pedagoăijas un izglītības 
vadības augstskolas Dabas un darba vides institūta III zinātniski praktiskās 
konferences rakstu krājums. Rīga, 2007. – 48.-56. lpp. 

 
 

10.01.2008                    ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Valentīna Romenkova 
Dzimšanas dati 21.02.1950,  Ukraina, Poltavas apg. 

Adrese Ogre, Tīnūžu iela 13 - 46 
Mobilais tālrunis 26528880 

E- pasts pirmsskola@rpiva.lv  

Izglītība   
Laika periods 1984. – 1988. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Attīstības psiholoăijas aspirante 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultātes aspirantūra 

  

Laika periods 1967. – 1972. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Psiholoăijas un pedagoăijas pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums Kijevas Valsts pedagoăiskais institūts, Pedagoăijas 
fakultāte 

  

Darba pieredze  
Laika periods 1994. - 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Psiholoăija 
  

Laika periods 1991. – 1994. 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Izglītības attīstības institūts, VaĜĦu 2, Rīga 
Nozare Psiholoăija 

  

Laika periods 1985. – 1991 
Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese RSCKI / Izglītības attīstības institūts 
Nozare Psiholoăija 

  

Laika periods 1984. – 1985. 
Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe 

Darba vietas nosaukums un adrese RSCKI,  VaĜĦu 2, Rīga 
Nozare Psiholoăija 

  

Laika periods 1980. – 1984. 
Profesija vai ieĦemamais amats Inženieris - ekonomists 

Darba vietas nosaukums un adrese SkaitĜošanas centrs, Rīgas iela 17, Ogre 
Nozare Ekonomika 

  

Laika periods 1972. – 1980. 
Profesija vai ieĦemamais amats Audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Bērnudārzs „StrautiĦi” 
Nozare Pedagoăija 

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
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 Krievu + + + 

 Latviešu   + + + 
 UkraiĦu  + + + 

Datora lietošanas 
prasmes 

Lietoju – MS Word, u.c. 

Papildu informācija  
Konferences Проблемы психолингвистики. Переяслав – Хмельницкий, 2007. 

Pedagoăija: teorija un prakse. Liepāja, 2007. 
Letonikas 1.kongress. Rīga, 2006 
Teorija un prakse skolotāju izglītībā, RPIVA,2004.gads. 
LLU “Sociālais kapitāls”,2002.gads. 
RPIVA “Bērna audzināšana demokrātiskā sabiedrībā”,2000.gads. 
RPIVA Bērna socializācija mainīgajā pasaulē”,1998.g. 
Starptautine moksline konferencija “Humanizmas, demokratija ir pilietiškumas 
mokykloje. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilniaus, 1997. 08. – 10.10. 
“Bērns pasaulē, pasaule bērnā”, Liepāja.1997.g. 

Projekti RPIVA projekts :Bērna identitātes veidošanās”  
Publikācijas Роменкова В. (2007) Вербальная репрезентация содержания образа мира 

детей дошкольного возраста в процессе формирования идентичности.// 
Гуманитарный вестник Переяслав – Хмельницкого педагогического 
университета им.Г.Сковороди. Научно теоретический сборник. Выпуск 
12. Переяслав – Хмельницкий, 211 – 217 с. 
Romenkova V. (2007) Bērna identitātes veidošanās īpatnības deprivācijas 
apstākĜos.// Pedagoăija: teorija un  prakse. V zinātnisko rakstur krājums. – 
Liepāja, 14. – 23.lpp 
Romenkova V. (2006) Bērna identitātes veidošanās struktūra.// Letonikas I 
kongress. Valodniecības raksti. – R.: Latvijas ZinātĦu akadēmija, 297. – 304. 
Romenkova V. (2006) Skolotāja nozīmīgums skolēnam un tā veidošanās 
nosacījumi.// Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā: RPIVA III 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – R.: SIA Ulma, 573. – 
577.lpp  
Romenkova V. Sociālo konfliktu loma pirmsskolas vecuma bērna personības attī
(krievu val.) // Konfliktu teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā. – Vārti, 2001.
Romenkova V. Psihodiagnostika. Mācību līdzeklis. – R.: Vārti, 2000. 
V.Romenkova. Psihologa asistents kā humānās pedagoăiskās vides sekmētājs 
bērnudārzā. // Kurp un kā mēs ejam izglītībā? –R.: Vārti, 2000, 26.-27.lpp. 

Akadēmiskie 
kursi 

2003. – 2005. Saskarsmes psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Pedagoăiskā 
psiholoăija 
1998. – 2003. Ievads psihoterapijā, Psihoanalītiskās teorijas, Saskarsmes 
psiholoăija un pedagoăija, Ăimenes konsultēšana 
1997. Speciālā diagnosticēšana, Patopsiholoăija, Lomas un pozīcijas ăimenē, 
RotaĜu terapija, Personības psiholoăija, Bērnības pedagoăija 
1994. Pedagoăiskā psiholoăija 
1992. Ievads psiholoăijā 

 
 
__._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds MARUTA SĪLE  

Dzimšanas dati 30.12.1950 
Adrese Rīga, Celmu 2  dz.16 

Mobilais tālrunis 7538197 
29523789 

E- pasts maruta.sile@ rpiva.lv 

Izglītība   
Laika periods 2001.gada 19.aprīlī 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001585 
Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
  

Laika periods 1996gada 8.oktobris 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms 000328. Maăistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums DAUGAVPILS PEDAGOĂISKĀ 
UNIVERSITĀTE 

  

Darba pieredze 
 

Laika periods 2004  
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Pedagoăijas fakultātes dekāne, asociētā 

profesore 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Imantas 7.līnija 1 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 2001.-2004 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Imantas 7. līnija  1 

Nozare Pedagoăija 

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
 Krievu x x x 
 AngĜu x x  

Datora lietošanas 
prasmes 

Word, Outlook, Excel, Access 

  

Papildu informācija  
Kursi 2000., 2002., 2004., 2006.gadā Starptautiskās latviešu jauno mūziėu radošās 

nometnes – meistarkursi Ogrē. 
2005. gada 11.-12. novembrī piedalīšanās X starptautiskajā kreativitātes 
konferencē „Kreativitātes kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošanas 
izglītības praksē”, Rīgā. 
2002. gadā piedalīšanās G. Cipina meistarkursos – apliecība Nr.571 
2002.gada 1.martā piedalīšanās ViĜĦas Mūzikas akadēmijas profesora S. 
Gedraiša seminārā – apliecība Nr.697 
2002.gada 19.aprīlī piedalīšanās ViĜĦas Mūzikas akadēmijas profesora S. 
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Gedraiša seminārā – apliecība Nr.727 
2001. gada 6.decembrī piedalīšanās A. I. Hercena Krievijas Valsts 
Pedagoăiskās Universitātes prof. N Terenjevas meistarkursos – apliecība 
Nr.537 

Konferences  Dalība visās konferencēs, kur ir publikācijas 
Projekti Līdzdalība LZP finansēto pētījumu projektos. 

Kopš 2006.gada ‘’Mūzikas pedagoăija kā tautas izglītības sastāvdaĜa : 
latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības 
kontekstā’’( LZP finansētais projekts Nr.04.1083) 
Kopš 2004.g. 16.02 „Mūzikas pedagoăijas kā tautas izglītības sastāvdaĜa: 
latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā 
” (LZP finansētais projekts Nr.04.1083) 
Līdzdalība 2002.g.04. projektā „Different actuallyties in the piano-playing 
pedagogy: theory into practice”. IST Courses In Art & Social sciences 
Artistic education. Socrates Comenius / Grundtvig Course Database. 
Kopš 2000.g. 15. 12. „Mūzikas pedagoăija kā tautas izglītības sastāvdaĜa: 
latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības 
kontekstā” (LZP finansētais projekts Nr.01.0389) 
Kopš 2006.gada līdzdalība RPIVA zinātniskās pētniecības projektā ’’ 
Instrumentspēles pedagoăija Latvijā : vēstures, teorijas, praktiskās pieredzes 
pētījums Eiropas mūzikas kultūras kontekstā’’ 

Publikācijas 2006.gadā  
1.M.Sīle, L.Vainovska  Skolēnu sporta deju sasniegumu vērtēšana/ 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli  ‘’Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā’’.-R īga, SIA ŪLMA’’ 2006., 414.—420. lpp. 
2.. Sīle M.Apsīte Ž. Deju kolektīva koncertmeistaru darbības pedagoăiskie 
aspekti./ATEE konferences materiāli .R.: Izglītības soĜi, 2006. 
3. Sīle M. Kreativitātes attīstības modelis klavierspēles apguvē. / Radoša 
personība IV.-R.:RaKa,- 179.-186.lpp. 
2004.gada 
1. Sīle M. LintiĦš G. Ritma veseluma izpratne mūzikas pedagoăijā./ 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli „Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā II”- R īga.: Petrovskis un Ko, 2004. – 60. – 67.lpp. 
2003.gadā 

1. Sīle M. Holistic Aproach to child’s development in piano teaching 
process/ The 3rd international conference Daugavpils „Person.Color. 
Nature. Music.- Daugavpils 2003.-189.-194.lpp.” 

2. Sīle M., Blīgzne A. Pašvērtējums mūzikas skolotāju pašizglītošanās 
procesā / ATEE starptautiskās konferences materiāli – Rīga.:2003.-
23.-29.lpp. 

3. Sīle M., Čekanoviča S. Senās mūzikas apguve mūzikas skolotāju 
vērtību sistēmā/ ATEE starptautiskās konferences materiāli – Rīga.: 
2003. – 37. – 44.lpp. 

4. Sīle M., IĜjučonoka I. Kultūrvides ietekme bērnu pašapziĦas attīstībā 
/ ATEE starptautiskās konferences materiāli – Rīga.: 2003. – 55. – 
63.lpp. 

5. Sīle M., Karčevska S. Pianista, pedagoga Raimonda Redberga 
ieguldījums latviešu klavierspēles dueta attīstībā . ATEE 
starptautiskās konferences materiāli – Rīga.: 2003. – 72. – 79.lpp. 

2002. gadā 
1. Sīle M. Theretical Basis of the Piano – Playing teaching model.// Person. 
Color.Nature. Music. _ Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – 
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Daugavpils.: Saule, 2002. – 88. – 89.lpp. 
2. Sīle M., Iljučonoka I. Influence of Cultural Environment on the 
Children’s Self – Confidence.// Person. Color. Nature. Music. – 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Daugavpils.: Saule, 
2002. – 81. – 84.lpp. 
3. Sīle M. Holistic approach to child’s Development in Piano Training 
Process.// ATEE starptautiskās konferences materiāli. 3. daĜa. – Rīga.: 2002. 
– 171. – 176.lpp. 
4. Sīle M.,  Blīgzne A. Pašizglītība mūzikas skolotāju profesionālajā 
izaugsmē.// ATEE konferences materiāli. – Rīga.: 2002. – 277. – 285.lpp. 
5. Sīle M., Verbickis A. Pareizticīgās baznīcas kora kormeistara 
pedagoăiskā darba specifika.// ATEE konferences materiāli. – Rīga.: 2002. 
– 164. – 173.lpp. 
6. Sīle M. Holistic approach to child’s Development in Piano Training 
process.// ATEE starptautiskās konferences materiāli. 4. daĜa. -  Rīga.: 
2002. – 151. – 156.lpp. 
7. Bogdanova T., Sīle M. Klavierspēles pedagoăijas tālākās attīstības 
vēsturiskie priekšnosacījumi.// ŠauĜu universitātes starptautiskās 
konferences materiāli. – ŠauĜi.: 200. – 287. – 291.lpp. 
Recenzētie darbi 

1. Zinātnisko rakstu krājuma „Radošā personība” recenzente – Rīga.: 
RaKa, 2003. – 320 lpp. 

2. Rakstu krājuma „Agrīnās bērnības vecumposma bērnu klavierspēles 
prasmju veidošanās priekšnoteikumi” recenzente - Rīga.: Latvijas 
Akmeoloăijas akadēmija, 2003. – 75 lpp. 

3. Spalva R. Monogrāfijas Tēls un dejas kompozīcija recenzija. – 
Rīga.: RaKa, 2004. – 125 lpp. 

4. LintiĦš G. Ritma izjūtas attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē.- 
Rīga, :  SIA Drukātava, 2005.- 70 lpp. 

5. Spalva R. Pedagoăiskās prakses vadītāja rokasgrāmata. - Rīga,: 
SIADrukātava,2006.-60 lpp. 

 
 
 

___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Sarmīte Tūbele 

Dzimšanas dati 29.04.1955., Ventspils 
Adrese Kūdras iela 6 – 34; Rīga, LV-1083 

Mobilais tālrunis 67454401 
26438441 

E- pasts sarmite.tubele@lu.lv    

Izglītība   
Laika periods 2001. – 2006. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 
Dr. paed. nozaru (speciālajā) pedagoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1999. – 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 
Mg. paed. izglītības zinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1979. – 1984. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 
Palīgskolas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts 
  

Laika periods 1975. – 1979. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms ar izcilību 
Feldšeris 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 2. medicīnas skola 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods 2001. līdz šim brīdim 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, PPF Pedagoăijas 
nodaĜa 

Nozare Speciālā pedagoăija, logopēdija 
  

Laika periods 1999. – šim brīdim 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskola 

Nozare Speciālā pedagoăija, logopēdija 
  

Laika periods 1981. – 1985. 
Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja logopēde, direktora vietniece 

mācību darbā 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 41. vidusskola 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1979. – 1982. 
Profesija vai ieĦemamais amats Feldšere 

Darba vietas nosaukums un adrese P. StradiĦa klīniskā slimnīca, reanimācijas 
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nodaĜa 
Nozare Medicīna (reanimatoloăija) 

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
 Krievu x x x 
 Vācu x x  
 AngĜu x x x 

Datora lietošanas 
prasmes 

Word, Outlook, Excel, Access, Power Point 

  
Papildu informācija  

Semināri Vadu seminārus un tālākizglītības kursus skolotājiem un logopēdiem Rīgā un 
citās Latvijas pilsētās 

Konferences  Sonderpädagogische Förderung im Spannungsfeld von Rehabilitation, 
Integration, Inklusion. 2008.gada 11. – 12.janvāris, Leipciga 
Letonikas 2.kongress, 2007.gada 30. - 31.oktobris, Rīga 
Latvijas Universitātes 65.konference, 2007.gada 8.februārī, Rīga 
 ATEE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality Education for 
Quality Teaching. Rīgā, 2006.gada 2.,3.jūnijā.  
7th International Conference ATEE Spring University Tartu, May, 2004, p 

Publikācijas Tūbele S. Detailed Speech and Language Diagnostic System – a Curriculum 
Component in Teacher Education./ Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprache – 
und Schulpolitik in Multikulturellen Gesellschaften. – Leipzig: Leipciger 
Universitätsverlag, 2007. – S.71 – 82 (ISBN 978-3-86583-164-4). 
Tūbele S. Lasīšanas traucējumi vai disleksija?/ Latvijas Universitātes raksti. 
Pedagoăija un solotāju izglītība 715.sējums – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 
– 114. – 119.lpp. (ISBN 978-9984-802-75-6; ISSN 1407-2157) 
Tūbele S. Disleksijas un lasīsānas traucējumi – kopīgais un atšėirīgais. 
Letonikas 2.kongress, 2007.gada 30.,31.oktobris 
Tūbele S. Lehrerbildung im Bereich Sonderpädagogik in Lettland Starptautiska 
konference. Sonderpädagogische Förderung im Spannungsfeld von 
Rehabilitation, Integration, Inklusion. 2008.gada 11. – 12.janvāris, Leipciga 
Tūbele S. Lasīšanas traucējumi vai disleksija? Latvijas Universitātes 
65.konference, 2007.gada 8.februārī. 
Tūbele S. Skolotāju izglītības uzlaboāsna, lai veicinātu sadarbību skolēna 
runas un valodas koriăējoši attīstosājā darbībā/ ATEE Spring University. 
Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. Rīgā, 
2006.gada 2.,3.jūnijā. 
Tubele S. Dyslexia – Identification Practice in Primary School. 7th 
International Conference ATEE Spring University Tartu, May, 2004, p. Tubele 
S. Some Suggestions for the Managers when Employee is a Person with 
Disability. International Conference “Equal Rights for All” (Riga, Latvia, 
January, 2004); (ISBN 9984-9531-9-0). – 259-273 pp. 
Tubele S. Possibilities of improving student’s attitudes in the study course 
“Introduction into Special Needs Education” at University of Latvia./Pedagogy 
and Teacher’s Education. Scientific Papers University of Latvia (ISSN 1407-
2157) – pp.199-206. 
Tubele S. The study course “Introduction to Special Needs Education” 
necessary component of the curriculum in teacher education/ Krūze, A., 
Mortag, I., Schulz, D. Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der 
Lehrerbildung. – Leipzig: Leipziger Unversitätsverlag, 2006. – s. 175 – 182 
(ISBN 3-86583-113-3). 
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Tubele, S. The Cooperation in the Correction Developmental Work of Pupil’s 
Speech and Language Disability/ ATEE Spring University. Changing 
Education in a Changing Society. Lithuania: Klaipeda University, 2006. – p. 
121 – 131 (ISSN 1822-2196) 
Tūbele, S. Skolotāju izglītības uzlabošana, lai veicinātu sadarbību skolēna 
runas un valodas koriăējoši attīstošajā darbībā / ATEE Spring University. 
Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. – Rīga: 
Izglītības soĜi, 2006. – 493. – 508. lpp. (ISBN 9984-617-95-5) 
Tūbele S. Kāpēc skolēns nelasa?(Why student does not read?) // Skolotājs, Nr. 
6. 2001. – 49 – 52.lpp. (ISSN 1407-1945) 
Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. (The evaluation of student’s 
speech development) – R.: RaKa, 2002. – 165 lpp. (ISBN 9984-15-462-9) 
Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi... (If a student writes 
incorrectly…)  – R.: RaKa, 2004. – 132 lpp. (ISBN 9984-15-570-6). 
Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā (Introduction in the 
Special Needs Education) . – R.: RaKa, 2004. – 112 lpp. (ISBN 9984-15-594-3) 
Tubele, S., Pugh, T. The Development of Appropriate Conditions in the 
Workplace for People with Disabilities / Distance Education Course / 
Employment of People with Disabilities. – R.: Mācību grāmata, 2005. – 88. – 
137. lpp. (ISBN 9 984-18-340-8) 
Tūbele, S., Pahs, T. Atbilstošu apstākĜu veidošana darba vietā cilvēkiem ar 
traucējumiem / Tālmācības studiju kurss / Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. 
– R.: Mācību grāmata, 2005. – 88. – 142. lpp. (ISBN 9 984-18-280-0) 
Attiecīgais tālmācības kurss ir vēl divās valodās (grieėu un franču), bet tas ir 
tulkots materiāls. 
Tubele S. Detailed Speech and Language Diagnostic System – a Curriculum 
Component in Teacher Education / Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprache- 
und Schulpolitik in Multikulturellen Gesellschaften. – Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, 2007. – S. 71-82 (ISBN 978-3-86583-164-4) 

Docētie 
studiju 
priekšmeti 
 

Ievads speciālajā pedagoăijā 
Logopēdija sākumskolā 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 
Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar PAA 
Runas un valodas traucējumu diferenciālā diagnostika 
Logopēdiskā darba projektēšana vispārējās izglītības iestādē 
Balss traucējumi 
Valodas sistēmas nepietiekama attīstība 
Ievads logopēdijā 
Logopēdiskā darba organizēšana 
Logopēdijas teorijas 
Disleksija, disgrāfija, korekcijas metodes 
Runas un valodas pārbaudes metodes (novērtēšana) 
Speciālās pedagoăijas ideju attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē (maăistriem) 
Logopēdijas aktuālās problēmas un attīstības tendences (maăistriem) 
Personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpes un izglītības vēsture 
(maăistriem) 

 
 
___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Tija Z īri Ħa 
Dzimšanas dati 24.03.1972. 

Adrese Saules iela 6, Ādaži, Rīgas rajons, LV – 2164 
Mobilais tālrunis Mob. 29295892 

E- pasts tija.zirina@rpiva.lv  

Izglītība   
Laika periods 1995 – 1998 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Doktora diploms / Dr. Psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1990 - 1994 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālās kvalifikācijas diploms/Pirmsskolas 
izglītības skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Pedagoăiskā augstskola 
  

Darba pieredze  

Laika periods 2003 - 2007 
Profesija vai ieĦemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
Imantas 7. līnija 1, Rīga , LV - 1083 

Nozare Psiholoăija 
  

Laika periods 1999 - 2003 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga , LV - 1083 

Nozare Psiholoăija 
  

Laika periods 1995 - 1999 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
Imantas 7. līnija 1, Rīga , LV - 1083 

Nozare Psiholoăija 
  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu + + + 
 AngĜu  + + + 
     

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internet 
  

Papildu informācija  
Semināri 2006. 23. 11. – 2006. 27.11. Eiropas Padomes organizētais izglītības darbinieku 

tālākizglītības seminārs „ The European Charter for Democratic Schools without 
Violence” London, United Kingdom. 
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 2002.22.04.- 27.04 Eiropas Padomes organizētais izglītības darbinieku tālākizglītības 
seminārs “Intensive Course on Educational Information Technologies” AristoteĜa 
Universitātē, Salonikos, Grieėijā 
2001.21.05.-25.05. Somijas Karjas tautskolas organizētais seminārs “Active 
Citizenship and WWW”.  
2001.12.03.- 16.03. Sorosa fonda projekta “Soli pa solim” organizētais seminārs 
Baltijas valstu augstskolu docētājiem “Teaching in the Inclusive Early Childhood 
Classroom” Pērnavā, Igaunijā.  
2000. 06. 11. – 10.11. Sorosa fonda projekta “Soli pa solim” organizētais seminārs 
Baltijas valstu augstskolu docētājiem “International Step by Step Applied Research 
Training” ViĜĦā, Lietuvā. 
2000. 02. 11. – 07.11. Eiropas Padomes organizētais izglītības darbinieku 
tālākizglītības seminārs “Education for Active Citizenship : New approaches to 
citizenship education and the teaching of democracy in schools from 2000” Oksfordā, 
Lielbritānijā.  

Kursi 2002. 11. 10. – 2002. 13. 10. Cilvēka potenciālu attīstības un pilnveidošanas centra un 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas Institūta sadarbības projektā 
organizētie kursi “ N. Zaiceva pedagoăijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas 
pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs Latvijā “  
2002. 22.06.- 02.08. Oslo Universitātes Starptautiskās vasaras skolas organizētie kursi 
“Special Needs Education” un “Leadership Development Seminar” 
2001. 11. – 2002. 04. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra 
organizētie kursi “Multimediju studiju materiālu veidošanas pamati”.  

Konferences Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs 
2006. 04. RPIVA Straptautiskā konference. Referāts ” Psiholoăiskie nosacījumi 
sekmīgai valodas attīstībai mazbērna vecumā.’’ 
1999. Conference organised by Association for Teacher Education in Europe Spring 
University 1999 “Changing Education in a Changing Society”. LiepiĦa T. Attention 
development in hyperactive children.// Changing Education in a Changing Society.- 
Klaipedos universitetas, Klaipeda, 1999. 3 lpp. 
1997. 08. – 10.10. IV tarptautine moksline konferencija “Humanizmas, demokratija ir 
pilietiškumas mokykloje”. LiepiĦa T. Causes and development of hyperactive 
behaviour in pre-school age.// Humanizmas, demokratija ir pilietiškumas mokykloje..- 
Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilniaus, 1997. 5 lpp. 
1997.- Liepājas Pedagoăijas augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference “Bērns- 
pasaulē, pasaule- bērnā”. LiepiĦa T. Hiperaktīvā bērna attīstības īpatnības.//Bērns – 
pasaulē, pasaule- bērnā.- LPA, 1997.,5lpp. 
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs 
31.10. – 1. 11. 2006. K. Barona konference 2006  
„Bērnības pieredze: kultūras aspekti’’ Rīgas Latviešu biedrība.  
 Referāts  ”Pirkstu rotaĜas latviešu tautasdziesmās kā runas aktivizētājas mazbērnu 
vecumā.” 
1999. - Izglītības iestāžu vadītāju forums. LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu attīstības 
īpatnības. 
1998.- Rēzeknes augstskolas zinātniski metodiskā konference “ Profesionāla pedagoga 
sagatavošanas problēmas”. LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu uzvedības izpausmes dažādos 
vecumposmos.// Rēzeknes augstskolas zinātniskās konferences rakstu krājums Nr. 2.- 
Rēzekne, 1998., 8 lpp. 
1998.- Liepājas Pedagoăijas augstskolas Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 
konference “Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes”. LiepiĦa T. Metodes hiperaktīvo 
bērnu uzvedības uzlabošanā.// LPA zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums 
“Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes”.- Liepāja: LPA, 2000., 8 lpp. 
1996. – RPIVA Pirmsskolas un sākumskolas fakultātes zinātniski metodiskā 
konference “Studenta un bērna radošas aktivitātes veidošanas problēmas”. LiepiĦa T. 
Hiperaktīvo bērnu uzmanības izkopšana – radošas aktivitātes nosacījums.// RPIVA 
pirmsskolas un sākumskolas fakultātes zinātniski metodisko tēžu krājums.- R.: 1996., 1 
lpp. 
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Projekti Letonikas Valsts programmas apakšprojekts „Bērnu valodas pētījumi Latvijā: 
lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts.” Vadītāja -  D. Markus, Prof., Dr. habil. 
philol. 
LZP granta projekts Nr. 07. 2088 „Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar 
migrēnu slimojošiem pusaudžiem” Vadītāja – T. ZīriĦa, asoc. prof., Dr. Psych. 

Publikācijas ZīriĦa T. Hiperaktīvo bērnu attīstības īpatnību raksturojums dažādos 
vecumposmos.//Psiholoăijas Pasaule.-  2005.-6. – 3 lpp. 
Dzintere D., Purmale R., ZīriĦa T. Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē// 
RPIVA zinātniskie raksti IV, 2004.- 6 lpp. 
LiepiĦa T. Pirmsskolas izglītības skolotāju sagatavošanas modelis. // Skolotājs. – 2002. 
– 4 ( 34 ). – 3 lpp. 
LiepiĦa T. Metodes hiperaktīvo bērnu uzvedības uzlabošanā.// Mijiedarbības 
pedagoăijas aktualitātes. – Liepāja: LPA, 2000., 8 lpp. 
LiepiĦa T. Attention development in hyperactive children.// Association for Teacher 
Education in Europe Spring University 1999. Changing Education in a Changing 
Society.- Klaipeda: Klaipedos universitetas., 1999., 3 lpp. 
LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu uzmanības īpašību un mērėtiecīgas darbības izkopšana.// 
RPIVA zinātniskie raksti II “Scientia est potentia”- R.: Vārti, 1999.,7 lpp. 
LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu pašizjūtu ietekmējošie faktori.//Personības pašizjūta un 
identitāte.. – R.: Mācību apgāds NT, 1998., 10 lpp.  
LiepiĦa T. Uzmanības izkopšana kā svarīgs nosacījums hiperaktīvo bērnu radošas 
aktivitātes veicināšanā. // RPIVA zinātniskie raksti I Sapere aude. – R.: Vārti, 1997., 2 
lpp. 
LiepiĦa T. Causes and development of hyperactive behaviour in pre – school age.// IV 
tarptautine moksline konferencija  “Humanizmas, demokratija ir pilietiškumas 
mokykloje”. – Vilniaus Pedagoginis Universitetas,  Vilniaus, 1997.,5 lpp 

 Monogrāfijas 
LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība un uzvedības korekcija.- R.: Vārti, 
1998., 64 lpp. 

 Mācību līdzekĜi 
LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstības īpatnības.- R.: Vārti, 1998.,45 lpp. 
LiepiĦa T. Hiperaktīvo bērnu uzvedības korekcija. – R.: Vārti, 1998., 36 lpp. 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds SILVIJA GEIKINA 

Dzimšanas dati 17.08.1939.,  Daugavpils, Latvija 
Adrese Rīgā, AnniĦmuižas bulv. 68 - 32 

Mobilais tālrunis 9213434 
E- pasts silvija.geikina@inbox.lv 

Izglītība   
Laika periods 1998. - 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra grāds pedagoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
  

Laika periods 1962-1967 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Teātra zinātniece 

Izglītības iestādes nosaukums A. Lunačarska Teātra mākslas institūts, Maskava 
  

Laika periods 1959-1962 
Studijas Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas doktorantūrā 
Aktrise 

Izglītības iestādes nosaukums RaiĦa Dailes teātra 3. aktieru studija 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods 1995 -  
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7. līnija 1 
Nozare Vispārīgā pedagoăija 

  
Laika periods 1988-1994   

Profesija vai ieĦemamais amats Redaktore 
Darba vietas nosaukums un adrese Laikraksta "Literatūra un māksla" Teātra un kino 

nodaĜa, Balasta dambis 3 
Nozare Teātra un kino nozare 

  
Laika periods 1980-1988   

Profesija vai ieĦemamais amats Vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese E. SmiĜăa Teātra muzejs, E. SmiĜăa iela 37/39 

Nozare Teātra vēsture 
  

Laika periods 1973-1980   
Profesija vai ieĦemamais amats Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un adrese RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, Pils 
laukums 3 

Nozare Literatūras vēsture, teātra vēsture 
  

Laika periods 1969-1973   
Profesija vai ieĦemamais amats Zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un adrese RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, Pils 
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laukums 3 
Nozare Teātra nozare 

  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu + + + 
 AngĜu  + +  
     

Datora lietošanas 
prasmes 

Lietoju – MS Word, Power Point u.c. 

Citas prasmes  
  

Papildu informācija  
Kursi Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte, 07.03. – 

27.06, 2005., kursi ,,Augstskolu didaktika”. 
Publikācijas  Geikina S. „Klētnieki ar grimu, bez grima”. Grāmata par Klētnieku 

dzimtu. – R.: „Nordik”, 2006, 280.lpp 

Geikina S. Vazdiku dzimta: Ar teātri saindētie. - R.: „LikteĦstāsti” 2004, 
420 lpp.Geikina S. Retorikas pamati. Tālmācības materiāls. - R.: Raka, 
2003, 112 lpp. 

Geikina S. Noslēpumainā spēlmaĦu ěena. Grāmata par aktrisi Helēnu 
Romanovu. - R.: „LikteĦstāsti”, 1999, 180 lpp. 

Geikina S. Ironiskais romantiėis. Grāmata par Dailes teātra aktieri 
Valentinu Skulmi. - R.: „LikteĦstāsti”, 1997, 230 lpp. 

 
 

__._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds GINTA GRIGORJEVA  

Dzimšanas dati 12.02.1964. 
Adrese Kalnciema iela 2b - 17, Rīga LV-1048 

Mobilais tālrunis 7614783 
E- pasts riekstin@latnet.lv  

Izglītība   
Laika periods 2007. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Tiesības mācīt speciālās izglītības programmās 
pirmsskolas izglītības pakāpē 

Izglītības iestādes nosaukums LR IZM 
  

Laika periods 1993.- 1995. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Maăistra grāds pedagoăijā  

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
  

Laika periods 1988.- 1993. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja, 
audzinātāja. 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Pedagoăijas augstskola Pirmsskolas 
pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Laika periods 1979.- 1983. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Arhitekts- tehniėis. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Celtniecības tehnikums 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods 1999. -  
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1994. -  
Profesija vai ieĦemamais amats vadītāja  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 
"RiekstiĦš”, Riekstu iela 13  

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1993.- 1994 
Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 260. bērnudārzs 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1991.- 1994 
Profesija vai ieĦemamais amats Galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pils. Kurzemes raj. Skolu valdes Pirmsskolas 
daĜa 

Nozare Pedagoăija  
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Prasmes  

Valodu 
prasmes  

Valoda Saprotu    Runāju Rakstu 

 Krievu x x x 
 AngĜu  x x  
     

Datora lietošanas prasmes Word, Outlook, Excel, Access, Lotus Notes 
Citas prasmes Autovadītāja apliecība kopš 1992. gada. 

Papildu informācija  
Semināri 1998.g. ES PHARE Consensus semināra "Pamatprincipi invalīdu izglītības 

problēmu risināšana" ietvaros ziĦojums par pirmsskolas vecuma bērnu 
invalīdu integrāciju;  

Kursi 2007.g. RD IJSD Skolotāju izglītības centrs: Pedagoăiskā procesa tiesiskie 
pamati izglītības iestādēs. 
2006.g. RD IJSD Skolotāju izglītības centrs: Bērnu ar speciālām 
vajadzībām raksturojums, diagnostika, korekcija, mācīšana un mācīšanās; 
2003.g. Bērns kā individualitāte. Skolotājs- bērna attīstības izzinātājs un 
virzītājs. ( Skolotāju izglītības centrs )- 40 stundas (apliecības Nr. 03- 
373p); 
2002g. Logopēdu asociācija: Kompleksā pieeja habilitācijas procesā 
bērniem ar agrīnās runas attīstības problēmām. 
2002.g. 5- 6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai ( Izglītības iniciatīvu centrs 
)- 36 stundas (apliecības Nr. 3028 ); 
2002.g. Kompleksā pieeja habilitācijas procesā bērniem ar agrīnās runas 
attīstības problēmām ( Latvijas logopēdu asociācija)- 32 stundas; 
2000.g. Jaunākais lietvedībā (Kurzemes raj. Skolu valdes Pedagoăiskās 
izglītības centrs )- 12 stundas (apliecībasNr. 3514); 
1998.g. Sorosa Fonda Latvija pamatkursa seminārs projekta "Soli pa solim" 
ietvaros- 48 stundas; 
1997./98. māc. g. Latvijas Universitātes inovāciju projekti izglītības politikā 
(LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts)- 105 stundas 

Konferences  1998.g. Latvijas izglītības vadītāju forums darba grupas "Bērni ar speciālām 
vajadzībām" vadītāja 

Projekti 1998. gadā  Sorosa Fonda Latvija atbalstītā projekta "Bērnudārza metodiskā 
un konsultatīvās palīdzības centra izveide"; projekta direktore 

Docētie studiju priekšmeti „Logoritmika”  

 
 
 

___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Irina Habarova 

Dzimšanas dati 28.07.1951. 
Adrese Jūrmala, Bišu 16, LV-2012 

Mobilais tālrunis 9174871 

Izglītība   
Laika periods 1997.-1998. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistre. Diploms Nr.- 
004428. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas valsts Universitāte 
  

Laika periods 1985.-1990. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Oligofrenopedagogs. Diploms УВ Nr.- 
335206 

Izglītības iestādes nosaukums A.I. Hercena ěeĦingradas pedagoăiskais 
institūts, defektoloăijas fakultāte 
(oligofrenopedagoăija). 

  

Laika periods 1969.-1972 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Bērnudārza audzinātāja. Diploms Ф Nr. 
305392 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas pedagoăiskā skola. 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods 1999. -   
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1993.-2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 55, speciālā pirmsskolas izglītības 

iestāde „Dardedze” 
Nozare  

  
Laika periods 1987.-1993. 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs defektologs. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 55. specializētā pirmsskolas izglītības 

iestāde 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 1983.-1987. 

Profesija vai ieĦemamais amats pirmsskolas audzinātāja. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 55. specializētā pirmsskolas izglītības 

iestāde 
Nozare Pedagoăija 
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Laika periods 1980.-1983. 
Profesija vai ieĦemamais amats pirmsskolas audzinātāja. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde 
Nozare Pedagoăija  

  
Laika periods 1976.-1980 

Profesija vai ieĦemamais amats pirmsskolas audzinātāja. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 55. pirmsskolas izglītības iestāde 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1972.-1976 
Profesija vai ieĦemamais amats pirmsskolas audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Fabrikas „17. Jūnija” pirmsskolas izglītības 
iestāde 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1969.-1972 
Profesija vai ieĦemamais amats pirmsskolas audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 
„V āverīte” 

Nozare Pedagoăija 

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
 Latviešu x x x 
 Vācu x x  

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Internets 

Citas prasmes  
Papildu informācija  

Kursi 2007.30.11. - „UzĦēmuma vadītāja juridiskā aizsardzība”. 
Seminārs. „Finansu Risinājumu Grupa”. 
2006.02.12.-2007.05.04. – „Pedagoăiskā procesa tiesiskie 
pamati izglītības iestādēs”. Programmas kods A1-9014110033, 
saskaĦojuma ar RDIJSD Nr. 0225, 12.04.2007. 
2005.17.09. „Valodas un runas attīstības traucējumi un to 
neiropsiholoăiskie pamati” (72 stundas). Latvijas Logopēdu 
asociācija/Maskavas Defektoloăijas un medicīniskās 
psiholoăijas institūts. 
2004.02.11. „Mūsdienu pirmsskolas izglītības iestādes 
vadīšanas tiesiskais un pedagoăiski psiholoăiskais aspekts”. 
RSIC. 
2001.06.10. „Logopēda sadarbība ar sociālo pedagogu vai 
sociālo darbinieku”, „Aktuāli valodas un runas patoloăijas 
jautājumi klīnisko logopēdu praksē”. Latvijas Logopēdu 
asociācija. 
2001.14.09. „Psiholoăiskā gatavība skolā”. RSIC. 
2001.20.01. „Uzmanības deficīta sindroma korekcijas iespējas 
bērniem”, „Uzvedības traucējumi bērniem ar dažādām 
neiroloăiskām un somatiskām saslimšanām”, „Anglij ā gūtā 
pieredze disleksiju novēršanā”. Latvijas Logopēdu asociācija. 
2000.03.01. „Pirmie soĜi pie datora. Teksta redaktors Microsoft 
Word. Elektroniskās tabulas Mikrosoft Excel”. LR IZM PIAC, 
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LIIS. 
2000.01.06. „Balsta un kustību aparāta diagnostika un 
korekcijas īpatnības bērniem ar runas traucējumiem”. SIA 
Veselības un medicīniskās rehabilitācijas izglītības centrs. 
2000.07.10. „Ieskats autistu iekšējā pasaulē”, „Montesori 
atveseĜojošās pedagoăijas metožu izmantošana logoterapijā 
(neirofizioloăiskais aspekts)”, „Portage kustība Latvijā”. 

Organizatoriskais darbs 2004.-2006. RD IJSD Talākizglītības programma B1- B2 „Bērns 
ar speciālajām vajadzībām” – lektore. 

Semināri  2007.02. – RD IJSD Kurzemes rajonā seminārs „Pētniecība 
dabā pirmsskolā ”. 

Docētie studiju 

priekšmeti 

 

„Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības 
aizturi, garīgas attīstības traucējumiem” 
„Diferenciālā diagnostika” 
„Logopēdija pirmsskolā”  
„Runas psiholoăija”  
„Logoritmika” 

 
 
 

___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds JeĜena KoĜesĦika 

Dzimšanas dati 18.05.1968. 
Adrese Rododendru iela 1 - 40, Rīga LV-1083 

Mobilais tālrunis 8204227 
E- pasts  

Izglītība   
Laika periods 1999. – 2001 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Izglītības zinātĦu maăistra grāds, diploma 
Nr. 011019. 

Izglītības iestādes nosaukums LU 
  

Laika periods 1998. - 2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Skolotāja, logopēda, speciālās izglītības 
pedagoga specialitāte, defektoloăija, 
diploma Nr. 0010774. 

Izglītības iestādes nosaukums Vitebskas Valsts Universitāte 
  

Laika periods 1998. - 2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Pamatskolas pedagoăijas un metodikas 
specialitāte, pamatskolas skolotāja 
kvalifikācija, diploma Nr. 988417 

Izglītības iestādes nosaukums V.Lāča Liepājas pedagoăijas institūts 
  

Darba pieredze 
 

Laika periods 2004. -  
Profesija vai ieĦemamais amats Logopēds 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 199.PII 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1999. -  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1994. -  
Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs logopēds 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 34.vidusskola 
Nozare Pedagoăija 

  

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
 Latviešu x x x 
 Vācu x x x 

Datora lietošana Word, Outlook, Excel, Access 



 71

  
Papildu informācija  

Kursi 10.2007. Lasīšanas traucējumi 
10.2006. Uzmanības traucējumi bērniem, to izcelsme un 
fizioloăija. 
05.2006. Mācīšanās traucējumi, kas saistīti ar lasīšanas 
problēmām sākumskolā.  
09.2005. Valodas un runas attīstības traucējumi un yto 
neiropsiholoăiskie pamati 
05.2005. Kustības un gaitas traucējumi bērniem, to saistība ar 
runu. Medicīniski pedagoăiskās komisijas, to attīstības 
tendences. 
03.03.2002.– Balss attīstības fonopēdiskā metode. Latvijas 
Jaunatnes sociālā atbalsta fonds 
23.04.2002.– Mācību procesa humanizācija Rīgas 
34.vidusskolā kā skolēnu personības attīstības līdzeklis. Rīgas 
34.vidusskola.  
20.03 – 18.04.2000. - Skolotājs logopēds. Latvijas pašvaldības 
mācību centrs. 

Docētie studiju 

priekšmeti 

 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības 
aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika 
Logopēdija sākumskolā. 

 
 
 

___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Ingūna Lāce 
Dzimšanas dati 1960.g.22. augusts   

Adrese KartupeĜu iela 47 dz.58, Rīgā LV-1058 
Mobilais tālrunis 29409375 

E- pasts inguna.lace@rpiva.lv 

Izglītība   
Laika periods 2007. -  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Doktorantūras studijas  

Izglītības iestādes nosaukums LPA 
  

Laika periods 1994-2000. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Atskaitīta kā sekmīgi nokārtojusi promociju 
eksāmenus un ar uzrādītu promociju darba 
melnrakstu. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 
  

Laika periods 1995-1997 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Pedagoăijas maăistra grāds skolvadības nozarē un 
izglītības vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 
  

Laika periods 1979.-1984 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts 
  

Darba pieredze  
Laika periods 2002.-2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1998. – 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pieaugušo izglītības katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1994. – 2002. 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Imantas 7.līnija1 
Nozare Pedagoăija 
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Laika periods 1991. – 1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Imantas skolotāju institūts, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoăija 

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu + + + 

 Vācu + + + 
     

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internets 

Papildu informācija  
Konferences 2006.gada 27. oktobrī  ŠauĜu Universitātes un Liepājas Pedagoăiskās 

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 psiholoăiskie 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 Reă. Nr. 06.2013   Mācību un audzināšanas procesa 
mijsakarības multikulturālā vidē pamatizglītībā 
Pedagoăijas studentu profesionālas kvalifikācijas novērtējums” RPIVA ZinātĦu 
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”   
“UzĦēmība un uzdrīkstēšanās”, Daremas universitātes Biznesa skolas un 
Latvijas pedagoăisko augstskolu kopprojekts, 
DELATE II projekts Arodpedagoăiskās pamatizglītības programmas 
ieviešana Latvijas augstskolās.- PAIC, 
Akcentu maiĦa arodpedagoăiskā izglītībā Latvijā, Lietuvā un Somijā. – 
Juvaskūlas arodizglītības skolotāju koledža, LIM 

Publikācijas E.Volāne, I.Lāce, I.Briška, Self-evaluation in teacher’s education in the 
journal “Teacher education“ŠU 
Sakarība starp sākumskolas audzēkĦu 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 

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 
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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. Ontopsiholoăijas seminārs “Kā izaudzināt 
dzīves ăēniju – ievads ontopsiholoăiskajā pedagoăijā” (24 stundas) 
RPIVA; LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts Seminārs “Zinātniskā 
pētījuma pamati pedagoăijā” (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 

 
 
__._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Ir ēna Milti Ħa 
Dzimšanas dati 1939.22.07. 

Adrese Rīga, Kurzemes prospekts 112-54,  LV-1069 
Mobilais tālrunis Tel.7410854 

E- pasts pirmsskola@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998. - 2000. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Atestāts/  Speciālā pedagoga kvalifikācija ar 
specializāciju surdopedagoăijā. 

Izglītības iestādes nosaukums LU PIC 
  

Laika periods 1979.-1984. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/  Palīgskolas skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 
  

Laika periods 1957.-1959. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/  Medicīnas feldšeru specialitāte 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu medicīnas skola 
  

Darba pieredze  

Laika periods 2007. -  
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 2001. – 2007. 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1994.-2001. 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1992.-1994. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Skolotāju institūts 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 1984.-1992. 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1.pedagoăiskā skola 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1959.-1979. 
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Profesija vai ieĦemamais amats Medicīnas feldšere. 
Darba vietas nosaukums un adrese Dobeles raj. Bērzes feldšeru vecmāšu punkts. 

Talsu centrālā slimnīca Rīgas 16.PII 
Nozare Medicīna  

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
 Krievu + + + 
 Vācu   + + + 

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Word, Internets 

Papildu informācija  
Kursi 20.10.2007. Jaunākais neirologa un logopēda sadarbībā. Izdeguma sindroms.  

02. – 30.03.2007. Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo 
kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā (Projekta 
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/ 
0164 ietvaros) 

13. – 17.07. 2005. Valodas un runas attīstības traucējumi un to 
neiropsiholoăiskie pamati. Apliecība. Programmas kods A2  - 9014150980, 
LLA 

13.03.2004. Klucīši – skanīši lasītprasmes apguvei. Cilvēka potenciālu 
attīstības un pilnveidošanas centrs. Apliecība Nr. 2004/ 230 

16. – 19.06. 2003. Skolotāja logopēda darba organizatoriskie principi un saturs. 
LLA. Apliecības Nr. 056 

06. - 08.12. 2002.  Disleksija un disgrāfija – diagnostika un korekcija. 
Apliecība par kvalifikācijas paaugstināšanu . KF 

20.06.2002. Autisms. LLA. Apliecības Nr.4 
02.02.2002. Bērni ar īpašām vajadzībām. ISEC. Sertifikāts. 
01.- 30.12.1996. Kursi speciālā pedagoăijā. Dānijā, Odensē. 

Organizatoriskā 
darbība 

Latvijas Logopēdu asociācijas biedrs 
2004. – 2005. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs 
logopēds” izveide un akreditācija, programmas direktors 

Projekti Profesionālās karjeras veidošanas valsts aăentūra „Profesiju katalogs” 
Publikācijas Milti Ħa I. SkaĦu izrunas traucējumi. – Rīga: RaKa, 2005. 

Milti Ħa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā. I, II daĜa. – Rīga: PIAC, 1997. 
Zinātniski 
pētnieciskās 

 darbības 
virzieni 

Pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas īpatnības bērnudārzā. 
Pedagoăiskā procesa - satura un organizācijas formu saistība ar pirmsskolas 
bērnu vecumposmu periodizāciju. 
Students kā studiju procesa vērtētājs.  
Darba mape kā logopēdijas papildspecialitātes studiju veicinātāja pieaugušo 
tālākizglītībā. 

Akadēmiskie 
kursi 

Logopēdiskie vingrinājumi, spēles un rotaĜas 
Dislālija, korekcijdarba metodika. 
Alālija un afāzija, korekcijdarba metodika 
Logopēdiskā ritmika 
Mātes un bērna veselības pamati. 
Ievads logopēdijā. 
Ievads speciālā pedagoăijā. 
Specializācija – logopēdija pirmsskolā 
Specializācija – logopēdija pirmsskolā un sākumskolā 
Bērns ar speciālām vajadzībām 

________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Rasma Purmale 
Dzimšanas dati 1950.15.02. 

Adrese Madonas 25-96, Rīga, L V – 1083 
  

Mobilais tālrunis 29181412 
E- pasts rpiimada@ijsd.riga.lv 

Izglītība   
Laika periods 1997.– 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
doktorantūra 

  
Laika periods 1993.– 1995. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms Pedagoăijas maăistrs, 
skolvadība 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  
Laika periods 1986.– 1990. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms  /Pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja, 
audzinātāja 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Pedagoăiskā institūts, Pirmsskolas 
pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

  

Darba pieredze  
Laika periods 1995.– . 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija  
  

Laika periods 1991.– 1997. 
Profesija vai ieĦemamais amats galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Kurzemes rajona nodaĜas skolu valde 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 1991.- 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pedagogu izglītības centrs /PIAC/ 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1983.– 
Profesija vai ieĦemamais amats Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “MadariĦa” 

vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīga, Dagmāras iela 6 
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Nozare  
  

Laika periods 1973.– 1983. 
Profesija vai ieĦemamais amats PII “MadariĦa” (6. b/d) audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīga, Dagmāras iela 6 
Nozare Pedagoăija  

  
Laika periods 1970.–1973. 

Profesija vai ieĦemamais amats Rīgas 13. astoĦgadīgā skola, skolotāja 
Darba vietas nosaukums un adrese  

Nozare Pedagoăija  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu x x x 
 AngĜu  x x nerakstu 
 Vācu x x x 

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija  
Stažēšanās 

 
2004.g. 26.04.– 12.05 Francija– “Par ăimnāziju un liceju darbības principiem, mācību 
programmām”. 
2004.g. 26.04.– 12.05 Kursi– Bērna radošā pašizpausme, to veicinošie faktori 

2003.g. 17.10– 5.11 Kursi– Bērns kā individualitāte. Skolotājs– bērnu attīstības 
izzinātājs un virzītājs 
2003.g. 10.09.– 18. 09. Kursi– Ineternets, tā izmantošana, mājas lapas veidošanu un 
e– pasts 

2002.g.2.– 30.oktobris Kursi– “Pašgatavotās rotaĜlietas” 
2001. g. no janvāra līdz decembrim Sorosa Fonda finansētā. Filosofijas centra projektā 
“Filosofija bērniem” 

2000. g. oktobris– novembris Kursi “Bērns kā pētnieks” 
1999. g. augusts Sorosa fonda kursi “Soli pa solim” 
1999.g. 22.04.– 20.05 Fiziskā es  apziĦa, tās attīstība (koriăējošās vingrošanas 
metodika un prakse) 
1998. g. janvāris Kursi “Novitātes pirmsskolā” 

Kursi 2003.17.10.,  “Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes apguvē” 
Valmiera– pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji 
2003. 04., „Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes  apguvē” Cēsis– 
pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji 

2002./2003.   LR IZM ISEC kursantiem  
“Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes apguvē”, 
“Pirmsskolas sadarbība ar vecākiem”, 
“Humānisms pedagoăiskajā  procesā pirmsskolā”, 
“Individualizācija pedagoăiskajā procesā” 
2002./2003. LU PPI  uzstāšanās doktorantu lasījumos “Bērns kā vērtība pieaugušo 
vērtību sistēmā”. 

Konferences 2001.g. decembris Latvija, Liepāja    “Bērna personības identitātes veidošanās”. 
2001. g. marts Igaunija– Pērnava “Bērns ar īpašām vajadzībām”. 
2000.g. Latvija– RPIVA “Bērna audzināšana demokrātiskā sabiedrībā”. 
1998. g.18. aprīlis Starptautiskā Pestalocija skolu konference Jūrmalā (Vācija, Šveice) 
1998.g. janvāris LU Starptautiskā (Vācija, Šveice, Francija) 4. Akadēmiskā 
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konference 
1998.g. 3.-4.decembris Starptautiskā konference “Ăimenes izglītība “ 

Organizatoriskā 
darbība 

2000. g. 7.– 8.12. RPIVA konference“ Bērna audzināšana demokrātiskai sabiedrībai” 
darba grupas vadīšana “Pirmsskolas izglītības iestādes darba formas sadarbībā ar 
vecākiem” 
2000.g. 4. – 5. 12. Soli pa solim programmas Atvērtā skola konference Cittautu bērnu 
integrācija pirmskolas izglītības procesā”. Darba grupas “Saikne starp bērnudārzu un 
ăimenei, vecāku līdzdalība bērnu etniskās integrācijas procesos” vadīšana un referāta 
par “Bilingvālās izglītības organizēšanu pirmsskolā” nolasīšanu 

2000.g. augusts Izglītības darbinieku forums. Darba grupas “Izglītības iestādēs 
sadarbība ar vecākiem” vadīšana un referāta nolasīšana 

2000.decembris SOROSA fonda projekta “Atvērtā skola” apakšprojekta 

“Bivingvālā izglītība pirmsskolā” kopā ar T.ZīriĦu izstrāde vadīšana 

1999.28.04 RPIVA zinātniski metodiskā konference “Pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājs uz XXI.gs. sliekšĦa “- referāts “Pirmsskolas izglītības koncepcija “. 

Projekti 2005. 28.04.-2006.X „Latviešu valodas mācību līdzeklis pirmsskolai „Atvērtā skola”  
Publikācijas Holliskā pieeja lasītprasmes apguvē. // Psiholoăijas pasaule. 2005./09. 

Bērns kā cilvēktiesību subjekts pirmsskolā (R.Purmale, D.Dzintere,  T.ZīriĦa). RPIVA 
Zinātniskie raksti IV, 2004. 
“Bērnu savstarpējās attiecības jaukta vecuma grupā kā krīžu pašregulētājas .” //Skolotājs 
.2002.IX 

“Dažāda vecuma bērnu grupa kā bērnu  sociālās inteliăences veidotāja “, Liepāja, 
Starptautiskās konferences rakstu krājums 

“Bērns kā vērtība pieaugušo vērtību sistēmā” LU PPI zinātnisko rakstu krājums, 
2001.gads 

Zinātniskās 
pētniecības 

virzieni  

• Bērns kā cilvēktiesību subjekts ăimenē un pirmsskolā. 
• Mūsdienu ăimene un bērns mūsdienu ăimenē 
• Nacionālais bērnudārzs. 
• Bērnu labestības un darbīguma veidošanās savstarpējās attiecībās jauktā vecuma 

grupā. 
• Jaukta vecuma grupas izveidošanas  un darbības pamatprincipi. 
• Filosofija bērniem. 
• Pirmsskolas sadarbība ar vecākiem. 
• Bērna un vecāku iekĜaušanās /adaptēšanās/ vidē pedagoăiski psiholoăiskie 

nosacījumi. 

 
 
 

___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Vladislava UršuĜska 
Dzimšanas dati 1947.gada 1.decembris 

Adrese Vīlipa 6 – 70,  Rīga, LV - 10 
Mobilais tālrunis 29741650 

E- pasts pirmsskola@rpiva.lv  

Izglītība   
Laika periods 1995.-1996. 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/ Pedagoăijas maăistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1965.-1970. 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms/ Filologs, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filoloăijas fakultāte. 

Darba pieredze  
Laika periods 1994.- 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente  
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola 
Nozare Pedagoăija  

  

Laika periods 1992.-1994. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Skolotāju institūts 
Nozare Pedagoăija  

  

Laika periods 1986.-1992. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1.pedagoăiskā skola 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1981.-1986. 
Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe 

Darba vietas nosaukums un adrese Augstākās un vidējās speciālās izglītības 
ministrijas Mācību metodiskajā kabinets 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1975.-1981. 
Profesija vai ieĦemamais amats Audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 215 b./d. 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1970.-1974. 
Profesija vai ieĦemamais amats Latvijas val.un lit. skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 25.vidusskolā 
Nozare Pedagoăija 
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Prasmes 
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu x x x 
 Vācu  x x x 

     

Papildu informācija  
Stažēšanās Tempus programma “Dzimtās valodas mācīšana”. 

Kursi Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā (ESF projekta ietvaros) – 02.- 
30.03.2007.  
Semināri LVAVP – „Latviešu valodas mācīšana cittautiešiem” (kopš 
2001.gada 2x gadā) 
Mazā akadēmija  
Vadošo darbinieku un profesionālās izglītības speciālistu kursi- 1990. 
Latviešu val. un literatūras skolotāju kursi 1984., 1990, 1996 

Konferences XII Starptautiskā kreativitātes konference Kreativitāte kā personības īpašība 
– 9. – 10.11.2007 
Starptautiskā konference “Latviešu valoda augstākajā izglītībā” - 2001 

Publikācijas  V.UršuĜska, A.Larsena Literāro darbu iespējas vecākā pirmsskolas vecuma 
bērnu radošās darbības sekmēšana.// Zinātnisko rakstu krājums Radošā 
personība (iesniegts publicēšanai). 

Organizatoriskā 
darbība 

Senāta Personāliju  un struktūras komisija. 
RPIVA Senāts.  
RPIVA Satversmes sekretāre. 
RPIVA Pedagoăijas fakultātes Dome. 
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas 
„Pirmsskolas un sākumskolas” direktore 
Jauno skolotāju klubiĦš 

Projekti IZM projekts „Studiju programmu pašnovērtējums studiju procesa kvalitātes 
pilnveides līdzeklis”. 
ESF projekts „RPIVA pedagoăiskā prakse topošajiem pirmsskolas izglītības 
skolotājiem”. 
LVAVA projekts „Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei pirmsskolā”. 
 Augstāko pedagoăisko izglītību ieguvušo bezdarbnieku apmācība otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pirmsskolas izglītības 
skolotājs” 

Akadēmiskie 
kursi 

Bilingvisms, bilingvālās izglītības pamati 
Latviešu valodas vēsture 
Bērnu literatūra 
Mājmācības pamati 
Latviešu valoda cittautu  pirmsskolā un sākumskolā. 
Latviešu valodas mācīšanas metodika cittautu pamatskolā. 

Zinātniski 
pētnieciskās 

 darbības virzieni 

Bilingvālā izglītība mazākumtautību pirmsskolā – latviešu valodas prasmes 
sekmētāja. 
Latviešu valodas kā svešvalodas mācīšana minoritāšu bērnudārzos. 
Pedagoăiskā procesa satura un organizācijas formu saistība ar pirmsskolas 
vecuma bērnu vecumposmu periodizāciju. 
Lietišėais pētījums ”Latviešu valodas mācīšanas komunikatīvais raksturs 
sākumskolā”. 

 
_._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Inese Urpena 

Dzimšanas dati 1951. gads, Jūrmalas pilsēta 
Adrese Semafora 10, Jūrmala LV-2008, 

Mobilais tālrunis 9486838 

Izglītība   
Laika periods 1997. - 2002 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

inženierzinātĦu maăistres grāds lietišėajās 
datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes Lietišėo 
Datorsistēmu institūts 

  

Laika periods 1969. - 1974. 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 
inženieres-matemātiėes kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un 
skaitĜošanas tehnikas fakultātes 
Elektronisko skaitĜošanas mašīnu 
specialitāte 

  

Darba pieredze 
 

Laika periods 2004. – 2006. 
Profesija vai ieĦemamais amats Informācijas tehnoloăiju daĜas vadītāja, 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 
Nozare  

  

Laika periods 2003. – 2004 
Profesija vai ieĦemamais amats Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne, 

nodaĜas vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 

Nozare  
  

Laika periods 1996. – 2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats Informātikas katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 
Nozare  

  

Laika periods 1996. - 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1993. - 1996. 
Profesija vai ieĦemamais amats Datoru katedras skolotāja  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Komercskolas 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1985. – 1993. 
Profesija vai ieĦemamais amats Studentu skaitĜošanas centra galvenā 

speciāliste 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās Universitāte, 

Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Nozare  
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Laika periods 1974. - 1985. 
Profesija vai ieĦemamais amats Matemātiskās apgādes katedras asistente, 

vecākā pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās Universitāte, Automātikas 

un skaitĜošanas tehnikas fakultāte 
Nozare  

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
 Krievu x x x 
 Vācu x x x 

Datora lietošanas 
prasmes 

Word, Outlook, Excel, Access u.c. 

  

Papildu informācija  
Semināri IBM seminārs. Accelerating Global Software Delivery. 27.09.2006. 

Microsoft seminārs. „Microsoft Akadēmiskā Diena” 14.11.2006.  
Academic Week, Pädagogische Akademie Krems, Austrija, 2005.  
Seminārs „Ievads e-studijās, metodes un tehnoloăija”, RTU, Tālmācības 
studiju centrs, 2003. gada 12. decembris. 
Seminārs “Didaktik. Lehren un Lernen in der Lehrerbildung A Socrates 
European Module”. LU, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 2002. gada 7. 
jūnijs. 

Kursi Kursi „Augstskolu didaktika. Teorija un prakse”, LU, Pedagoăijas un 
psiholoăijas institūts.  
„Multimediju studiju materiālu veidošanas pamati”, RTU, Tālmācības studiju 
centrs. 
Virtuālās izglītības asociācijas 1. darba konference “Iespējas un risinājumi”. 
Biznesa augstskola “Turība”, 2001. gada 3. novembris. 
Mazās Akadēmijas Pedagoăiskās meistarības fakultāte (8 kredītpunkti). 
Kursi “Prezentācijas prasmes”, Komercizglītības centrs. 

Konferences  Konference „Microsoft Academic Days in Prague”. 
Konference “Baltic Seminar of University Administrators”. Tartu, 2002 gada 
6.-7. maijs. 

Publikācijas Urpena I, Elements and Aspects of Virtual Education in Teacher Training at 
RTTEMA, Latvia. //Academic Week, Pädagogische Akademie Krems, 
Austrija, 2005. 
 Maslo I., Andersone R., Urpena I, Mācību metodes un jaunās informācijas 
tehnoloăijas izglītības iestādēs. // Latvijas izglītības vadītāju forums '98 par 
izglītības stratēăiskās programmas "Izglītība 1998.-2003" realizēšanu. Rīga, 
1999. 5,6.augusts. 

Organizatoriskā 

darbība 

 

Virtuālās izglītības asociācijas RPIVA pārstāve un individuālā biedre.  
Darbība LU reăistrētajā studenšu korporācijā “Imeria”, sākot no pirmajām 
darbības atjaunošanas dienām pēc 1990.gada 12.aprīĜa. 
 

 
___________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 
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3.pielikums 

Studiju kursu apraksti 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums.  Aktualitātes pedagoăijā 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms.   3 KP , 4,5 ECTS 
Kursa autors un docētāji.  

Mg.paed., doc. Inguna Lāce  
Kursa mērėis. Sekmēt studentu izpratni par pedagoăijas atziĦu attīstības tendencēm un 
pedagoăiskā procesa organizāciju atbilstoši bērncentrēta pieejas prasībām. 
Paredzētais rezultāts 

� Izpratne par pedagoăiskā procesa organizācijas likumībām atbilstoši bērna attīstības 
vajadzībām. 

� veicināt prasmi analizēt pedagoăiskās teorijas un veidot personisko pedagoăisko 
koncepciju; 

� rosināt studentu vajadzību pēc pedagoăiskās refleksijas un pašpilnveides, piedāvājot 
atbilstošas darbības paĦēmienus. 

Kursa saturs 
Kontakt- 
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.p.k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. 1
.

Pedagoăiskā procesa būtība, pedagoăiskā procesa 
komponenti, to savstarpējā mijsakarība. 

4 3 

2.  Pedagoăiskā prognozēšana 2 4 
3.  Pedagoăiskā procesa organizācijas likumības 2 2 
4.  Pedagoga darbību noteicošo dokumentu analīze 2 5 
5.  Skolotāja un skolēna darbības un aktivitātes 

raksturojums, sadarbība un mijiedarbība dažādos 
skolēnu attīstības posmos.   

2 10 

6.  Skolēna vēlmju un vajadzību izpratne un 
respektēšana. Skolēna pašapziĦas un pašregulatīvo 
prasmju attīstība tiesību un pienākuma aspektā  

2 10 

7.  Pedagoăiskā meistarība, pedagoga personības un 
profesionalitātes izaugsmes iespējas 

2 10 

8.  Pedagoăiskā procesa rezultātu novērtēšana un 
pašnovērtēšana. Skolotāja pedagoăiskās darbības 
vērtēšana. 

2 10 

9.  Mācību procesa organizācijas specifika dažādo 
alternatīvo skolu (Valdorfskolas, Montesori skolas, 
Jēnasplāna skolas, Frenē skolas u.c.)  pamatizglītības 
sākumposmā 

2 16 

10.  Kopveseluma pieejas būtība un realizācija logopēda 
darbā 

2 16 

11.  Pedagogu mērėtiecīgas un saskaĦotas darbības 
nepieciešamība veiksmīgu darba rezultātu 
nodrošināšanā 

2 10 

  24 96 
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Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 

forma 
1.  Pedagoga darbību noteicošo 

dokumentu analīze 

Grupu darbs – piedāvātā 
materiāla analīze pēc noteiktas 
shēmas 

Grupālā 
kontrole 

2.  Pedagoăiskā prognozēšana Grupu darbs Grupālā 
kontrole 

3.  Skolotāja un skolēna darbības un 
aktivitātes raksturojums, sadarbība 
un mijiedarbība dažādos skolēnu 
attīstības posmos.   

Grupu darbs – prezentācijas 
izstrāde, balstoties uz iepriekš 
dotajiem uzdevumiem 

Grupālā 
kontrole 

4.  Skolēna vēlmju un vajadzību 
izpratne un respektēšana. Skolēna 
pašapziĦas un pašregulatīvo 
prasmju attīstība tiesību un 
pienākuma aspektā 

Grupu rakstisks darbs – 
audzināšanas plāna izstrāde 
atbilstoši piedāvātajai 
pedagoăiskajai problēmai 

Grupālā 
kontrole 

5.  Pedagoăiskā meistarība, pedagoga 
personības un profesionalitātes 
izaugsmes iespējas 

Individuālās profesiogrammas 
izstrāde atbilstoši piedāvātajai 
shēmai 

Individuālā 
kontrole 

6.  Pedagoăiskā procesa rezultātu 
novērtēšana un pašnovērtēšana.  

Vērtēšanas kritēriju un rādītāju 
izstrāde, atbilstoši 
piedāvātajiem uzdevumiem 

Individuālā 
kontrole 

7.  Mācību procesa organizācijas 
specifika dažādo alternatīvo skolu 
(Valdorfskolas, Montesori skolas, 
Jēnasplāna skolas, Frenē skolas 
u.c.)  pamatizglītības sākumposmā 

Teorētiskās literatūras analīze Paškontrole 

8.  Kopveseluma pieejas būtība un 
realizācija logopēda darbā 

Patstāvīgs, rakstisks darbs – 
vienas nodarbības konspekts 

Individuālā 
kontrole 

9.  Pedagoăiskās darbības mērėtiecības 
un saskaĦotības nepieciešamība 
veiksmīgu darba rezultātu 
nodrošināšanā 

Logopēda darba plāns 
sadarbībai ar skolotājiem un 
vecākiem 

Individuālā 
kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto eksāmenu ar 
diferencētu vērtējumu. Students gala vērtējumu studiju kursā “Aktualit ātes pedagoăij ā”  iegūst 
summējot praktiskajās nodarbībās, par patstāvīgajiem darbiem un eksāmenā iegūtos punktus.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā  
Literat ūra 
 Obligāti izmantojamā literatūra:  
1. Prets D.Izglītības programmu pilnveide. – R.: Zvaigzne, 2000 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. BaldiĦš A., Raževa A. Skolas un ăimenes sadarbība. – Pētergailis, 2001. – 81 lpp. 
2. BeĜickis I. Alternatīvās izglītības teorijas, - R.: RaKa, 1997. 
3. BērziĦa I. Skolas darbības izvērtēšana – SIA “RaKa”, R., 2002. 
4. Giesecke H. Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle von Eltern und Lehrern. 2. Aufl. 

Stuttgart: Klett-Cotta, 1997 
5. KrastiĦaE, Pipere A Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. – R.RaKa, 2004. 
6. Lihačova I. Kvalitatīva skolas attīstība. R., RaKa, 2003 
7. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.: RaKa, 2003 
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8. Potthoff W. Einführung in die Reformpädagogik. Von der klassischen zur aktuellen 
Reformpädagogik. 3., akt. u. erw. Aufl. Freiburg: Reformpädagogischer Verl. Jörg Potthoff, 
2000 

9. Skalberga A. Audzinātāja grāmata. – R.: RaKa, 2000. 
10. Skolotāja rokasgrāmata. Aktīvās mācību metodes un demokrātiskas skolas vides veidošana. – 

Rīgas Skolotāju izglītības centrs, 2003.  
11. ŠiĜĦeva L., Eglīte E. Kas ir problēmbalstīta izglītība. – R, RaKa, 2001. 
12. Vilkaste A Skolas ilgstspējas attīstības plānošana. – R., RaKa, 2003.  
13. www.freefulltext.com 
 
Izmantojamie periodiskie izdevumi: 
 

� “Sākums’ 
� “Skolotājs” 
� “Psiholoăijas pasaule” 

 
Īpašas piezīmes. 
Pedagoăijas kursa apguve iepriekš iegūtās augstākās izglītības ietvaros. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IZSKATĪTS 
Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

200__. gada _____________ 
Kat. vad._______________ 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Retorikas pamati 
 

Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Apjoms  2 KP, 3 ECTS  
 

Kursa autors un docētāji.  Mg.paed. lekt. Silvija Geikina 
 

Kursa mērėis. Veicināt humāni orientētas personības veidošanos, palīdzēt izprast retorikas kā 
personības vispārējās un sociālās kultūras pazīmi, izkopt izteiksmīgas runas iemaĦas, kas noder 
cilvēkam kā personībai un skolotājam. 
 

Paredzētais rezultāts. Retorikas kurss iepazīstina ar jēdzieniem un pamatkategorijām: retorikas 
būtība, oratora māksla, oratora, tai skaitā pedagoga personības raksturīgākās iezīmes. 

Kurss paredz sniegt priekšstatu par dažādiem saskarsmes jautājumiem publiskā monologa 
laikā, par psiholoăiskām un loăiskām barjerām un to pārvarēšanas iespējām. 

Studentiem tiek sniegts pārskats par retoriku dažādos laikmetos, par publiskās runas 
daudzveidību mūsdienās, kā arī veidotas studentu prasmes publiskajā runā.  

 

Kursa saturs 
Kontakt-  
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.
p. 
k. 

Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. 
 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 
7. 
 

8. 

Retorikas būtība. Retorika kā zinātne un mācību priekšmets. 
Klasiskās retorikas tradīcijas. 
Retorika mūsdienu mainīgajā pasaulē. Publiskā monologa 
plānošana un kompozīcija.  
Oratora, tai skaitā pedagoga personības raksturīgākās 
iezīmes.  
Runas kultūras un runas tehnikas jautājumi. Pareizas 
artikulācijas un skaidras dikcijas nozīme.  
Publiskā priekšnesuma īpatnības. Publiskā runa kā 
ietekmēšanas veids.  
Runātāja un klausītāja savstarpējā uztvere.  
Saskarsmes būtība, tās veidi, paveidi. Psiholoăiskās  un 
loăiskās barjeras saskarsmē publiskās runas laikā.  
Neverbālā komunikācija. Saskarsmes stili.  

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
2 
2 
 
2 

 
8 
 
8 

 
8 
 
8 

 
8 
8 
8 
 
8 

  16 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 

forma 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Kā Jūs skaidrotu vārdus: ,,Prasme uzstāties”? 
Kāda Jūsuprāt ir attieksme pret retoriku 
mūsdienās? 
Uzrakstiet savus vērojumus par mūsdienu 
politiėu runām saeimā un dažādos mītiĦos. 
Uzrakstiet savus vērojumus par skolotāju 
runas mākslu. 
Kā Jūs skaidrotu izteicienu: ,,Runa ir cilvēks 

Referāts pēc 
izvēlētā 
temata 
 

Referāta 
aizstāvēšana 
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6. 
 

 
7. 

 

kopumā”? 
Sameklējiet piemērus, kas raksturo valodas 
lietotāju attieksmi pret pareizu runu un valodas 
tīrību! 
Uzrakstiet savu atbildi uz jautājumu: ,,Vai 
latviešu valoda ir apdraudēta?”. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 
Kursu apgūst latviešu valodā.  
Literat ūra. 
Obligātā literatūra. 

1. Alekse I. Runātprasme. R. RaKa, 2003 
2. Geikina S. Retorikas pamati. R. Raka, 2003 
3. Hindls T. Prasme uzstāties. R. Zvaigzne ABC, 2000 
4. KĜaviĦa S. Valodas daba. R. Lielvārds, 1997 
5. Kušėis J. Saskarsmes būtība. R. Zvaigzne ABC, 1997 
6. Mācību līdzeklis – Saskarsme. R. Jumava, 2002 
7. Ričards D. Ptrasme sazināties un apstāties. – R. J.Rozes apgāds, 2002 

Ieteicamā literatūra. 
1. Apele A. Runas māksla. R., 1983 
2. Cook J.S. Elements of Speechwriting and Public Speaking. USA. 1989 
3. Dance F.E.X. Jak-Dance C.C. Public Speaking. USA. 1986 
4. Ediers Dž. Efektīva komunikācija. R.,1999 
5. Latiševs V. Lietišėas sarunas – lietišėie kontakti. R. 1995 
6. Līsijs Tiesas runas R., 1983 
7. Monkhouse Bob „Just say a few words” The complete speakers handbook Revised and 

expanded edition Lennard Publishing 1988 
8. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R., 1995 
9. Михаиличенко М.А. «Риторика» М. 1994 
10. Тулещина С., Игнатъева Л., Куриниеце П. «Школъная риторика» R. Zvaigzne ABC, 

1996 
11. Ивин А.А. «Риторика. Искуство убеждатъ» М. 2002 
12. Клюев Е.В. «Риторика» М. 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Vispārīgās katedras sēdē 

200__. gada _____________ 
Kat. vad._______________ 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums.  Pedagoăisko pētījumu metodika 
 

Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Apjoms. 2KP;  3ECTS    
 

Kursa autors un docētājs.      
 Dr. phil., doc. OĜegs Pavlovs 
Dr.paed., asoc.prof. Maruta Sīle 

 

Kursa mērėis.  
Mērėis - apgūt pamatzināšanas un praktiskās iemaĦas izglītības procesa un tā subjektu  pētniecībā un 
sagatavot pētniecisko darbu izstrādei.  
 

Paredzētais rezultāts.  Studiju rezultāts - studentu gnostisko un konstruktīvo kompetenču attīstība, kas 
Ĝautu viĦiem patstāvīgi veikt izglītības problēmu  daudzpusīgu analīzi un  īstenot to pilnveidi.  
 

Kursa saturs 
Satura  tematiskais  plānojums 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

N.p.k. 

Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1 Pētījuma  metodoloăij a. Problēma .   
IzziĦas metodoloăija. Koncepcija  
Problēmsituācijas  analīze.  
Pētījuma objekts un priekšmets, tā robežas  

2 8 

2 Pētījuma loăika un  kategorijas.   
Noteicošo faktoru un atslēgas vārdu analīze. 
Temats, mērėis, uzdevumi, hipotēzes  
Darba plānošana. Teorijas  studijas  

2 8 

3 Empīriskās pētījuma metodes. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. 
Matemātiskā statistika.  Skalas.  Pētījuma bāze un izlase. 
Novērošana un dokumentu analīze   

2 8 

4 Skolēnu spēju testi   
Testu metodika. 
Skolēnu rakstura  un spēju izpēte. . 
Intelektuālo un profesionālo spēju testi 

2 8 

5 Aptauju  metodikas. 
Aptaujas lapu sastādīšana 
Aptaujas organizācija. 
Nepabeigto teikumu metodika. 

2 8 

6 Skolēnu mācību procesa  pētījumi.  
Mācību motivācijas pētījumi   
Mācību panākumu  pētījumi 

2 8 

7 Skolēnu kolektīvu pētījumi.   
Sociometrijas metodika. 
Skolēna attieksmju pētījumi. 

 Pedagoăiskās saskarsmes  un skolvadības pētījumi.  

2 8 

8 Pētījuma datu apstrāde un analīze.    
Datu statistiskā apstrāde.  
Datu grafiskais noformējums. 
Datu analīze un interpretācija 

2 8 

  16 64 
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Patstāvīgā darba plānojums. 

                                               
Studiju kursa apguves pārbaudes forma.        Eksāmens 
Kursu apgūst latviešu  un krievu  valodā.  
Literat ūra.  

Obligātā literatūra  
1. Albrehta, Dzidra. Pētīšanas metodes pedagoăijā : metodiska izstrādne. – R., 1998. 
2. Brinėis, Gunārs.  Socioloăisko pētījumu organizēšana un metodika.-  R.: LSPA, 2002. 
3. GalviĦš, Jānis. Matemātiskās statistikas metožu izmantošana skolas vadības darbā// Skolvadība.– R., 1980.  
4. Geidžs  N.L.,Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.,1999. 
5. Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes.– R.,      2001.  
6. Lasmanis A. Pedaăoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. – R., 1999. 
7. Markāne I.,Hamčanovska I. Aptauju izmantošana vides izglītībā. – R., 1997. 
8. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos. – R., 2000. 
9. Žurnāls „Skolotājs“,   2002. – 2005. 

Ieteicamā  literatūra 
1. BaldiĦš  A., Raževa A.  Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – R.,2001. 
2. Pavlovs O. Socioloăiskā pētījuma datu zinātniskās analīzes pamatnoteikumi.   
3. Mikuda S. Novērošanas metode.// Mākslinieciskā kolektīva loma personības audzināšanā. – R., 1987 
4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. - R.,1999. 

Markova A. IzziĦas motīvu veidošanās skolēnu vecumā. – R., 1986..    
5. ŠkoĜĦikova T. Zinātniskā pētījuma metodoloăija un metodika sporta pedagoăijā. –R., 1998 
6. Interneta datu bāze  pasaules pedagoăisko žurnālu rakstu un konferenču  publikāciju  kopojums   

ERIC    Adrese -   http: // ericir. syr. edu /    
7. R. Lanzen.  Erziehungstheorie.: Ein  Grundkurs. – Bonn, 2000.. 
8. Gall  M.D., Borg W.R., Gall J. P. Educational Research.  An Introduction. – Longman Publischers, the USA, 

1996. 
9. Воспитательный  процесс : изучение  эффективности [Методические  рекомендации].  – М.,2003.   
10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в школе.  1 и 2 ч. – М.,1998.   
11. Фридман Л.М.. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.- М., 1988.  
                                                                                                   

 

 

 

 

 

    IZSKATĪTS    

Mūzikas un dejas  ped. katedras sēdē 
200__. gada _______________ 
 Kat. vad._________________ 

 
 
 

N..p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 
 

1. 
 

 
2 . 
 

3. 
 

4. 

Zinātniskais referāts 
par profilējošo  katedru 
ieteiktajiem tematiem. 
 
Pētījuma ievada sastādīšana  par 
studenta izvēlētu tematu 
Aptaujas lapas sastādīšana.   
 
Testēšanas treniĦš  

 
 
Patstāvīgais  darbs   
kā eksāmena sastāvdaĜa 
 
Patstāvīgais darbs    
 
Patstāvīgais darbs 
 
Patstāvīgais darbs 

 
 
Referāta 
aizstāvēšana. 

 
kontroldarbs 
 
kontroldarbs 
 
kontroldarbs 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Speciālā pedagoăija 
 

Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Apjoms. 2 KP; 3 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji .    Dr.paed. Sarmīte Tūbele 
    Mg.paed. Irēna MiltiĦa          
Kursa mērėis. Veidot studentiem priekšstatu par speciālās pedagoăijas zinātni, tās 
apakšnozarēm un vietu pedagoăijas zinātĦu sistēmā, skatot bērnu ar dažādām speciālajām 
vajadzībām, to īpatnības, mācīšanas un integrācijas iespējas mūsdienu sabiedrībā. 
 

Paredzētais rezultāts. 
• Dot iespēju attīstīt izpratni par  bērnu attīstības traucējumiem, to noteicošajiem faktoriem, 
īpatnībām, izpausmēm un veidot prasmi izvērtēt dažādo traucējumu radītās grūtības 
ăimenē, skolā, sabiedrībā. 

• Pilnveidot analītiskās prasmes, pētot bērnu ar speciālajām vajadzībām emocionālo 
pasauli, korekcijas, integrēšanās sabiedrībā iespējas, kā arī ăimenes, skolas, sabiedrības 
sadarbības lomu. 

• Pilnveidot attieksmi pret bērniem ar speciālajām vajadzībām, aktivizēt skolotāja lomu 
korekcijas, kompensācijas un socializācijas procesos. 

 

Kursa saturs 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. 
p. k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Speciālās pedagoăijas zinātne, vēsturiskā attīstība. 1 4 
2. Speciālās pedagoăijas apakšnozares; saikne ar citām 

zinātnēm. 
1 4 

3. Bērns ar speciālajām vajadzībām ăimenē, skolā, sabiedrībā. 1 4 
4. Speciālā izglītība, tās filosofiskais pamatojums Latvijā, 

pasaulē. 
1 4 

5. Bērni ar smagiem komunikācijas traucējumiem. 1 4 
6. Viegli, vidēji, smagi un dziĜi garīgās attīstības traucējumi – 

raksturojums. 
1 4 

7. Traucējumu cēloĦi, korekcijas, kompensācijas iespējas, 
socializācija 

1 4 

8. Bērni ar mācīšanās traucējumiem, kritēriji traucējumu 
diferencēšanai 

1 4 

9. Bērni ar valodas un runas traucējumiem, diferencēšanas 
iespējas. 

1 4 

10. Bērni ar smagiem, vidējiem, nelieliem dzirdes traucējumiem. 1 4 
11. Bērni ar redzes traucējumiem. “Iekšējā pasaule” 1 4 
12. Bērni ar uzvedības problēmām, sociālais aspekts 1 4 
13. Bērni ar sarežăītu primāro traucējumu. “Iekšējā pasaule” 1 4 
14. Bērni ar kustību traucējumiem, mācību vide 1 4 
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15. Bērni ar specifiskiem attīstības traucējumiem, valodas 
traucējumi. 

1 4 

16. Apdāvinātie un talantīgie bērni. 1 4 
  16 64 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. ~ 35 dažādas tēmas pēc izvēles 
ziĦojumu gatavošanai semināriem 

Referāts ZiĦojums seminārā 

2. ~ 35 – 40 dažādas tēmas projekta darba 
izveidei 

Projekta darbs Darba aizstāvēšana 

 

Studiju kursa pārbaudes forma.  Eksāmens ar diferencētu vērtējumu 
Kursu apgūst latviešu valodā. Ir iespējas klausīties kursu un strādāt angĜu valodā. 
Literat ūra 
Obligātā literatūra 
1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses Nams, 1998. 
2. LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. – R.: RaKa, 2003. 
3. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: RAKA, 1998. 
4. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā. – R.: RaKa, 2004. 
5. Раттер М. Помощь трудным детям. – М.: 1999. 
6. Kirk, Gallagher. Educating exceptional children. 6 edit. – Boston: houghton Mifflin 

Company. 
7. Steinberg D.D. An introduction to psycholinguistics. – London – NY.: Longman, 1997. 
8. Varma V. The inner life of children with special needs. – London: Whurr Publisher Ltd, 

1999. 
9. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. – R.: Skolu atbalsta centrs, 

2002. 
Ieteicamā literatūra 
1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2003. 
2. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. – М.: 
Аcademia, 2002. 

3. Шипицина Л.М. Необучаемый ребёнок в семье и обществе. Социализация детей с 
нарушением интеллекта. – СПб.: Дидактика плюс, 2002. 

4. Roku rokā. Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija. 
5. Exceptional Children. U.S.A. 
6. Дефектология. Научно - методический журнал. Москва. 
7. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Москва. 
(Studentiem tiek iedots literatūras saraksts ar ~ 75 vienībām) 
 

IZSKATĪTS 
 Pirmsskolas ped. katedras sēdē 

200__.gada ________________ 
Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Mūsdienu latviešu literārā valoda 
 

Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Studiju bloks. B daĜa 
 

Apjoms 2 KP, 3 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji.   Dr.philol., prof. Viktorija Kuzina 
 

Kursa mērėis. Izcelt dzimtās valodas kā izglītības satura nacionālā komponenta dominantes 
lomu, kopt un asināt studentu valodu kā pedagoăiskā darba ieroci, tā veicinot viĦu pedagoăiskās 
meistarības perspektīvo izveidi un kāpinot turpmākās darbības efektivitāti. Sniegt valodas 
līdzekĜu raksturojumu, paplašināt studentu pieredzi tekstveides jomā (kā runā, tā rakstos). Ar 
studentu kā nākamo pedagogu starpniecību ietekmēt latviešu valodas kultūras stāvokli. Skola 
faktiski ir vienīgais līdzeklis, ar kuru iespējams valodnieku atziĦas un ieteikumus ieviest skolas 
praksē un latviešu valodu nosargāt no varmācīga citvalodu iespaida. 
 

Paredzētais rezultāts – dzimtās valodas kā cilvēka potenciāla un vērtības izpratne, tās lietojums 
atbilstoši literārās valodas normām, morfoloăiskās, sintaktiskās, morfēniskās analīzes apguve.. 
 

Kursa saturs 
Kontakt- 
stundas 

Studentu  
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr.p.k. Temats 

NLS NLS 
1.  Jēdziens par literāro valodu. 1 5 
2.  Latviešu literārās valodas izveide. 1 5 
3.  Dialekti un izloksnes. 1 5 
4.  Latviešu literārās valodas kopēji. 1 5 
5.  Valodas uzbūves elementi. 1 6 
6.  Vārda būtība un funkcijas (vārda nozīmes, vārdu 

klasifikācijas) 
2 6 

7.  Gramatika: Morfoloăija 2 6 
8.  Vārdšėiras (lietvārds, īpašības vārds, skaitĜa vārds, 

vietniekvārds, darbības vārds u.c.) 
1 6 

9.  Gramatika: Sintakse  1 5 
10.  Teikumi, teikumu struktūra. 1 5 
11.  Vienkārša teikuma sintakse 2 5 
12.  Salikta teikuma sintakse. 2 5 

  16 64 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Jēdziens par literāro valodu. Seminārs  Diskusija  
2. Latviešu literārās valodas 

izveide. 
Seminārs  Referāta 

prezentācija 
3. Dialekti un izloksnes. Seminārs  Referāta 
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prezentācija 
4. Latviešu literārās valodas kopēji. Seminārs  ZiĦojums  
5. Valodas uzbūves elementi. Lekcija  Diskusija  
6. Vārdu nozīmes Seminārs  Referāts  
7. Gramatika: Morfoloăija Lekcija  ZiĦojums  
8. Vārdšėiras (lietvārds, īpašības 

vārds, skaitĜa vārds, 
vietniekvārds, darbības vārds 
u.c.) 

Seminārs  „Prāta vētra” 

9. Gramatika: Sintakse  Lekcija  ZiĦojums  
10. Teikumi, teikumu struktūra. Lekcija  ZiĦojums  
11. Vienkārša teikuma sintakse Seminārs  Diskusija  
12. Salikta teikuma sintakse. Seminārs  Diskusija  

 
Pārbaudes forma. Eksāmens – mutiski un rakstiski 
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 

Literat ūra. 
Obligātā: 

1. Ceplīte L., Ceplītis B., Latviešu valodas praktiskā gramatika, R., 1991. 
2. Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika, II d., Morfostilistika, R., 1983. 
3. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika, R., 1995. 
4. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca, R., 1996. 
5. D.GuĜevska, A.Miėelsone, T.Porīte. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

rokasgrāmata. R., 2004.   

Ieteicamā: 
1. A.Laua. Latviešu leksikoloăija. R., 1968. 
2. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I – II d., R., 1959. 
3. www.lvava.lv  

 
 

  

 
IZSKATĪTS 

Valodu katedras sēdē 
200___.gada ___________ 

Kat.vad._____________ 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums. Attīstības psiholoăija 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS 
Kursa autors un docētāji.  Doc., Dr. psych. V. Romenkova 

        Asoc. prof.,  Dr. psych. T. ZīriĦa 
Kursa mērėis. Sniegt zināšanas par bērna attīstību ontoăenēzē un veselumā, par personības 
attīstības būtību, faktoriem un nosacījumiem. 
Paredzētais rezultāts.  

• Studentu prasme izzināt vides ietekmi uz cilvēka personības attīstību. 
• Pareizi interpretēt iegūto informāciju par bērna  attīstību. 
• Studenta prasme pārliecinoši izteikt savas domas, viedokli. 
• Prasme izvelēties mācību aktivitāti, kas atbilst audzēkĦu pieredzei un vecumposmam. 

Kursa saturs 
Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas Nr.
p. k. 

Temats 
Pilna laika 

studijas 
Nepilna laika 

studijas 
Pilna laika 

studijas 
Nepilna laika 

studijas 
1 Attīstības psiholoăijas pirmsākumi 4 2 4 6 

2 
Iedzimtības un vides nozīme 
attīstībā 

2 2 4 8 

3 Psihisko attīstību virzošie spēki 2 2 4 6 

4 
Vecumposmu periodizācija dažādu 
autoru skatījumā 

6 6 8 8 

5 
Kultūras vēstures bērna attīstības 
teorija 

2 -- 6 6 

6 Bērnu attīstības radītāji 4 2 10 12 
7 Normatīvas krīzes bērnu attīstībā 6 1 6 10 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1 
Personības attīstības koncepcijas Mutiskās atbildes uz iepriekš 

dotajiem jautājumiem 
Referāti 

2 Socializācijas teorijas Darba mape Paškontrole 

3 Morālās attīstības teorija Darba mape Paškontrole 

4 
Bērna attīstības psiholoăiskais 
raksturojums 

Bērna raksturojums Grupas 
apspriede 

5 
Intelektuālās attīstības teorija Individuālais darbs, shēmas 

izstrāde 
Paškontrole 
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Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  
Students tiek pielaists pie eksāmena, ja iesniegti visi darbi un apmeklēti semināri. 

Eksāmena vērtējums atspoguĜo  studenta kompetenci par  katru no kursa tēmām. Eksāmenā 
atbild uz jautājumiem par katru no kursa tēmām. Tātad visi studenti atskaitās par katru tēmu 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
Obligātā  

1. Adlers A. Psiholoăija un dzīve. – R.: IDEA, 1992. 
2. Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R.: Rasa ABC, 1998. 
3. Kembels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – R.: 1991. 
4. Svence G. Personības attīstības psiholoăija. – R.: Vārti, 1998. 
5. Plotnieks I. Psiholoăija ăimenē. – R.: Zvaigzne, 1988. 

 
Ieteicamā 

1. AvotiĦš V., Prindule L., Upmane L. Bērnu attīstība mācību un audzināšanas procesā. – 
R.: Zvaigzne, 1981. 

2. Božoviča L. Personība un tās veidošanās skolas gados. – R.: Zvaigzne, 1988. 
3. Gustavsons L.H. Bērnu tētis. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 
4. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. – R.: RaKa, 1998. 
5. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: RaKa, 1998. 
6. Students J.A. Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoăija. – R.: Aut.izd., 1935. 
7. Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? – R.: Preses nams, 1998. 
8. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā. – R.: Valters un Rapa, 1927. 
9. Mussen P.H., Conger J.J., Kogan J., Huston A.C. Child Development from birth throught 

Adolescence. 2 nd ed. – Engewood Cliffs, New Jersy, 1987. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZSKATĪTS 

Pirmsskolas ped. katedras sēdē 
200___.gada ____________ 

Katedras vad. _______________ 
Asoc.prof., Dr.psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas 
 

Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Apjoms. 2 KP; 3 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji .    Mg. ing., lektore Inese Urpena             
Kursa mērėis. Aktualizēt skolā iegūtās informātikas zināšanas atbilstoši studiju darba prasībām, 
sagatavot studentus informācijas un komunikācijas tehnoloăiju lietošanai atbilstoši Eiropas 
datorprasmes sertifikāta prasībām. Studentiem jāsasniedz tāds izpratnes un iemaĦu līmenis, kurā 
dators tiek uztverts un brīvi lietots kā līdzeklis informācijas apstrādē un saziĦā.  
 

Paredzētais rezultāts. 
Studenti prot praktiski pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloăijas, strādājot 
dažādās , 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 saziĦas vidē.  

Kursa saturs 
Satura tematiskais plānojums 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. 
p. k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Datori informācijas apstrādē, pareizas un ātras drukāšanas 
tehnika 

1 4 

2. MS Windows vides konfigurēšana, datĦu pārvaldība.  2 4 
3. Teksta apstrādēs lietotne MS Word:   
 3.1. teksta un rindkopas formatēšana; 1 8 
 3.2. rindkopu saraksta vienlīmeĦa un daudzlīmeĦu saraksta 

veidošana; 
1 4 

 3.3. tabulācijas iespējas un tabulu veidošana; 1 4 
 3.4. teksta daĜas ieēnošana un apmaĜu pievienošana, objektu 

ievietošana. 
1 8 

4. Datu apstrādēs lietotne MS Exel:   
 4.1. aprēėinu tabulas sagatavošana, datu tipi; 2 4 
 4.2. aprēėini pēc formulām; 1 8 
 4.3. diagrammu veidošana un noformēšana; 1 4 
 4.4. jēdziens par datu bāzēm. 2 4 
5. Vienkāršas prezentācijas sagatavošana 2 4 
6. Informācijas meklēšana un komunikācijas iespējas Internet 

(pārlūkprogramma  Internet Explorer) 
1 8 

  16 64 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Teksta noformēšana pēc dotiem 
uzdevumiem 

Grupu darbs darba aizstāvēšana 



 99

2. Prezentācijas izveide par noteiktu tēmu Projekta darbs Aizstāvēšana 
 

Studiju kursa pārbaudes forma.   
Studiju kursa apguve plānota vienā semestrī, pārbaudījums – eksāmens. Ar atzīmi vērtēto 

pārbaudījumu uzdevumi ir veidoti tā. Lai katram studentam būtu iespēja apliecināt savas 
zināšanas un prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 
ballu skalas). 
Kursu apgūst latviešu valodā.  
Literat ūra 
Obligātā literatūra 

1. Datorzinību pamati. Pirmie soĜi pie datora./ V.Vēža red. – Rīga: Mācību grāmata, 2000.  - 
150 lpp. 

2. Datorzinību pamati. Teksta redaktors Microsoft Word./ V.Vēža red. – Rīga: Mācību 
grāmata, 2000.  - 251 lpp. 

3. Datorzinību pamati. Elektroniskās tabulas./ V.Vēža red. – Rīga: Mācību grāmata, 2000.  - 
158 lpp 

4. Datorzinību pamati. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft Power 
Point./ V.Vēža red. – Rīga: Mācību grāmata, 2000.  - 109 lpp 

5. Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana./ V.Vēža red. – 
Rīga: Mācību grāmata, 2000.  - 116 lpp 

Ieteicamā literatūra 
1. Murāne I. Ar Internet uz Tu. – Rīga: Datortehnika, 1995. - 46 lpp. 
2. Sataki K. Microsoft Windows 95 ikvienam. Rīga: Computer Land, 1995. – 144 lpp. 
3. Sataki K. Microsoft Word ikvienam. Rīga: Computer Land, 1996. – 151 lpp 
4. Niedrīte l. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga:  Computer Land, 1995. – 174 lpp 
5. Pakalne I. un Rīgas Valsts 1.ăimnāzijas skolēni un absolventi. Lasāmā grāmata 

informātikā. Rīga: Mācību grāmata. – 1999. – 399. 
6. Microsoft produktu mācību materiāls: http://www.liis.lv/mspamati 

 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Dabaszinību un informātikas katedrā 

200__.gada ________________ 
Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.biol.. J.Porozovs 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums. Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, patoloăija. 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms.  2 KP, 3ECTS 
Kursa autors un docētāji. . Dr. biol .asoc. prof. J. Porozovs. 
Kursa mērėis. Pilnveidot studentu zināšanas par runas aparāta perifēro un centrālo daĜu, 
analizēt runas uztveres – runas kustību aparāta funkcionālās saites, palielināt studentu 
pedagoăisko kompetenci un veidot viĦu profesionālās rīcības motīvus.  
Paredzētais rezultāts. 

• Zināšanas par perifērajiem un centrālajiem runas orgāniem. 
• Zināšanas par dzirdes sensoro sistēmu un galvenajām nervu sistēmas struktūrām. 
• Izpratne par sakarībām starp runas uztveri un runas kustību aparātu.  
• Spēja izprast runas patoloăijas cēloĦus. 

Kursa saturs 
Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. 
p.k. 

 
Temats 

Nepilna 
laika 

studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Valodas funkcionālā sistēma. 1 5 
2. Perifērie runas orgāni (elpošanas orgāni, balss veidošanas orgāni, 

runas artikulācijas orgāni). Runas traucējumi pie perifēro runas 
orgānu bojājumiem. 

2 5 

3. Sensorās sistēmas, to darbības vispārējie principi. 1 5 
4. Dzirdes sensorā sistēma, tās uzbūves un funkcionēšanas īpatnības. 1 6 
5.  Nervu sistēmas klasifikācija. Perifērā nervu sistēma. Galvas 

smadzeĦu nervi. Galvas smadzeĦu nervu saistība ar runas 
funkciju. 

2 6 

6. Centrālā nervu sistēma. Muguras smadzenes. Galvas smadzenes, 
to nodalījumi (iegarenās smadzenes, mugurējās smadzenes, 
vidussmadzenes, starpsmadzenes, gala smadzenes). 

2 6 

7. Bērna vecumposmu attīstības īpatnības. 1 5 
8. Runas attīstība dažādos bērna vecumposmos. 1 6 
9. Runas traucējumi pie dažādiem nervu sistēmas darbības 

traucējumiem. 
1 5 

10.  Runas traucējumi pie lokāliem lielo pusložu garozas bojājumiem. 2 5 
11. Runas traucējumu iemesli un to īpatnības. 1 5 
12. Runas traucējumu korekcija. 1 5 

  16 64 

 
Patstāvīgā darba plānojums: 
Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Bērna vecumposmu attīstības īpatnības. Individuāls darbs. Individuālā 
kontrole. 

2. Runas attīstība dažādos bērna 
vecumposmos. 

Individuāls darbs. Individuālā 
kontrole. 
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3. Runas traucējumu iemesli un to īpatnības. Individuāls darbs. Individuālā 
kontrole. 

4. Runas traucējumu korekcija. Individuāls darbs. Individuālā 
kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes formas. Eksāmens. Vērtējumā tiek Ħemta vērā studiju 
procesā veiktā individuālā darba izpilde. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
1. Obligātā literatūra:  

1. Apinis P. Cilvēks: Anatomija, fizioloăija. Patoloăijas pamati. - Rīga: JāĦasēta, 1998. 
2. KoĜesĦikovs N. Cilvēka anatomija. - Rīga: Zvaigzne, 1976. 
3. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 
4. Хомская Л. Нейропсихология. Москва, 1988. 

2. Ieteicamā literatūra: 
1.   Baka A., Grunvalds K. Grāmata par aprūpi. Rīga, 1998. 
2.   Ellis W. Human cognitive neuropsychology. London, 1998. 
3.   Fleminga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
4.   Koidels H. Bērnu slimības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
5.   MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā. I un II daĜa. Rīga, 1997. 

 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Dabaszinību un informātikas 

 katedras sēdē 
200__.gada ___________ 
Kat.vad._____________ 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Studiju kursa nosaukums. Ievads neiropatoloăijā. 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms.  2 KP, 3 ECTS 
Kursa autors un docētāji. . Dr. biol. asoc. prof J. Porozovs. 
Kursa mērėis. Sniegt studentiem pamatzināšanas nervu sistēmas izmeklēšanas metodikā un 
simptomatoloăijā, paplašināt nākamo pedagogu izpratni bērna veselības novērtēšanā un bērna 
attīstības diagnosticēšanā. 
Paredzētais rezultāts. 

• Izpratne par nervu sistēmas darbības izmeklēšanu. 
• Zināšanas par neirpoloăiskajiem pamatsimptomiem. 
• Zināšanas par nervu sistēmas slimībām. 
• Izpratne par bērna veselības stāvokĜa novērtēšanu.  
• Spēja izprast patoloăijas cēloĦus. 

Kursa saturs 
Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. 
p.k. 

 
Temats 

Nepilna 
laika 

studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Neiropatoloăija. Anomālo bērnu vispārējs raksturojums. 1 5 
2. Nervu sistēmas darbības izpētīšana (anamnēze, kustību funkciju izpēte, 

jutības izpēte, galvas smadzeĦu nervu funkciju pārbaude, veăetatīvo 
funkciju izpēte, augstākas nervu darbības funkciju izpēte).  

2 5 

3. Neiroloăiskie pamatsimptomi (kustību traucējumi, jutības traucējumi, 
maĦu orgānu darbības traucējumi, veăetatīvās nervu sistēmas darbības 
traucējumi). 

1 5 

4. Lielo pusložu garozas augstāko funkciju traucējumi (agnozija, apraksija, 
atmiĦas traucējumi, intelektuālās darbības traucējumi, oligofrēnija). 

1 5 

5.  Nervu sistēmas slimības. Hromosomu slimības. Iedzimtās vielmaiĦas 
traucējumu slimības. 

2 5 

6. Neiroinfekcijas slimības (meningīti, encefalīti, arahnoidīti, polimiolīti). 2 6 
7. Galvas smadzeĦu traumas. 1 5 
8. SmadzeĦu asinsrites traucējumu īpatnības. 1 5 
9. Hidrocefālija. Mikrocefālija. Epilepsija. 1 5 
10. Psihogēnie traucējumi bērniem (minimālā smadzeĦu disfunkcija, 

hiperaktivitāte, autisms). Neirozes. Psihopātijas. 
2 6 

11. Posttraumatiskie stresogēnie faktori. 1 6 
12. Vecumposmu psihogēno faktoru specifika. 1 6 

  16 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Galvas smadzeĦu traumas. Individuāls darbs. Individuālā kontrole. 
2. SmadzeĦu asinsrites traucējumu īpatnības. Individuāls darbs. Individuālā kontrole. 
3. Posttraumatiskie stresogēnie faktori. Individuāls darbs. Individuālā kontrole. 
4. Vecumposmu psihogēno faktoru specifika. Individuāls darbs. Individuālā kontrole. 
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Studiju kursa apguves pārbaudes formas. Eksāmens. Vērtējumā tiek Ħemta vērā studiju 
procesā veiktā individuālā darba izpilde. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra:  

1. Badaljans L. Neiropatoloăija. Maskava, 1982. 
2. EniĦa Ă., GodĜevska, Smeltere. Neiroloăiskie sindromi: SmadzeĦu garozas un VNS 

bojājumi. Rīga, 1989. 
3.   Gedžs N.L. Pedagoăiskā psiholoăija.  Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 

Ieteicamā literatūra: 
1.   Burjeva V. Psihogēnie traucējumi bērniem un pusaudžiem. Maskava, 1996. 
2.   EniĦa Ă., BērziĦš J., PuriĦš I. Nervu sistēmas slimības. Rīga, 1977. 
3.   Ruso N.F., Borns L.E. Psiholoăija. I-IV daĜa. Rīga: RaKa, 2000. 

 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Dabaszinību  un informātikas 

katedras sēdē 
200__.gada ___________ 
Kat.vad._____________ 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums. Logopēdija pirmsskolā 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 9 KP, 13.5 ECTS 
Kursa autors. Mg. paed. Irēna MiltiĦa 
  Mg.paed. Irīna Habarova 
Kursa mērėis. 

Celt skolotāja profesionalitāti, sagatavojot viĦus darbam ar bērniem, kam ir runas un 
valodas attīstības traucējumi pirmsskolas vecumā. 

Paredzētais rezultāts 

• Dot iespēju studentiem gūt padziĜinātu izpratni par bērnu, kam ir grūtības verbālā saziĦā, 
mutiski un rakstu veidā izteikt savas domas. 

• Veidot prasmi izvērtēt bērna uzvedības, gribas un emociju īpatnības verbālo traucējumu 
kontekstā. 

• Izprast bērna vajadzības, nosakot un realizējot runas traucējumu korekciju. 
Kursa saturs 

Kontakt- 
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

N.p.k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1.studiju gada 1.semestris 
1.1 Logopēdija, tās mērėi, uzdevumi, saikne ar citām 

zinātnēm. Aktuālie jautājumi logopēdijā. 
4 
 

7 

1.2. Valodas traucējumu klasifikācija (klīniski 
pedagoăiskais un psiholoăiski pedagoăiskais 
skatījums). 

5 20 

1.3. Latviešu literārās valodas skaĦu klasifikācija. SkaĦu 
izrunas fizioloăiskā izvērtēšana logopēdijas 
kontekstā. 

5 33 

1.4. Pirmsskolēna runas un valodas attīstības pārbaude. 5 20 
1.5. SkaĦu izrunas traucējumu veidi. 5 16 

  24 96 
1.studiju gada 2.semestris 
2.1. SkaĦu izrunas fonētiskās nepilnības, logopēdiskā 

korekcija. 
5 16 

2.2. Logopēdiskais korekcijas darbs, novēršot runas 
fonemātiskos traucējumus. 

5 16 

2.3. Koriăējoši attīstošās darbības virzieni pirmsskolēna 
leksiski gramatisko un saistītās runas nepilnību novēršanā. 

6 30 

2.4. Logopēda darbavietas iekārtojums vispārējā PII; 
dokumentācija. 

4 17 

2.5. Skolotājs ↔ logopēds, vecāki ↔ logopēds, to 
sadarbība pirmsskolā. 

4 17 

  24 96 
2.studiju gada 3.semestris 
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3.1. Rinolālija, tās izpausmes un korekcija. 6 24 
3.2. Runas tempa un ritma traucējumi, to vispārējais 

raksturojums un korekcija. 
5 18 

3.3. Stostīšanās cēloĦi, simptomātika, prognoze, profilakse; 
kompleksā palīdzība tās novēršanā. 

8 33 

3.4 Balss, to traucējumu teorētiskais pamats, korekcija. 5 21 
  24 96 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
N.p.
k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Vingrinājumi dzirdes uzmanības 
un atmiĦas veicināšanai. 

Materiālu apkopošana Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

2. Pirkstu rotaĜas un vingrinājumi runas 
aktivizēšanai. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

3. Vingrinājumi pareizas stājas un 
elpošanas attīstīšanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

4. Vingrinājumi fonemātiskās uztveres 
rosināšanai. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

5. SkaĦu izrunas pārbaudes 
kartotēkas izstrāde. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

6. Bērnu runas pārbaudes apraksti (pēc 
dotā pārbaudes plāna 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

7. Korekcijas darba strukturālais 
plāns fonētiski fonemātisko 
traucējumu novēršanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

8. Individuālie nodarbību konspekti 
fonētiski fonemātisko un leksiski 
gramatisko traucējumu 
novēršanai. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

9. Lekcijas vai pārrunas konspekts  
profilakses darbam ar 
skolotājiem un vecākiem. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

 
Studiju kursa pārbaudes forma. Katra semestra noslēgumā studenti kārto eksāmenu. 
Vērtējumu veido divi rakstveida pārbaudes darbi un patstāvīgi izstrādātie darbi, kurus kārto 
logopēda darba mapē. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra 
1. Baumane A. SkaĦu izrunas traucējumu novēršana bērniem.- R.: Zvaigzne, 1976. 
2. Baumane A., Ėeire L. Valodas traucējumu veidi. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. 
3. Bauska I. Rinolālija.  – R.: Izglītības ministrija, 1977. 
4. Cukura A. , Cukura D. Vingrinājumi logoritmikā.  – R.: IAI, 1992. 
5. Galkina V. Alālija un tās novērošana. – R.: Izglītības ministrija, 1979. 
6. Grigorjeva G. Darba lapas.  –R.: Puse plus,1998. 
7. Laua A. Leksikoloăija. – R.: Zvaigzne, 1980. 
8. Laua A. latviešu literārās valodas fonētika. –R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
9. Līvena M., Loseva A. Vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem. –R.: Mācību apgāds 

NT,1997. 
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10. Lūse J. Bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. – R.: Izglītības attīstības institūts, 
1994. 

11. MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā I, II daĜa. – R.: PIAC, 1997. 
12. MiltiĦa I. SkaĦu izrunas traucējumi. – R.: RaKa, 2005. 
13. Okolovska D. Vārdu pa vārdam. – R.: RaKa,1997. 
14. Ondzule I., Ūdre A. Nāc, iepazīsimies! (burtu pasakas). – R.: Plus, 1998. 
15. Ptičkina A. Kā mācīsim bērnus lasīt un rakstīt. – R.: Zvaigzne, 1997. 
16. Reisone I. Īsie, garie patskaĦi, divskaĦi. – R.: Mācību apgāds,1997. 
17. Reisone I. Balsīgie, nebalsīgie līdzskaĦi. – R.: Mācību apgāds, 1997. 
18. Rulle V. Skaties un runā! – R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
19. SadovĦikova I. Jaunāko klašu rakstu valodas traucējumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1991. 
20. Skromule B. Lasi, runā, raksti! 1.daĜa. – R.: Krauklītis,1997. 
21. Skromule B. Lasi, runā, raksti! 2.daĜa. – R.: Krauklītis,1997. 
22. Skromule B. Lasi, runā, raksti! 3.daĜa. – R.: Rasa ABC,1998. 
23. Skromule B. Lasi, runā, raksti! 4.daĜa. – R.: Rasa ABC,1998. 
24. ŠampiĦa V. Burvju atslēdziĦa. Darba albums mazajiem. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
25. Tomkalne A. Burtu kartītes. - R.: Zvaigzne ABC, 1997 
26. Логопедия. Под ред. Волковой Л. С.,  Шаxовской С. Н. – М.: Просвещение, 1998. 
27. Парамонова Л. Г. Логопедия для всех. – М.: Дельта, 1997. 
 
Ieteicamā literatūra 
1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развиваем pykи – 
чтоб учится, и писать, и красивo рисовать. – Ярославль, Академия Развития, 1998. 

2. Каше Г. И. Исправление недостатков речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1971. 
3. Лалаева Р.И. Серебрякова И.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. 

– СПб.: Союз, 1999. 
4. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Просвещение, 1982. 
5. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников.  - М.: 
Родничок, 1999. 

6. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плоxо говорит – СПб.: Акцент, 1997. 
7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.:  Просвещение, 

1981. 
 

 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Pirmsskolas ped. katedras sēdē 

200__.gada ________________ 
Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Logopēdija sākumskolā 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 9 KP, 13.5 ECTS 
Kursa autors un docētāji. Dr.paed.. Sarmīte Tūbele  

Mg.paed. JeĜena KoĜesĦika 
Kursa mērėis. Celt skolotāju profesionalitāti, sagatavojot viĦus darbam ar skolēniem, kam ir 
runas un valodas attīstības traucējumi un to izraisītie mācīšanās traucējumi jaunākajā skolas 
vecumā . 
Paredzētais rezultāts. 

Dot iespēju attīstīt izpratni par  bērnu runas un valodas attīstības traucējumiem, to 
noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm un veidot prasmi izvērtēt dažādo 
traucējumu radītās grūtības ăimenē, skolā, sabiedrībā.  

Pilnveidot analītiskās prasmes, pētot bērnu ar runas un valodas traucējumiem emocionālo 
pasauli, nosakot un pilnveidojot korekcijas iespējas. 

Kursa saturs 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. p. 
k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1.studiju gads 1.semestris 
1.1. Runas traucējumu etioloăija. 4 12 
1.2. Runas un valodas traucējumu analīzes pamati, logopēdisko 

nodarbību veidošanas principi. 
3 14 

1.3. Logopēdiskās korekcijas un organizatoriski profilaktiskais 
darbs  jaunākajās klasēs. 

3 16 

1.4. Mutvārdu runas un rakstu valodas īpatnības skolēniem ar 
valodas sistēmas nepietiekamu attīstību (VSNA). 

4 16 

1.5. Skolēnu ar VSNA runas un valodas attīstības līmeĦa 
izpēte. 

6 18 

1.6. Koriăējoši attīstošā darba saturs, strādājot ar skolēniem, 
kam ir fonētiski fonemātiski traucējumi un VSNA. 

4 20 

  24 96 
1.studiju gads 2.semestris 
2.1. Koriăējoši attīstošās darbības virzieni un saturs, novēršot 

lasīšanas traucējumus (disleksiju) 
5 26 

2.2. Logopēdiskais korekcijas darbs, novēršot rakstīšanas 
traucējumus (disgrāfiju). 

5 25 

2.3. Logopēdiskā punkta dokumentācija vispārējās izglītības 
iestādē, logopēdiskie slēdzieni (pedagoăiski psiholoăiskā 
aspektā). 

5 20 
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2.4. Skolotājs ↔ logopēds, vecāki ↔ logopēds, to sadarbība 
sākumskolā. 

5 15 

2.5. Logopēda darba vietas iekārtojums 4 10 
  24 96 
2.studiju gads 3.semestris 
3.1. Alālija, teorētiskais pamats un korekcija 8 34 
3.2. Afāzija, teorētiskais pamats un korekcija 8 34 
3.3. Dizartrija, teorētiskais pamats un korekcija 8 28 
  24 96 
 
Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Vingrinājumi fonemātiskās uztveres 
attīstīšanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

2. Materiālu gatavošana vārdu krājuma 
bagātināšanai un precizēšanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

3. Vingrinājumu un materiālu uzkrāšana 
saistītās runas pilnveidošanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

4. Teksti, vingrinājumi un citi materiāli 
rakstīšanas un lasīšanas traucējumu 
novēršanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

5. Iestrādes valodas izpētes albūmam Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

6. Konkrēta skolēna runas un valodas 
pārbaudes apraksts (aizpildot valodas 
karti) 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

7. Korekcijas darba strukturālais plāns 
VSNA novēršanai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

8. Grupas nodarbību konspekti fonētiski 
fonemātisko traucējumu korekcijai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

9. Grupas nodarbību konspekti leksiski 
gramatisko traucējumu korekcijai 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

10. Lekcijas vai pārrunas konspekts 
profilakses darbam ar skolotājiem un 
vecākiem 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
prakses materiāliem 

Studiju kursa pārbaudes forma. Semestru noslēgumā studenti kārto eksāmenu. Vērtējumu 
veido divi rakstveida pārbaudes darbi un patstāvīgi izstrādātie darbi, kurus kārto logopēda darba 
mapē.  
Kursu apgūst latviešu valodā.  
Literat ūra. 
Obligātā literatūra 

1. Baumane A., Ėeire L. Valodas traucējumu veidi: Dislālija. Alālija. Dizartrija. Afāzija.: 
Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC, 1994. 

2. Baumane A. SkaĦu izrunas traucējumu novēršana bērniem.- R.:  Zvaigzne,  1976. 
3. Baumane A. Vingrinājumi un diktāti skaĦu jaukšanas novēršanai. – R.: Zvaigzne, 1986. 
4. Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms. Ikdienas praktiskā darba pieredze / aut. 

kol. V.Vaclava, U.Aldenrūda, S.Ilsteds. – R.: Velku Fonds, 2003. 
5. Es gribu iet skolā / aut. kol., atb. par izd. R.KaĦepēja. – R.: Puse Plus, 2003. – 191 lpp. 

(KaĦepēja R. Iepazīstināšana ar apkārtni.. Runas attīstīšana. Rakstīt un lasīt mācīšana. – 
51. – 67. lpp) 

6. Galkina V. Alālija un tās novēršana.- R.: Latvija PSR Izglītības ministrija, 1979. 
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7. Kreicberga M. Bērnu valodas traucējumi un to novēršana.- R.: LPSR Izglītības ministrija, 
1975. 

8. Lūse J. Bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību: Metodiski ieteikumi skolotājiem 
un logopēdiem. – R.: Izglītības attīstības institūts, 1994. 

9. MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā II daĜa. – R.: PIAC, 1997. 
10. Ptičkina Ā. Lasīšanas mācības sākumskolā. – R.: Pētergailis, 1999. 
11. SadovĦikova I. Jaunāko klašu skolēnu rakstu valodas traucējumi: Palīgmateriāls skolu 

logopēdiem.- R.: Izglītības attīstības institūts, 1991.(J.Lūses lokalizēts tulkojums). 
12. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z.- R.: RaKa, 1998. 
13. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. – R.: RaKa, 2002. 
14. Tūbele S. Kāpēc skolēns nelasa? // Skolotājs, Nr. 6. 2001. – 49 – 52.lpp. 
15. Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi... – R.: RaKa, 2004. 
16. Zeltkalna A. Spēles latviešu valodai. – R.: RaKa, 2004. 

Ieteicamā literatūra 
1. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов. – М.: Владос, 2001. 

2. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 2003. 
3. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. – 
СПб.: Союз, 2002. 

4. Логопедия ⁄ под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.- М.: Владос, 1999. 
5. Логопедия в школе: Практический опыт / под ред. В.С. Кукушкина. – М. – Ростов-
на-Дону: МарТ, 2004. 

6. Лурия А. Р. Письмо и речь. Нейролингвистические  исследования. – М.: Academia, 
2002. 

7. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е.Левиной.- М.: Просвещение, 
1968. 

8. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Аркти, 1999. 

9. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 
речи. – М.: Аркти, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Pirmsskolas pedagoăijas katedrā 

200__.gada ________________ 
Katedras vad. _____________ 

Dr.psych., asoc.prof T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums. 
Logoritmika 
Studiju programmas nosaukums. 
Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 
2 KP; 3 ECTS 
Kursa autors un docētāji.  
Mg.paed.lekt. Ginta Grigorjeva,  
Kursa mērėis. 
Celt topošā skolotāja logopēda profesionalitāti, dodot iespēju izzināt logoritmiku kā nozīmīgu 
valodas un runas attīstības pilnveides un traucējumu korekcijas paĦēmienu pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem.  
Paredzētais rezultāts. 
Iegūto zināšanu radoši praktisks pielietojums koriăējoši attīstošajā pedagoăiskajā darbībā ar 
bērniem, kam ir runas un valodas attīstības traucējumi. 
Kursa saturs 

Kontakt-  
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr.p.k. 

Temats 
Nepilna 

laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Logoritmikas būtība, tās nozīme bērnu RVT korekcijā 2 7 
2. Logoritmisko nodarbību organizācijas jautājumi un to 

iekĜaušana izglītības iestādes pedagoăiskajā procesā 
2 

9 

3.  Logoritmisko vingrinājumu veidi 
3.1 ievad- jeb sagatavošanas vingrinājumi; 

2 
9 

 3.2 dinamiskās pauzes variēšana; 2 9 
 3.3 valodas artikulācijas un fonemātiskās uztveres 

veicināšanas vingrinājumi; 
2 

10 

 3.4 bērnu runas mērėtiecīga rosināšana ar dziedāšanu un 
daudzveidīgām ėermeniskām kustībām;   

3 
10 

 3.5 muzikālās dramatizācijas un improvizācijas izmantošana 
koriăējoši attīstošajā darbībā; 

3 
10 

  16 64 

 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr. 
p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Latviešu bērnu folklora 
logoritmikas skatījumā 

Materiālu 
apkopošana 

Tiek vērtēts kopā ar 
logoritmiskās nodarbības 
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projektu 
2. Latviešu autoru dzejoĜi bērniem Materiālu 

apkopošana 
Tiek vērtēts kopā ar 

logoritmiskās nodarbības 
projektu 

3.  Tautas rotaĜu un pasaku 
izmantošana logoritmikā 

Atlasīšana 
ieskaites darba 
sagatavošanā 

Projekta darba noformēšana 
iesniegšanai 

 
Studiju kursa pārbaudes forma. 
Logoritmiskās nodarbības projekta prezentācija. Vērtēšana – eksāmens. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literat ūra. 

Obligātā: 
1. Cukura A., Cukura D. Vingrinājumi logoritmikā.- R.: IAI, 1994. 
2. MiltiĦa I. SkaĦu7 izrunas traucējumi.- R.: RAKA, 2005. 
3. MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā.-R.:IAI, 1995.. 
4. MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā./ II daĜa.- R.:IAI, 1997. 
5. PirkstiĦu rotaĜas./ Materiālu apkopojusi Krafte B.- R.:PUSE, 1999. 

Ieteicamā: 
1. Ezera L. Vārdu krājuma paplašināšanas iespējas bērniem ar dzirdes traucējumiem.- 

R.: Mācību apgāds, 1998.  
2. Plinta Ē. Runas veidošana bērniem ar dzirdes traucējumiem.- R.: Mācību apgāds, 

1998. 
3. Suruda I. Mūzika kā pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības nosacījums. R. 

2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IZSKATĪTS 
Pirmsskolas ped. katedras sēdē 

200__ gada ________________ 
Katedras vad.______________ 
Asoc. prof. Dr. psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības 
aizturi, bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, diferenciālā diagnostika. 
 

 Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
 

Apjoms. 3 KP; 4.5 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji.   
Mg. paed. Irēna MiltiĦa. 
Dr.paed. Sarmīte Tūbele  

Kursa mērėis. 
Celt topošā skolotāja logopēda kompetenci, analizējot problēmas valodas  traucējumu  
diagnosticēšanā, iepazīstinot studentus ar bērniem, kam ir psihiskās attīstības traucējumi, garīgās 
attīstības traucējumi,  analizējot viĦu valodas attīstības īpatnības, traucējumu specifiku un 
korekcijas iespējas. 
 

Studiju kurss dalās trīs daĜās 
 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi (PAA) 
 

Apjoms. 1 KP ; 1,5 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji. Mg. paed. Irēna MiltiĦa 
 

Kursa mērėis. PadziĜināt topošā skolotāja logopēda profesionālo kompetenci, iepazīstinot 
studentus ar bērnu, kam ir psihiskās attīstības aizture, ar viĦa valodas attīstības īpatnībām, 
traucējumu specifiku un korekcijas iespējām.  
 

Paredzētais rezultāts. 
Dot iespēju attīstīt izpratni par bērna runas un valodas attīstības problēmām psihiskās 
attīstības aiztures gadījumā, to noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm un veidot 
prasmi izvērtēt dažādo traucējumu radītās grūtības, izvēlēties korekcijas iespējas sekundāri 
radušos valodas traucējumu mazināšanai. 
 

Kursa saturs 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. p. 
k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi klīniskais 
raksturojums. 

1 5 

2. IzziĦas procesu un runas attīstības dinamikas īpatnības 
bērniem ar PAA. 

1 8 

3. Psihiskās attīstības aiztures un citu līdzīgu stāvokĜu 
diferenciālā diagnostika. 

2 7 

4. Audzināšanas un mācību procesa koriăējošā virzība   
bērniem ar PAA. 

2 6 
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5. Runas attīstīšana, valodas apjēgšanas rosināšana mācību 
procesā. 

2 6 

  8 32 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
 

Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Mazbērna un pirmsskolas vecuma 
bērnu psihiskās attīstības 
raksturojums. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

2. Sākumskolas bērnu ar PAA psihiskās 
attīstības raksturojums. 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

3. Izpētīt un aprakstīt bērnu ar psihiskās 
attīstības aizturi. 

Izpētes datu 
apkopšana 

ZiĦojums 

 

Studiju kursa pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 
 

Literat ūra  
Obligātā  

1. Bērnu attīstības diagnostika un korekcija. Pirmsskolas vecumas// V.AvotiĦa red.. – R.: Zvaigzne, 
1987. 

2. LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. – R.: RaKa, 2003. 
3. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: No A līdz Z. – R.: RaKa, 1998. 
4. Специальная дошкольная педагогика. Учебное пособие. Под pед. Е.А.Стребелевой – М.: 

Академия, 2001. 
5. Гонеeв Ф.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики.  -М.: 

Академия, 1999. 
 

Ieteicamā 
1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses Nams, 1998. 
2. Борякова И.Ю., Касицына М.А. Коррекционно педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития. Методическое пособие. – М.: Секачева В., ИОИ, 
2004. 

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 
задержкой психического развития. Учебное пособие.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. 

4. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия. Учебное пособие. – 
СПб.: Речь, 2003. 

5. Дефектология. Научно-  методический журнал. Москва. 
 
 

 Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 
 
Apjoms. 1 KP ; 1,5 ECTS 
 

Kursa autors un docētāji. Dr.paed.. Sarmīte Tūbele 
 

Kursa mērėis. PadziĜināt topošā skolotāja logopēda profesionālo kompetenci, rosinot apgūt, 
analizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas  apguves īpatnības, tās korekcijas 
iespējas. 
 

Paredzētais rezultāts. 
Dot iespēju attīstīt izpratni par  bērnu runas un valodas attīstības problēmām garīgās attīstības 
traucējumu gadījumā, to noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm un veidot prasmi 
izvērtēt dažādo traucējumu radītās grūtības un izvēlēties korekcijas iespējas sekundārās 
valodas mazattīstības mazināšanai. 

Kursa saturs 
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Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. p. 
k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Garīgās attīstības traucējumu klīnika un cēloĦi. 1 4 
2. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem psiholoăiski 

pedagoăiskais raksturojums. 
1 6 

3. Koriăējoši attīstošais darbs ar bērniem, kam ir garīgās 
attīstības traucējumi. 

2 8 

4. IzziĦas procesu aktivizēšana un pilnveidošana. 2 7 
5. Runas attīstīšana, valodas apjēgšanas rosināšana mācību 

procesā. 
2 7 

  8 32 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr. 
p. k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Ăimene, kurā ir bērns ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

2. Aprūpes metodes cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

3. Psihiskie traucējumi bērniem un 
pieaugušajiem 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

4. Aprūpe agrāk un tagad Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

5. Bērna ar garīgās attīstības traucējumiem 
izpēte pēc konkrēta plāna 

Izpētes datu 
apkopšana 

ZiĦojums 

Studiju kursa pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 
Literat ūra 
Obligātā 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses Nams, 1998. 
2. LiepiĦa S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoăija.- R.: Zvaigzne, 1991. 
3. LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. – R.: RaKa, 2003. 
4. LiepiĦa S. Speciālo skolu skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem pedagoăiski 

psiholoăiskie raksturojumi.- R.: IAAI, 1994. 
5. Гонеев А.Д., Лифинцeва Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. – М.: 

ACADEMIA, 1999.  
Ieteicamā 

1. Apmācību kurss personālam garīgi atplikušo bērnu un jauniešu iestādēs / K.Grunevalda red.- 
R.: Zvaigzne, 1994. 

2. Gricis G. Valodas sistēmas traucējumu diferenciālā diagnostika garīgi atpalikušiem 
skolēniem. – R.: Latvijas PSR Izglītības ministrija, 1985. – 54 lpp. (rotaprints)  

3. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija.- R.: Jumava, 2001. 
4. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: RAKA, 1998. 
5. Roku rokā. Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija. 
6. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе.- М.: Педагогика, 1993. 
7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа а коррекционных классах.- М.: Владос, 1999. 
8. Дефектология. Научно - методический журнал. Москва. 

 
Runas un valodas traucējumu diferenciālā diagnostika 

 
Apjoms. 1 KP; 1,5 ECTS 
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Kursa autors un docētāji.  Dr.paed.. Sarmīte Tūbele  
                      Mg.paed. Irēna MiltiĦa 
 

Kursa mērėis. Celt topošā skolotāja logopēda kompetenci, analizējot problēmas valodas  
traucējumu  diagnosticēšanā, nodalot primāros (valodas) no sekundāriem (garīgās attīstības, 
psihiskās attīstības, redzes, dzirdes u.c.) traucējumiem. 
 

 
Paredzētais rezultāts.  

Prast diferencēt valodas traucējumu patoloăiskos mehānismus, nošėirt valodas apguves 
grūtības kā primāro traucējumu no līdzīgiem patoloăiskiem stāvokĜiem, kur valodas 
traucējums ir sekundāra parādība. Līdztekus analizēt logopēdiskos slēdzienus, Ħemot vērā 
logopēdijā pieĦemtās valodas traucējumu klīniski pedagoăiskās un pedagoăiski 
psiholoăiskās klasifikācijas. 

 

Kursa saturs 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

Nr. 
p. 
k. 

Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Metodiskās rekomendācijas logopēdiskajā diagnostikā. 1 4 
2. Komunikatīvo prasmju vērtēšana agrīna vecuma bērniem. 1 4 
3. Mazbērnu un jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu izpēte. 1 4 
4. Bērnu ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem izpēte 

(dislālija, slēptā dizartrija, rinolālija). 
1 4 

5. Bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību izpēte. 1 4 
6. Bērnu ar stostīšanos izpēte. 1 4 
7. Bērnu un jaunāko klašu skolēnu  ar rakstīšanas un lasīšanas 

traucējumiem izpēte. 
1 4 

8. Valodas attīstības salīdzinājums bērniem ar PAA, ar garīgās 
attīstības traucējumiem, bērniem ar valodas attīstības 
traucējumiem. 

1 4 

  8 32 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Valodas attīstības īpatnības bērniem 
ar psihiskās attīstības aizturi 
(papildināšana). 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

2. Valodas attīstības īpatnības bērniem 
ar garīgās attīstības traucējumiem 
(papildināšana). 

Materiālu kopas 
izveide 

Tiek vērtēts kopā ar 
ziĦojumu 

3. Veikt salīdzinošo analīzi, 
pamatojoties uz bērna ar valodas 
attīstības traucējumiem un bērna ar 
garīgās attīstības traucējumiem izpēti  
VAI  

Izpētes un analītisko 
datu apkopojums 

ZiĦojums 

4. Veikt salīdzinošo analīzi, 
pamatojoties uz bērna ar valodas 
traucējumiem un bērna ar PAA izpēti  
VAI  

Izpētes un analītisko 
datu apkopojums 

ZiĦojums 

5. Veikt salīdzinošo analīzi, Izpētes un analītisko ZiĦojums 
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pamatojoties uz bērna ar valodas 
traucējumiem, bērna ar garīgās 
attīstības traucējumiem un bērna ar 
PAA izpēti. 

datu apkopojums 

 
Studiju kursa pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu.  
 Studiju kursa galīgo vērtējumu veido ieskaitēs uzkrātais vērtējums. Kā arī noslēguma 
eksāmens, kurā praktiski students nosaka konkrētā gadījuma diferenciālo diagnozi un skaidro 
nepieciešamos korekcijas darbu virzienus.  
    
Literat ūra 
Obligātā 

1. Bērnu attīstības diagnostika un korekcija / V. AvotiĦa red. – R.: Zvaigzne, 1987.  
2. Bērnu gatavība skolai. Psihiskās attīstības diagnostika un šīs attīstības nelabvēlīgo 

variantu korekcija / E.Bugrimenko, A.Vengers, K.Polivanova, E.Suškova. – R.: 
Pedagoăiskais centrs Eksperiments, 1999. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения / сост. В.П.Балобанова, 
Л.Т.Богданова и др. – С.-П.: Детство-Пресс, 1987. 

Ieteicamā 
1. Gricis G. Valodas sistēmas traucējumu diferenciālā diagnostika garīgi atpalikušiem 

skolēniem. – R.: Latvijas PSR Izglītības ministrija, 1985. (rotaprints) 
2. Борякова Н.Ю. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 
развития. – М.: Гном-Пресс, 2000.  

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – С.-П.: Питер, 2001. 
4. Лалаева Р.И. Логопедическая работа  коррекционных классах.- М.: Владос, 

1999. 
5. Дефектология. Научно-  методический журнал. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Pirmsskolas ped. katedras sēdē 

200__.gada ________________ 
Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums. Bērnu literatūra 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 2KP, 3 ECTS 
Kursa autors.  

Mg. paed. lekt. Vladislava UršuĜska 
Kursa mērėis. Dot priekšstatu par literatūras un mākslas lielo nozīmi bērna garīgās pasaules 
bagātināšanā. Caur bērnu literatūru iepazīties ar bērna personības veidošanos ar pedagoăiskajām 
atziĦām, tikumiem un audzināšanas problēmām. 

Paredzētais rezultāts 

Zināšanas par bērnu literatūras vēsturisko attīstību, tās specifiku un prasme to kritiski izvērtēt 
mūsdienu pedagoăiskā procesa kontekstā. 
Prasme saskatīt literatūras nozīmi bērna garīgās pasaules bagātināšanā, vērtībizpratnes 
veidošanā, radošuma attīstīšanā, izziĦas interešu sekmēšanā.  
Prasme atlasīt literāro materiālu pedagoăiskajā procesā pirmsskolā un sākumskolā . 
 

Kursa saturs 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

N.p.k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Bērnu literatūras specifika, valodas un sižeta  īpatnības, 
bērnu  grāmatu mākslinieciskais noformējums 

1 8 

2. Latviešu bērnu literatūras mantojums. 1 8 
3. Latviešu rakstnieku bērnības atmiĦu  tēlojumi  kā smalki 

bērnu dvēseles atklājēji, kā sava laika liecības. 
5 10 

4. Latviešu autoru dzeja bērniem, tās tematika, ietekme uz 
bērna emocionālo, intelektuālo un gribas attīstību. 

3 10 

5. Latviešu literārās pasakas, to tematika, izmantošana 
pedagoăiskajā procesā. 

3 9 

6. Latviešu autoru stāsti bērniem, to atbilstība bērnu interesēm, 
vajadzībām. 

2 10 

7. Latviešu periodiskie izdevumi bērniem. 1 9 
  16 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
N.p.
k. Temats Darba veids Pārbaudes 

forma 
1. Bērnu literatūras valodas un sižeta  

īpatnības, to izvērtējums 
Grāmatu analīze, tās 

apkopojums prezentācijai 
Prezentācija 

2. Latviešu bērnu literatūras mantojums. Pārrunas Seminārs 
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3. Latviešu rakstnieku bērnu atmiĦu  
tēlojumi   
bērna psiholoăiskais raksturojums dažādu 

autoru skatījumā, 
autobiogrāfiskā atmiĦa – personības 

identitātes veidošanās apliecinājums 

Pētījums par pedagoăiski 
psiholoăisko tēmu 
latviešu rakstnieku 
atmiĦu tēlojumos 

Individuālais 
vērtējums   

4. Latviešu autoru dzeja bērniem, dzejas 
ietekme uz bērna emocionālo,  
intelektuālo un gribas attīstību. 

Projekts dzejas 
izmantošanai 

pedagoăiskajā procesā 
pirmsskolā vai 

sākumskolā 

Grupas darba 
vērtējums 

5. Latviešu literārās pasakas izmantošana 
pedagoăiskajā procesā. 

Tēmu izstrāde pasaku 
izmantošanai 

pedagoăiskajā procesā. 

Savstarpējā 
kontrole 

6. Latviešu autoru stāsti bērniem, to 
atbilstība bērnu interesēm, vajadzībām. 

Gatavošanās semināram Individuālais 
vērtējums 

7. Latviešu periodiskie izdevumi bērniem. Informatīva materiāla 
gatavošana 

Individuālais 
vērtējums 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra 

1. Latviešu rakstniecība biogrāfij ās. R: Latvijas enciklopēdija, 1992. 
2. Lieăeniece D. Bērns - pasaulē, pasaule - bērnā. R.: Zvaigzne ABC, 1992. 
3. MauriĦa Z. Dziesminiece klusā, dziĜi rēnā / Uzdrīkstēšanās , R., Liesma, 1990., 19 .-33. 

Lpp 
4. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. R.: Zvaigzne 1997 
5. Viese S. Gājēji uz Mēnessdārzu. R.: Liesma, 1990. 

Ieteicamā literatūra 
1. KalniĦš J. Zelta kamolīts, R., Liesma, 1965. 
2. KalniĦš N. Skolas bērni, / Jaunības apcirkĦi, Nr. 27., R., 1938. 
3. Ėīlis R. AtmiĦas un vēsture, R., LU, 1998. 
4. MauriĦa Z. Baltais ceĜš, R., Zvaigzne, 1989. 
5.  MauriĦa Z. Latviešu ikdienība un humors / Uzdrīkstēšanās , R., Liesma, 1990., 34.-46. lpp. 
6. MauriĦa Z. Klusuma burvis / Uzdrīkstēšanās , R., Liesma, 1990., 47.-59. lpp. 
7. Osmanis J. Saules akmens. R.: Liesma, 1977. 
8. Osmanis J. Saules gadi. R.: Liesma, 1965. 
9. Osmanis J. Saules gadu stāsti. R.: Liesma, 1966. 
10. Osmanis J. Saules gadu spēles. R.: Liesma, 1971. 
11. Padoms. R.: Liesma, 1986., 1987. 
12. Skots Ē. Ietērp vārdos savu pasauli. R.:1995. 
13. Sudrabotais vārds. R.: Liesma, 1977., 1982. 
14. Svenne O. Modernie audzināšanas jautājumi. R.:1928. 
15. Štāls M. Bērnu lasīšanai derīgās grāmatas. R.:1928. 

          Latviešu rakstnieki bērniem. 
 

Īpašās piezīmes. 

Studiju kursa apguve balstās uz ăimenes pedagoăij ā, pirmsskolas un skolas pedagoăij ā, kā 
arī attīstības psiholoăij ā gūtajām zināšanām. 
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IZSKATĪTS 

 Pirmsskolas ped. katedras sēdē 
200__.gada ________________ 

Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.psych. T.ZīriĦa 

 
 
 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

Kursa nosaukums. Bilingvālās izglītības pamati 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 2KP, 3 ECTS 
Kursa autors. Dr.paed. prof. Z.Anspoka 

Mg. paed. doc. V.UršuĜska 
Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar bilingvālās izglītības būtību, ar mācību satura un 
valodas integrēšanas iespējām mācību procesā 
Paredzētais rezultāts 

Priekšstats par bilingvālās izglītības būtību, problēmām Latvijā un pasaulē. 
Zināšanas par dažādām pieejām otras valodas apguvē, par valodas prasmju nozīmi 

sabiedrības integrācijas sekmēšanā. 
Zināšanas par otras valodas mācīšanas uzdevumiem, satura atlases nosacījumiem 

bilingvālajās mācībās pirmsskolā un sākumskolā. 
Kursa saturs 

Kontakt- 
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba 
stundas 

N.p.k. Temats 

Nepilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Bilingvisms, tā būtība, problēmas Latvijā un pasaulē 1 5 
2. Latvijas etnopolitika un bilingvālā izglītība. 1 4 
3. Otras valodas apguves psiholongvistiskais pamatojums. 2 10 
4. Otras valodas mācīšanas uzdevumi un satura atlases 

nosacījumi. 
1 10 

5. Dabiskā pieeja otras valodas apguvē. 4 10 
6. Mācību satura un valodas apguves integrēšana pedagoăiskajā 

procesā. 
6 20 

7. LVAVA un Sorosa fonda aktivitātes 1 5 
  16 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
N.p.
k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Bilingvisms, tā būtība, problēmas 
Latvijā un pasaulē 

Apkopot plašsaziĦas 
līdzekĜos pieejamo 

informāciju 

Individuālais 
vērtējums 

2. Latvijas etnopolitika un bilingvālā 
izglītība. 

Referāts Individuālais 
vērtējums 
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3. Otras valodas apguves 
psiholongvistiskais pamatojums. 

Gatavošanās semināram Grupālā kontrole 

4. Otras valodas mācīšanas uzdevumi 
un satura atlases nosacījumi. 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklējums, 

vērotā analīze 

Individuālais 
vērtējums 

5. Dabiskā pieeja otras valodas apguvē. Bilingvālo mācību stundu 
vērojums sākumskolā, 

vērotā analīze 

Individuālais 
vērtējums 

6. Mācību satura un valodas apguves 
integrēšana pedagoăiskajā procesā. 

Nodarbību konspekti 
pirmsskolai un 
sākumskolai 

Individuālais 
vērtējums 

7. LVAVA un Sorosa fonda aktivitātes LVAVA apmeklējums - 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra 

1. Bilingvālā izglītība: rokasgrāmata skolotājiem. – R.: LVAVP, 2001. 
2. LAT 2 metodikas rokasgrāmata sākumskolā. – R.: LVAVP, 2000. 
3. Edeirs D. Efektīva komunikācija.  – R.: Asja, 1999. 
4. Lieăeniece D., Nazarova I. Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem 

bērniem. – R.: RaKa, 1999. 
5. Spēles un rotaĜas svešvalodu mācīšanā. – R.: Zvaigzne ZBC, 199. 
6. Šīls Dž. Komunikācija svešvalodu mācīšanā. – R.: Vaga, 1998. 
7. Kaltigina M. Tiem, kas mācās svešvalodas. – R.: Vārti, 1998. 
8. Karule A. Mācīšanas individualizācijas un tās didaktiskie pamatnosacījumi. – R.: 

Zvaigzne, 1987. 
9. Bilingvālā izglītība: sadarbības pieredze./ SFL projekts “Atvērtā skola”. – R, 2001. 
10. Paveries un paskaties./ SFL projekts “Atvērtā skola”. – R, 2001. 

Ieteicamā literatūra 
1. Ābiėis Dz. Nacionālā pārliecība uz reālu darbību.// Diena, 1996g. 26.marts. 
2. Bušs O. Reālā divvalodība.// Avots, 1988/ 8. 
3. Mācīsimies sadarboties.// L.Grigules, I.Silovas red. – R.: Mācību grāmata, 1998. 
4. Spēles un rotaĜas svešvalodu mācīšanā. – R.: Zvaigzne, 1993. 
5. Altman, Gerry T. Cognitive Models of Speech Processing: Psycholingvistic. – MIT 

PRESS, 1995. 
6. Пасов Е.И. Комуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: 
Просвещение, 1999. 
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 Pirmsskolas ped. katedras sēdē 
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Katedras vad. _____________ 
Asoc.prof. Dr.psych. T.ZīriĦa 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7.līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība sabiedrības 
pārmaiĦu procesos 
Studiju programmas nosaukums. Īsā profesionālā studiju programma “Skolotājs logopēds” 
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS 
Kursa autors un docētāji.   
   Mg.paed.lekt.R.Purmale 
Kursa mērėis.  

Veicināt humāni orientētas personības – skolotāja logopēda sadarbību ar mūsdienu 
ăimeni bērnu runas un valodas  traucējumu koriăējoši attīstošas darbības kontekstā. 
Paredzētais rezultāts.  

Piedaloties studiju procesā studējošais iepazīstas ar ăimeni kā sistēmu dažādos vēstures 
posmos; apgūst prasmes praktiski realizēt teorētiskās zināšanas sadarbībā ar mūsdienu ăimeni; 
pilnveido pedagoăisko saskarsmi ar ăimeni, saistot to ar katra bērna attīstību un runas (valodas) 
problēmu risināšanas iespējām.  

Kursa saturs 
Satura tematiskais plānojums 

Kontakt-
stundas 

Studentu 
patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats 

Nepilna laika studijas 
1 Ăimene kā sistēma 2 8 
2 Ăimenes tiesības un pienākumi 2 8 

Bērns ăimenē 2 8 
3.1. Bērna vieta ăimenē vēsturiskā skatījumā   3 
3.2. Bērns kā cilvēktiesību subjekts mūsdienu ăimenē   

4 
Vecāku audzināšanas stils un to ietekme uz bērna 
personību 

2 8 

5 Bērna vajadzības un to apmetināšanas iespējas ăimenē 2 8 
Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes sadarbības 
daudzveidīgie aspekti. 

2 8 

6.1. Sadarbības būtību mērėi un uzdevumi   
6.2. Ăimenes vajadzību izpratne    

6 

6.3. Ăimenes iesaistīšanas veidi pirmsskolas dzīvē   
Audzināšanas un logopēdiskā darba saikne pareizrunas 
nodrošināšanā un tās korekcijā  

4 16 

7.1. Logopēda sadarbība ar vecākiem runas traucējumu 
korekcijā un profilaksē 

  7 

7.2. Komandas – skolotāja – vecāku – logopēda darbs 
runas (valodas)problēmu risināšanas aspektā 
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1 
ĂimeĦu tipi un bērna personības 
attīstības, vajadzību 
apmierināšanas iespējas. 

2 ăimeĦu vērojums, apraksts, 
analīze 

Seminārs. 
Individuālais 
vērtējums 

2 
Komandas – skolotāji – vecāki – 
logopēds sadarbības aspekti 
pirmsskolas izglītības iestādē. 

Veidot iespējamo sadarbības 
tīklojumu konkrētā PII 

Prezentācija. 
Individuālais 
vērtējums 

3 
Runas (valodas) koriăējoši 
attīstošās iespējas un profilakse 

Spēles un rotaĜas Individuālais 
vērtējums 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  

Eksāmens. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra. 
Obligātā  

1. BaldiĦš A., Raževa A. Skolas un ăimenes sadarbība. – R.: Pētergailis, 2001., 81 lpp. 
2. Dauge A. Audzināšanas ideāli un īstenība. Cēsis un Rīga, GT Jāzes apgāds, 1928 
3. Džeimsa M.Dzimis, lai uzvarētu. – R., 1995. 
4. Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. – R., Zvaigzne ABC, 1998. 
6. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – R., 1994. 

7. Korčaks J. Kā man mīlēt bērnus. – R., 1988. 
8. Lieăeniece D. Bērns-pasaulē, pasaule- bērnā. Rīga, Zvaigzne 1992 
9. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5 – 7 gadus veca bērna audzināšanā. – R., 1996. 
10. Lieăeniece D.Lietu vide un bērna attīstība. – Liepāja LRA, 1995. 
11. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža  gadiem.– Avots, 520lpp. 
12. Montesori M. Ievads Montesori pedagoăijā. – R.: Izglītība, 1995. 
13. Montesori M. Sensorās audzināšana bērnudārzā. –R., 1992. 

14. Students J.A. Bērnu un jauniešu psiholoăija. – R., 1930. 
15. Students J.A. Vispārīgā pedagoăija. – R.: RaKa, 1998. 

16. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrajā bērnībā. – R., 1927. 
17. Bakisa A. Mans bērns nebaidās un paĜaujas uz sevi.Alberts XII, 1999. 
18. Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. Liepāja 2002 
19. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga SIA  Izglītības soĜi, 2002 
20. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā Rīga,  SIA Izglītības soĜi, 2000 
21. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rasa ABC, 1998 
22. Grejs Dž. Bērni ir no debesīm.sia "J.L.V." 2001 
23. Jurgena I. Vispārīgā pedagoăija, Rīga, SIA Izglītības soĜi, 2001 
24. Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? Rīga, Kontinents 2001. 
25. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi;  no A līdz Z. RaKa 1998. 
26. Vigule D. K.Dēėens par pirmsskolas bērnu audzināšanu un attīstību. Rīga,  Vārti, 1998. 
27. Vikofs Dž., Anela B. Disciplīna bez uzkliedzieniem un pĜaukām. Aizkraukle, Apgāds Krauklītis, 

1998 
28. Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss, Rīga, Zvaigzne 1991 
29. Žukovs L. Kopeloviča A. Pedagoăiskā doma Latvijā. RaKa 1997 
30. Lieăeniece D. Bērns pasaulē, pasaule bērnā.– R.Zv.1992-134 
31. Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? 1998.-225 
32. Vecgrāve A.Kā man saprast savu bērnu?– Zv.ABC.1996-187 
33. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati.–R.Mācību Apgāds 1996-323 
34. Dahlberg G., Moss P.and Pence A. Blyond Quality in Early Childhood Education and Care. 25, 

London. Falmer Press, 1999. 
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35. Parent Houndbom Early childhood education center. Cowcordia College, 1988 
36. Эриксон Э. Детство и общество.– С–Петербургб Университетская книга 1996. 
37. Виннекот Г.Д. Разговор с родителями. – М.: Класс,1994. 
38. Логопедия Под ред.//  Л.Волковой. -  М.: Просвещение, 1989. – 528с.  

 
Ieteicamā 
1. AvotiĦš V., Prindule L., Upmane L. Bērnu attīstība mācību un audzināšanas procesā. – R.: Zvaigzne, 

1981. 
2. Božoviča L. Personība un tās veidošanās skolas gados. – R.: Zvaigzne, 1988. 
3. Gustavsons L.H. Bērnu tētis. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 
4. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. – R.: RaKa, 1998. 
5. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: RaKa, 1998. 
6. Students J.A. Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoăija. – R.: Aut.izd., 1935. 
7. Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? – R.: Preses nams, 1998. 
8. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā. – R.: Valters un Rapa, 1927. 
9. Mussen P.H., Conger J.J., Kogan J., Huston A.C. Child Development from birth throught 

Adolescence. 2 nd ed. – Engewood Cliffs, New Jersy, 1987. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZSKATĪTS 

Pirmsskolas ped. katedras sēdē 
200__.gada _____________ 
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4.pielikums 

Izsniedzamā diploma un tā pielikuma 

paraugs (aizpildīts) 
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5.pielikums 

Senātā apstiprinātie gadskārt ējie 

pašnovērt ējuma ziĦojumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
 

Pedagoăijas fakultāte 
 
 
 
 

 
Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programma „Skolot ājs logopēds”  
 

 
 

Pašvērt ējuma ziĦojums 
 

2006./2007.studiju gads 
 
 
 
 

 
 

Programmas direktore:  
Mg. paed. Irēna MiltiĦa 

 
 

 
 
 
APSTIPRINĀTS 
Domes sēdē 
02.04.2007. 
Protokola Nr.5 - 2 
 
 
APSTIPRINĀTS 
Studiju padomes sēdē 
02.04.2007. 
Protokola Nr.4 
 
 

 
APSTIPRINĀTS 
RPIVA Senāta sēdē 
23.04.2007 

                     Protokola Nr.22 - 4 

 
 

 
 

Rīga 
2007 
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Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Skolotājs logopēds” 

akreditēta 2006.gada 29.aprīlī. Tiek piedāvāts pašvērtējuma ziĦojums par 2006./2007.studiju 

gadu. 

 

Programmas pamatojums 
 

Pirmsskolas vecumā bērns mēăina savas domas izteikt gan verbāli, gan neverbāli. Ne 

katrreiz bērnam izdodas abas saziĦas formas izmantot. Pastāvot runas un valodas traucējumiem, 

pirmsskolēnam samazinās vai zūd iespēja saskarsmē saĦemt un / vai nodot informāciju . 2002. 

gadā veiktais pētījums Bērnu veselīgas attīstības centra liecina, ka tikai 8 no 37 bērniem dzimto 

valodu un runu ir apguvuši atbilstoši vecuma prasībām. Kā atzīmē ārvalstu skolotāji logopēdi, 

nelabvēlīgo faktoru ietekmē vidējā pirmsskolas vecumā ap 60% bērnu ir konstatējams runas 

attīstības traucējums.  

Savlaicīgi nesniegta logopēdiska palīdzība pirmsskolas vecumā, rada grūtības bērnam 

iekĜauties jaunā mikrosociālā vidē – pirmsskola →  skola, iesaistīties mācību procesā. Netiešā 

veidā skolēns nonāk bērna ar īpašām vajadzībām statusā. 2004.gada konferencē „Skola visiem 

– 2” tika ziĦots, ka ir nepieciešama speciāla palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām (to skaits 

~ 20%). Šajā bērnu grupā nonāk –  

• sociāli un pedagoăiski kavēti bērni; 

• bērni ar runas un valodas attīstības traucējumiem; 

• bērni ar mācīšanās traucējumiem (lasīšanas, rakstīšanas apguves grūtības); 

• bērni ar sociāli emocionālām, uzvedības īpatnībām. 

Bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem skolas gaitās, blakus verbāliem 

izteikšanās traucējumiem, pievienojas dzimtās valodas uztveres, izpratnes un lietošanas 

nepietiekamība, kas savukārt izpaužas specifiskās kĜūdās bērnam lasot un rakstot. Tātad skolā 

rodas grūtības konkrētas izglītības programmas vai atsevišėu mācību priekšmetu apguvē.  

Minētie prognozējamie traucējumi mācību procesā ir pārejoša/ daĜēji pārejoša parādība, 

ja savlaicīgi tiek veikta funkcionālo nepilnību korekcija, t.i., bērnam savlaicīgi sniegts speciālistu 

atbalsts un viĦš saĦem nepieciešamās individuālās konsultācijas. Tas nozīmē, ka aktuāli k Ĝūst 

jautājumi par: 

• pozitīvas attieksmes veidošanu pret bērniem ar runas un valodas attīstības 

traucējumiem; 

• savlaicīgu (agrā bērnība, pirmsskolas vecums) dažādu runas traucējumu 

diagnosticēšanu un logopēda mērėtiecīgu, sistemātisku koriăējošo darbu bērna 

verbālo nepilnību novēršanā, Ħemot vērā attīstību veselumā; 
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• komandas – skolotājs, logopēds, psihologs – kopdarba veicināšanu, īstenojot 

runas un valodas korekcijas programmu. 

Iepriekšminētās atziĦas ir saistāmas ar otrā līmeĦa profesionālās programmas 

„Skolotājs logopēds” realizēšanu. 

Balstoties uz sociālo pieprasījumu pēc skolotājiem logopēdiem pirmsskolā un 

sākumskolā, saskaĦā ar Noteikumiem par otrā līmeĦa Profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (Noteikumi Nr. 481, 20.11.2001.), Profesionālās izglītības likumu (LR Saeima, 

10.06.1999.), LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem 

nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” (03.10.2000.), kā arī, Ħemot vērā 

IZM Profesijas standartu – Skolotājs (Nr. 116, 27.02.2004.) un IZM apstiprinātu rīkojumu – 

Skolotāja logopēda paraugnoteikumi vispārējās izglītības iestādēs (Nr. 146, 09.03.2004.), tiek 

izveidota studiju programma „Skolotājs logopēds”.  

 

Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

Mērėis: 

Sagatavot skolotāju logopēdu, kas prot izzināt, izprast, palīdzēt bērnam ar runas un/ vai 

valodas attīstības traucējumiem pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, nodrošinot viĦam 

traucējuma mērėtiecīgu korekciju un izglītības pilnvērtīgas apguves iespējas. 

Uzdevumi: 
� Sniegt studentiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas darbam ar bērniem, kam 

ir speciālas vajadzības, kuras nosaka runas un / vai valodas traucējumi. 

� Sekmēt teorētisko zināšanu motivētu un radošu pielietojumu logopēdiskās korekcijas 

veikšanai pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. 

� Veicināt studentu motivētu  zinātniski pētniecisku darbību, veidojot praktiskas, 

logopēda darbam nepieciešamas iestrādes, apkopojot daudzveidīgus praktiskos 

materiālus (logopēda darba mapes iekārtošana), izstrādājot diplomdarbu. 

 
Studiju plāni 
 

2006./2007.studiju gadā nav veiktas izmaiĦas studiju plānā. Taču, Ħemot vērā 

Akreditācijas komisijas ekspertu slēdzienu, kā arī studentu ieteikumus, studiju procesa 

pilnveidošanas nolūkā 2007./2008.studiju gadā ir prognozējamas šādas izmaiĦas: 

1. SadaĜā – Nozares teorētiskie pamatkursi: 

• Runas anatomiski fizioloăiskie  pamati – 2 Kp 

• Ievads neiropatoloăijā – 2 Kp  

specifikas dēĜ tiks pārcelti uz sadaĜu Nozares profesionālās specializācijas kursi. 
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2. Minēto studiju kursu vietā tiks iekĜauti jauni studiju kursi: 

• Attīstības psiholoăija – 2Kp 

• Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas – 2Kp 

Šī iemesla dēĜ izmainīsies kopējais kredītpunktu skaits no 68 Kp uz 72 Kp. 

3. Tiek papildināti – Br īvās izvēles kursi. 

Pievienosies jauns studiju kurss Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība 

sabiedrības pārmaiĦu procesos. 

4. SadaĜā Valsts pārbaudījums:   

Valsts eksāmens – Logopēdijas teorija – 2Kp (mutvārdu), turpmāk netiks īstenots, bet  

tiek iekĜauts diplomdarba izstrādē. Tāda kārtā diplomdarbam ir paredzēti 10 Kp  8Kp 

vietā.  

IzmaiĦas skatīt 1.tabulā. 

1.tabula 

IzmaiĦas studiju plānā 
1.kurss 

2007./2008. st.g. 
2.kurss 

2008./2009. st. g. 
Nr. 
p. 
k. 

Studiju kurss 
 

Kontaktstundu skaits, 
pārbaudījuma veids 

1. sem. 2.sem. 3. sem. 4. sem. 
Pārbau-
dījums  

Kontakt-
stundas  

Kredīt- 
punkti 

Nozares teorētiskie pamatkursi  kursi – 15 Kp 

1. Aktualitātes pedagoăijā 3    1 E 24 3 
2. Retorikas pamati    2 4 E 16 2 
3. Pedagoăisko pētījumu metodika   2  3E 16 2 
4. Speciālā pedagoăija  2   2E 16 2 
5. Mūsdienu latviešu literārā valoda   2  3E 16 2 
6. Attīstības psiholoăija   2  3E 16 2 
7. Informācijas un komunikācijas 

tehnoloăijas 
2    1E 16 2 

               Profesionālās specializācijas kursi – 27 Kp 
8. Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, 

patoloăija 
 2   2E 16 2 

9. Ievads neiropatoloăijā  2   2 E 16 2 
10. Logopēdija pirmsskolā 3 3 3  1,2,3 E 72 9 
11. Logopēdija sākumskolā 3 3 3  1,2,3 E 72 9 
12. Logoritmika   2  3 E 16 2 
13. Logopēdiskais korekcijas darbs 

bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, 
garīgās attīstības traucējumiem; 
diferenciālā diagnostika 

  3  3 E 24 3 

Izvēles studiju kursi – 2 KP   2  3E 16 2 
 Bērnu literatūra         
 Bilingvālās izglītības pamati        
 Ăimenes un pirmsskolas izglītības 

iestādes sadarbība sabiedrības 
pārmaiĦu procesos 

       

Prakse – 16 KP (+ 10 KP) 
 1. studiju prakse (vērojumu – aktīvā) 

PII un sākumskolā 
3 ned. un 

3 ned.      6 

 2. studiju prakse (aktīvā) PII un 
sākumskolā  

3 ned. 
un  

3 ned. 
    6 
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 3. studiju prakse (patstāvīgā, kopā ar 
logopēdu), 
logopēda palīgs PII vai sākumskolā 

   4 ned.   4 

Valsts pārbaudījumi – 12 Kp 
 Logopēdija pirmsskolā un sākumskolā 

(praktiskā daĜa) 
   x   2 

 Diplomdarbs    x   10 
 Kopā Kp: 17 18 19 18   72 

Studentu skaits programmā 2006./2007. studiju gadā 

 Studiju programma tiek realizēta  nepilna laiks studijās Rīgā. Lai rastos priekšstats par 

sociālo pieprasījumu minētajai programmai, tiek salīdzināts studējošo skaits 2005./2006. st.g. 

un 2006./2007. st.g. 

 2005./2006.st.g 2006./2007.st.g 

1.kurss 24 40 (grupas) 

2.kurss 19 24 

 

Studiju programma ir pieprasīta, par to liecina studentu skaita pieaugums. 

Docētāju zinātniski pētnieciskie virzieni 2006./2007.studiju gadā 

1. I. Lāce - Multikultūru sabiedrības vajadzību aktualizēšana pedagoăiskajā vidē. 

2. S.Geikina – Runas māksla logopēdijas kontekstā. 

3. S.Tūbele – Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 

korekcijas iespējas. 

4. V.Kuzina – Bērnu vārdu krājuma bagātināšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā. 

5. J.Porozovs – Pirmsskolas vecuma bērnu veselības problēmas un agrīna smadzeĦu 

funkciju diagnostika. 

6. I.MiltiĦa – Studentu pētnieciskā darba virzieni bērniem ar speciālām un īpašām 

vajadzībām. 

7. I.Habarova – Bērna ar speciālām vajadzībām pedagoăiskā diagnosticēšana. 

8. J.KoĜesĦika – Lasīšanas traucējumi, to diagnostika jaunākā skolas vecumā. 

9. G.Grigorjeva – Bērnu emocionālās attīstības sekmēšana speciālā pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

10. V.UršuĜska – Literatūra – pedagoăiskajā procesā pirmsskolā 

11. T.ZīriĦa – Hiperaktīvais bērns – bērns ar speciālām vajadzībām pedagoăiskajā procesā. 

12. I. Urpena – Virtuālā izglītības vide, e – studijas. 

13. V.Romenkova – Bērna runas korekcijas psiholoăiskie pamati. 

Studentu atsauksmes (skat. pielikumu)  
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 Ir veikta 1.kursa studentu (40) aptauja par studiju norisi programmas „Skolotājs” 

logopēds realizāciju 1.studiju semestrī. 

Secinājumi 

1. Studenti atzinīgi novērtēja studiju procesa organizāciju, demokrātijas principu ievērošanu 

augstskolā. Atzinīgi vārdi veltīti programmas docētājiem. 

2. Studiju procesa pilnveidei izteikts priekšlikums prakses organizēšanā: izglītības iestādēs, 

kurās studenti iziet praksi, slēgt līgumus tieši ar praktizējošiem logopēdiem. 

Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses 

• Uzmanība pievērsta teorijas un prakses vienotībai. 

• Studijās ievērots pēctecības princips – pirmsskola → sākumskola – bērnu runas 

traucējumu koriăējoši attīstošajā darbā. 

• Programmas īstenošanā piedalās kvalificēti mācībspēki. 

• Pilnveidošanas nolūkā programma ir papildināta ar jauniem studiju kursiem, precizēts 

studiju  kārtojums pa semestriem. 

• Aktivizēta studentu piesaiste programmas struktūras pilnveidošanā. 

• Aktīva docētāju zinātniski pētnieciskā darbība (S.Tūbele aizstāv promocijas darbu). 

Vājās puses 

• Nepietiekama sadarbība ar radnieciskām programmām ārzemēs.. 

• Kavēta zinātniski pētnieciskā darbība docētāju auditorijas stundu pārslodzes dēĜ. 

• Apgrūtināta studiju prakses realizēšana sakarā ar finansējuma trūkumu nepilna laika 

studijās. 

Iespējas 

 Palielināt studējošo skaitu, jo pastāv skolotāju interese par programmu. 

Draudi  

 Studiju maksas nepārtrauktais pieaugums programmas īstenošanā.  
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6.pielikums 

Studiju programmas plāns, norādot 

apjomu, īstenošanas plānojumu, 

akadēmisko personālu (tabula) 
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 Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Pedagoăijas fakultāte 

 

                       Otrā līmeĦa īsā profesionālā studiju programma   

 “Skolotājs logopēds”   
  Studiju ilgums         2 gadi 

 Studiju plāns  (nepilna laika klātienes studijas) Programmas direktore  _______________ Mg. paed. I.MiltiĦa  

 

1.kurss 
 

2.kurss 
 

Pārbaudījums 
(semestris) 

N 
p.k Studiju kurss 

1.
se

m
st

ris
 

2.
se

m
st

ris
 

3.
se

m
st

ris
 

4.
se

m
st

ris
 

Ie
sk

ai
te

 

E
ks
ām

en
s 

A
iz

st
āv
ē-

ša
n

a 

K
on

ta
kt

st
un

d
as

 

K
re

d
ītp

un
kt

i 

Atbild īgā katedra, 
docētāji 

Kopā kredītpunkti 17 18 19 18     72  

Nozares teorētiskie pamatkursi         15  
1. Aktualitātes pedagoăijā 3     1  24 3 Vispārīgās pedagoăijas katedra 

Mg. paed., doc. I. Lāce  

2. Retorikas pamati    2  4  16 2 Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. S. Geikina 

3. 
Pedagoăisko pētījumu metodika 

  2   3  16 2 

Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. philol., doc. O. Pavlovs 
Instrumentspēles pedagoăijas katedra 
Dr.paed, asoc.prof. M.Sīle 

4. Speciālā pedagoăija  2    2  16 2 Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele 

5. Mūsdienu latviešu literārā valoda   2   3  16 2 Valodu katedra 
Dr. phil., prof. V. Kuzina 

6. 
Attīstības psiholoăija 

  2   3  16 2 
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Dr.psych., asoc.prof. T.ZīriĦa 
Dr.psych.doc. V.Romenkova 

7. Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas  2     1  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra 
Mg.ing. I.Urpena  

Nozares profesionālās specializācijas kursi         27  
8. Runas anatomiski fizioloăiskie pamati, patoloăija  2    2  16 2 Informātikas  un dabaszinību katedra 

Dr. biol., asoc. prof. J. Porozovs 

9. Ievads neiropatoloăijā  2    2  16 2 Informātikas  un dabaszinību katedra 
Dr. biol., asoc. prof. J. Porozovs 

10. 
Logopēdija pirmsskolā 

3 3 3   1,2,3  72 9 
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. I. MiltiĦa, 
Mg paed., lekt. I. Habarova 
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11. 
Logopēdija sākumskolā 

3 3 3   1,2,3  72 9 

Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele 
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. J. KoĜesnika 

12 Logoritmika   2   3  16 2 Pirmskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. G. Grigorjeva 

13. 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar 
psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības 
traucējumiem; diferenciālā diagnostika   3   3  24 3 

Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. I. MiltiĦa, 
Mg paed., lekt. I. Habarova; 
Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele 
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. J. KoĜesnika 

Br īvās izvēles kursi   2      2  
Bērnu literatūra          Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Mg. paed., lekt. V. UršuĜska 

Bilingvālās izglītības pamati 
        

Skolas pedagoăijas katedra 
Dr.paed., prof. Z.Anspoka 
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. V. UršuĜska 

14. 

Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes 
sadarbība sabiedrības pārmaiĦu procesos 

     

3 

   
Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg.paed. lekt. R.Purmale 

Prakse         16  

15 
1. studiju prakse (vērojumu – aktīvā) PII un 
sākumskolā 

3un3      1 6ned. 6 

16. 2. studiju prakse (aktīvā) PII un sākumskolā  3un3     2 6ned. 6 

17. 
3. studiju prakse (patstāvīgā) logopēda palīgs PII 
vai sākumskolā 
 

   4   4 4ned. 4 

Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. J. KoĜesĦika,  
Mg. paed., lekt. I. Habarova, 
Mg. paed., lekt. G. Grigorjeva, 
Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele, 
praktizējošie logopēdi 

Valsts pārbaudījumi         12  

18. 
Logopēdija pirmsskolā un sākumskolā 
(praktiskā daĜa) 

   2  4   2 

Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg. paed., lekt. I. MiltiĦa, 
Mg. paed., lekt. J. KoĜesĦika,  
Mg. paed., lekt. I. Habarova, 
Mg. paed., lekt. G. Grigorjeva, 
Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele 

19. Diplomdarbs    10   4  10 

Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Dr.psych., asoc.prof, T.ZīriĦa 
Mg. paed., lekt. I. MiltiĦa, 
Mg. paed., lekt. J. KoĜesĦika,  
Mg. paed., lekt. I. Habarova, 
Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr. paed., lekt. S. Tūbele 
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7.pielikums 

Vienošanās līgumi starp 

Rīgas Pedagoăijas un 

izglītības vadības 

augstskolu un Liepājas 

Pedagoăijas akadēmiju un 

Rēzeknes augstskolu 
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VIENOŠANĀS 
Rīgā, 2004. gada 01.aprīlī,     Nr. VL – 2004/ 7 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola ar maksātāju reă. Nr 900000136987, kuras 
vārdā saskaĦā ar Satversmi, kā arī ar spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem, darbojas RPIVA 
rektora v.i. Dace Markus, turpmāk tekstā RPIVA, no vienas puses un 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija ar nodokĜu maksātāju reăistru Nr 90000036859, kuras vārdā 
saskaĦā ar Satversmi, kā arī ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem darbojas Gunta Smiltnīece, 
turpmāk tekstā LPA, no otras puses, vienojās par sekojošo: 

1. RPIVA   otrā   līmeĦa   profesionālās   augstākās   izglītības   studiĜu   programmas   
"Skolotājs 
logopēds" studentiem, augstskolas likvidācijas gadījumā, būs iespēja turpināt 
profesionālo 
izglītību   LPA   otrā   līmeĦa   profesionālās   augstākās   izglītības   "Logopēdija"   
(471415) 
programmā par LPA Senāta norādīto studiju maksu. 

2. RPIVA brīdina Programmā studējošos par šīs Vienošanās nosacījumiem. 

3. LPA nepārĦem RPIVA saistības attiecībā pret minētās programmas studējošiem. 

4. RPIVA studējošiem, kuri noslēguši līgumu ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts 
tiek 
nodrošināts pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju 
kredītus. 

5. RPIVA studējošo imatrikulācija LPA un veiktā studiju apjoma pielīdzināšana minētajā 
LPA 
programmā notiek saskaĦā ar tās uzĦemšanas noteikumiem, imatrikulācijas kārtībā, 
attiecīgās 
studiju   programmas   prasībām,    kā   arī   ar   citiem   studiju   procesu   
reglamentējošiem 
dokumentiem. 

6. LPA ir tiesības noteikt, kurā attiecīgās programmas studiju gadā studējošais uzsāks 
studijas, 
atbilstoši LPA studiju programmu saturam un prasībām. 

7. Līdz ar datumu, kad studējošie ir pārtraukuši studijas RPIVA un uzsākuši studijas LPA, 
viĦī 
studē, ievērojot visus LPA darbību reglamentējošos dokumentus un maksā LPA 
noteikto 
studiju maksu vai sedz studiju maksu ar studiju kredīta palīdzību. 

8. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā uz nenenoteiktu laiku. 

9. Vienošanās var tikt grozīta, papildināta vai lauzta pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, 
ko 
noformē kā Vienošanās protokolu un, kas no tā parakstīšanas brīža kĜūst par 
Vienošanās 
neatĦemamu sastāvdaĜu. 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
LV 900000136987 _ _ 
Juridiskā adrese: Imantas 7. līnija 1 :    .. 
Rīga, LV-1083 
Tālrunis: 7808010 
e-pasts 

Liepājas Pedagoăijas Akadēmija 
LV 90000036859 
Juridiskā adrese: 
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija 
Tālrunis: 3423568, 3423510 
e-pasts: lpaiVclieppa.lv 
Rektore 
asociētā profesore G.Smiltniece 

Rīga, 
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LĪGUMS 

Rīga 

 

 KOPIJA Ĝ 
2006. gada 31.janvārī 
Nr. 01 – 21 / 1 
2006/ 55 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, tas rektores Daces Markus 
personā, turpmāk tekstā "RPIVA", kas darbojas saskaĦā ar RPIVA Satversmi, no vienas 
puses, un Rēzeknes Augstskola, tās rektora Leonāra Svarinska personā, turpmāk tekstā 
"Rēzeknes Augstskola", kas darbojas saskaĦā ar Rēzeknes Augstskolas Satversmi, no otras 
puses, katrs atsevišėi turpmāk saukts "Puse" vai abi kopā "Puses", noslēdz šo Līgumu ( 
turpmāk tekstā ,,Līgums") par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 
1 .1 .  Ja šī līguma darbības laikā netiek akreditēta vai tiek likvidēta RPIVA otrā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "skolotājs 
logopēds" (turpmāk tekstā "Studiju programma"), Rēzeknes Augstskola 
apĦemas nodrošināt Studiju programmas studentiem iespēju turpināt studijas 
Rēzeknes Augstskolas īstenotajā studiju programmā "Skolotājs logopēds". 

2. Pušu saistības 
2.1. RPIVA apĦemas informēt Studiju programmā studējošos par šo vienošanos un 

tās nosacījumiem. 
2.2. Rēzeknes Augstskola nepārĦem RPIVA saistības pret Studiju programmas 

studentiem. 
2.3. RPIVA studentu imatrikulācija Rēzeknes Augstskolā un veiktā studiju apjoma 

pielīdzināšana         Rēzeknes         Augstskolas         studiju         programmai 
„Skolotājs logopēds” ______" notiek saskaĦā ar Rēzeknes Augstskolas 
uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju 
procesu reglamentējošiem noteikumiem. 

2.4. Valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits tiek dokumentāli noformēts un 
nodots Rēzeknes Augstskolai, atbilstoši reālajam studējošo skaitam, kurus, 
saskaĦā ar šo vienošanos, pārĦem Rēzeknes Augstskola. 

2.5. RPIVA Studiju programmā studējošiem, kurus, saskaĦā ar šo vienošanos, 
pārĦem Rēzeknes Augstskola, un kuri ir noslēguši līgumus ar kredītiestādi par 
studiju kredītu, pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi šis kredīts 
tiek nodrošināts uz iepriekšējiem nosacījumiem. 

3. L īguma termiĦš 
3.1.    Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

4. Pušu garantijas 
4.1. Puses apliecina, ka ir tiesīgas veikt šajā Līgumā noteiktās darbības un 

uzĦemties saistības, kuras paredz šis Līgums. 

5. Domstarpības un strīdi 
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar šo Līgumu, Puses 

risina savstarpējo pārrunu ceĜā. 
5.2. Strīdi un domstarpības, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceĜā, tiek 

risināti Latvijas Republikā spēkā esošo norrnatoaakĜa,npjjeiitajā,ėārtībā. 

 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskola I. Miėelsone 

Rīgā,. 
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6. Citi noteikumi 
6.1. Šo Līgumu var grozīt un/vai papildināt tikai ar Pušu rakstisku vienošanos. 
6.2. Katra Puse var izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstveidā paziĦojot otrai 

Pusei vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
6.3. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem 

ir vienāds juridisks spēks, katrai Pusei - pa vienam eksemplāram. 

7. Pušu rekvizīti 

Rīgas    Pedagoăijas    un    izglītības 
vadības augstskola 
Imantas 7.līnija 1, Rīgā, LV 1083 
PVNreă.Nr. 90000013697 Latvijas 
Banka VKRNC Kods: LACBLV2X 
Konts: LV37TREL2150200030100 

 

 Rēzeknes Augstskola 

 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90 
 LV-4600 
 PVN reă. Nr. LV 90000076669 
 Latvijas Banka VKRNC 
 Kods: LACBLV2X 
Konts LV90TREL2150100030100 

 

D. Markus 

 

 L.Svarinskis/x 
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8.pielikums 

Sadarbības līgumi par prakšu nodrošināšanu 
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9.pielikums 

IzziĦa par studentu pedagoăisko darbību 
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RPIVA otr ā līmeĦa īsā profesionālā studiju programma  
Skolotājs logopēds 

IzziĦa 
par studenta pedagoăisko darbību 

 
1. Personas informācija 

 Vārds  ______________________   Uzvārds ________________________ 
   (aizpildīt drukātiem burtiem)             (aizpildīt drukātiem burtiem) 

 Personas kods 

 Adrese____________________________________________________________ 

 Tālrunis  _____________________ 

Iegūtā pedagoăiskā izglītība  

 Izglītība ______________________________________________________________ 

 Laika periods __________________________________________________________ 

 Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums ___________________________________ 

 Piešėirtā kvalifikācija ___________________________________________________ 

 Izglītības iestādes nosaukums _____________________________________________ 

2. Personas pedagoăiskās darbības raksturojums 

 Darba pieredze ________________________________________________________ 

 Darba vieta ___________________________________________________________ 
     (pilns iestādes nosaukums)  

 Tālrunis ______________________ 

 IeĦemamais amats _____________________________________________________ 

Pedagoga personības virzība: 

• interese par savu profesiju; 

• attieksme pret bērniem; 

• informētība par aktualitātēm speciālajā pedagoăijā, psiholoăijā. 

Pedagoga pedagoăiskā kompetence: 

• saskarsmes stils ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 

• metožu, organizācijas formu dažādošana saistībā ar izvirzīto mērėi un uzdevumiem; 

• bērna vajadzību, interešu, individualitātes respektēšana 

  

200 ___. gada ___. ________________ 

 

Iestādes vadītājs: 

      -      
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10.pielikums 

Skolotājs - profesijas standarts, skolotāja 

logopēda darba paraugnoteikumi 
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APSTIPRINĀTS  
ar Izgl ītības un zinātnes ministrijas  
2004. gada 27.februāra  
r īkojumu Nr.116  

PROFESIJAS STANDARTS  
Reăistrācijas numurs PS 0238  
Profesija  Skolotājs  
Kvalifik ācijas 
līmenis:  

5  

Nodarbinātības 
apraksts:  

Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts 
izglītības standartiem vai programmām, nodrošina pozitīvu un atbalstošu 
saskarsmi audzēkĦu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju 
veidošanai, organizē un vada mācību un audzināšanas darbību 
pedagoăisko mērėu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkĦu iegūtās 
zināšanas un prasmes, veido audzēkĦu radošo attieksmi un patstāvību 
izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkĦu ăimenēm/aizbildĦiem, izvēlas 
vai izstrādā metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa 
īstenošanai, atbild par sava darba kvalitāti. 

 
Pienākumi un uzdevumi  

Pienākumi  Uzdevumi  
Plānošanas posmā  
1. Sagatavoties 
pedagoăiskajam 
procesam  
 

1.1 Iepazīt atbilstoša vecumposma audzēkĦu attīstības un mācīšanās īpatnības  
1.2 Izvirzīt pedagoăisko mērėi darbā ar noteikta vecuma un attīstības līmeĦa 
audzēkĦiem, saskaĦā ar izglītības programmām;  
1.3 Piedalīties izglītības iestādes izglītības programmas izstrādē un/vai pārzināt to  
1.4 Izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas  
1.5 Plānot darbu mācību stundām/ nodarbībām un ārpusklases nodarbībām.  

2. Pārzināt 
mācību un 
audzināšanas 
saturu 

2.1 Iepazīt jaunākās atziĦas mācību un audzināšanas saturā un metodikā  
2.2 Apzināt labāko pedagoăisko pieredzi  
2.3 Izvērtēt mācību priekšmeta vietu un uzdevumus,  
2.4 saskaĦā ar izglītības standartiem, programmām.  

3. Organizēt 
drošu un 
atbalstošu 
izglītojošo vidi  
 

3.1.Ievērot audzēkĦu tiesības un pienākumus  
3.2.Rūpēties par audzēkĦu drošību un veselību  
3.3.Veidot pozitīvu un audzēkĦus atbalstošu saskarsmi  
3.4.Ievērot profesionālo ētiku  
3.5.Ievērot higiēnas prasības un sanitārās normas un darba drošību  

Darbības posmā  
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4. Nodrošināt 
audzēkĦa 
personības 
izaugsmi  
 

4.1.Nodrošināt intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības vienotību  
4.2.Sekmēt audzēkĦu personības tikumisko īpašību attīstību, kas nepieciešamas 
reālai dzīvei  
4.3.Veicināt audzēkĦu līdzdalību, sadarbību un atbildību pedagoăiskajā procesā  
4.4.Sekmēt audzēkĦu vērtībizglītību  
4.5.Veidot izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu  
4.6.Veidot runas un uzvedības kultūru  

5. Rosināt 
audzēkĦu 
zinātkāri un 
izziĦas 
intereses, veidot 
mācīšanās 
prasmes  

5.1 Motivēt audzēkĦu mācīšanos  
5.2 Veicināt audzēkĦu sociālo un mācību prasmju veidošanos  
5.3 Dažādot mācību metodes, formas un tehnoloăijas, saskaĦā ar audzēkĦu spējām, 
mācīšanās stiliem  
5.4 Izvēlēties mācību aktivitātes, kas padziĜina izziĦas interesi un izpratni  
 

6. Nodrošināt 
audzināšanas 
un mācību 
procesu  
 

6.1 Vadīt mācību stundu/ nodarbību/ ārpusklases nodarbību  
6.2 Skaidri izklāstīt mācību saturu  
6.3 Īstenot atbilstību starp mācību stundas/ nodarbības mērėiem, izmantotiem 
līdzekĜiem un sasniegtajiem rezultātiem  
6.4 Ievērot toleranci pedagoăiskā procesa diferenciācijā un individualizācijā, 
atbilstoši audzēkĦu spējām, vajadzībām un interesēm  
6.5 Aktivizēt audzēkĦu pašizglītošanās darbību  
6.6 Organizēt un vadīt patstāvīgo darbu ar audzēkĦiem  
 

7. Organizēt 
sadarbību ar 
vecākiem, 
skolotājiem, 
citiem 
speciālistiem un 
sabiedrību  

7.1 Informēt un konsultēt vecākus/ aizbildĦus mācību un audzināšanas jautājumos  
7.2 Iesaistīt vecākus/ aizbildĦus, speciālistus un sabiedrību pedagoăiskajā procesā  
 

Novērtēšanas posmā  
8. Izvērtēt 
audzēkĦu 
sasniegumus 

8.1 Vērtēt audzēkĦu mācību sasniegumus, to dinamiku  
8.2 Veidot un attīstīt audzēkĦu pašvērtējuma prasmes  
8.3 Vērtēt audzēkĦu personību izaugsmi 

9. Izvērtēt savu 
profesionālo 
darbību  
 

9.1.Analizēt izvēlēto mācību līdzekĜu (metožu, formu u.c.) atbilstību audzēkĦu 
spējām un izglītības mērėiem  
9.2.Analizēt savu sadarbību ar audzēkĦiem un tās rezultātus  
9.3.Izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo meistarību  

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:  
• Saskarsme ar audzēkĦiem;  
• Saskarsme ar citiem skolotājiem;  
• Saskarsme ar citiem pedagoăiskajiem darbiniekiem un speciālistiem;  
• Saskarsme ar vecākiem/aizbildĦiem un sabiedrību;  
• Nepieciešama radoša darbība;  
• Darba režīms pakĜauts mācību un audzināšanas darba organizācijas plānojumam;  
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• Darbs notiek kontaktstundu laikā un arī ārpus tām (starpbrīžos, gatavojoties stundām, labojot un 
vērtējot audzēkĦu rakstu darbus utt., apmeklējot audzēkĦus mājās, vadot audzēkĦus pārgājienos 
u.c. ārpusklases un ārpusskolas aktivitātēs).  

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai:  
Nepieciešama augstākā pedagoăiskā izglītība specialitātē (Izglītības likuma 48.un 49.pants) un 
gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoăijas un psiholoăijas atziĦām un 
aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā. 

 
Prasmes  

Kopīgās prasmes 
nozarē  

Vispārējās prasmes/spējas  Specifiskās prasmes profesijā  

Prasme plānot savu 
un audzēkĦu darbu  
• Prasme organizēt 
mācību un 
audzināšanas darbu 
saskaĦā ar 
izvirzītajiem 
mērėiem un 
uzdevumiem  
• Prasme izvērtēt un 
veicināt audzēkĦa 
izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava 
darba efektivitāti  

 

Prasme izvirzīt mērėus un plānot to 
sasniegšanu;  
• Prasme iegūt, analizēt un atlasīt 
informāciju un izmantot to;  
• Prasme izstrādāt vai izvēlēties 
mācību programmas;  
• Prasme izvēlēties mācību un 
audzināšanas līdzekĜus (saturu, 
metodes, formas u.c.);  
• Prasme izvēlēties vai veidot mācību 
metodiskos materiālus;  
• Prasme organizēt mācību vidi;  
• Prasme noteikt audzēkĦu 
individuālās īpatnības.  
• Saskarsmes prasmes;  
• Prasme strādāt komandā;  
• Spēja radoši organizēt mācību un 
audzināšanas darbu;  
• Prasme izmantot dažādus mācību 
un audzināšanas līdzekĜus, tai skaitā 
informācijas tehnoloăiju līdzekĜus;  
• Prasme noteikt un risināt 
problēmsituācijas;  
• Prasme sadarboties ar vecākiem, 
kolēăiem, citiem speciālistiem un 
sabiedrību;  
• Prasme motivēt un vadīt audzēkĦu 
darbu;  
• Prasme pētīt audzēkĦu personību 
attīstību;  
• Prasme veicināt audzēkĦu 
atbildību;  
• Prasme mācīt mācīties.  
• Prasme veikt pedagoăiskās darbības 
analīzi;  
• Prasme pilnveidot savu 
profesionālo meistarību  

Pirmsskolas izglītības skolotājam  
• prasme veicināt audzēkĦa attīstību 
kopumā;  
• prasme palīdzēt audzēknim adaptēties 
jaunā sociālajā un lietu vidē, balstoties 
uz rotaĜu kā pamatmetodi;  
• prasme saskatīt un izvērtēt katra 
audzēkĦa individuālo attīstību, veicinot 
pozitīva “Es” tēla veidošanos;  
• prasme strādāt ar pirmsskolas 
izglītības iestādes dokumentāciju.  
 
Pamatizglītības skolotājam  
• prasme veidot iespējas vērtību 
apguvei, pašizpausmei un 
pašdisciplīnai;  
• prasme sniegt informāciju par 
profesijas un karjeras izvēles iespējām;  
• prasme palīdzēt audzēkĦiem 
adaptēties jaunajā sociālajā vidē;  
• prasme noteikt audzēkĦu dotības un 
veicināt talantu attīstību.  
Vispārējās vidējās izglītības skolotājam  
• prasme veidot iespējas audzēkĦu 
patstāvīgai darbībai;  
• prasme motivēt audzēkĦus 
mūžizglītībai un apzinātai karjeras 
izvēlei;  
• prasme vadīt audzēkĦu pētniecisko 
darbību;  
• prasme veicināt audzēkĦu prasmi 
patstāvīgi izvērtēt problēmas un tās 
risināt.  
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• Prasme pamatot savu un respektēt 
citu viedokli; 

 
 
• Prasme informēt par sava darba 
rezultātiem;  
• Prasme izstrādāt radošus 
projektus, veikt pētniecisko 
darbību  
• Prasme izvērtēt audzēkĦu 
personību izaugsmi;  
• Prasme novērtēt audzēkĦu 
mācību sasniegumus;  
• Prasme attīstīt audzēkĦu 
pašnovērtēšanas prasmes.  

Profesionālās izglītības skolotājam  
• prasme sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā;  
• prasme saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daĜu, 
teoriju ar praktisko darbību nozarē;  
• prasme atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un 
apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā nozarē.  
 
Interešu izglītības skolotājam  
• prasme ieinteresēt savas kompetences jomā;  
• prasme atklāt un pilnveidot audzēkĦu individuālās spējas un 
radošumu;  
• prasme palīdzēt audzēkĦiem apgūt nacionālās kultūras vērtības 
un tradīcijas;  
• prasme palīdzēt bērnam nodrošināt emocionālo, intelektuālo, 
ētisko un estētisko labklājību.  
 
Speciālās izglītības skolotājam  
• prasme adaptēt mācību programmas noteiktai audzēkĦu grupai 
ar īpašām vajadzībām;  
• prasme atpazīt, novērot, pētīt audzēkĦu attīstības traucējumu 
pedagoăiski psiholoăiskās izpausmes;  
• prasme veikt individuālo korekcijas darbu;  
• prasme izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekĜus;  
• prasme sekmēt sociālo un pedagoăisko integrāciju.  

Zināšanas  
Zināšanas  Zināšanu līmenis  

Priekšstats  Izpratne  Lietošana  
Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību reglamentējošie dokumenti un darba likumdošana (LR 
un ES likumi, dokumenti un normatīvie akti)  
Bērnu tiesību aizsardzība  
Pedagoăija un psiholoăija  
• Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika  
• Audzināšanas darbība jeb klasvadība  
• Mācību organizācija (mācību metodes, mācību stunda, mācību programma)  
• Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma veikšana  
• Mācību vides organizācija  
• Saskarsmes un sadarbības veicināšana (sociālo attiecību veidošana)  
• Pedagoăisko pētījumu metodes  
• Psiholoăija (vispārīgā, attīstības, personības, sociālā)  
• Speciālā pedagoăija  
• Nozaru pedagoăija  
• Vecumposmu fizioloăija 
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Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare  
• Mācību priekšmets  
• Mācību priekšmeta didaktika  
• Mācību satura integrācijas pamati  

Valodas un komunikācija  
• Informācijas tehnoloăijas  
• Valsts valoda un svešvalodas  
• Saskarsmes psiholoăija  

Sociālās zinības  
• Ētika  
Izglītības vadība  
• Loăika  
• Kultūras vēsture  
• Vēsture  
• Filozofija  
• Ekonomikas pamati  

• Vides un veselības izglītība  
Veselīgs dzīves veids  
• Sports  
• Veselīgs uzturs  
• Personīgā higiēna  
• Atkarību profilakse  
 

Profesijas standarta darba grupas sastāvs:  
• T. Koėe, darba grupas vadītāja, LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts; profesore, 

Dr.hab.paed.;  
• O.Zīds, LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, asoc.prof.;  
• R.Andersone, Latvijas Pedagogu Dome, priekšsēdētāja vietniece; LU Pedagoăijas un 

psiholoăijas institūts, docente, Dr.paed;  
• J.Čakste, Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības un zinātnes 

departaments, direktors;  
• B. Preisa, Latvijas Izglītības Vadītāju Arodbiedrības locekle; Jelgavas vakara (maiĦu) 

vidusskola, direktore;  
• E. Rītere, Rīgas Hanzas vidusskola, direktora vietniece;  
• Ā. BērziĦa, Izglītības un zinātnes ministrija, Vispārējās izglītības departaments, 

Izglītības darbinieku nodaĜas vadītāja.  
 
Profesijas standarta eksperti:  
• M.Apinis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Izpildbiroja 

speciālists vispārējās izglītības jautājumos;  
• J.Eglītis, Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”;  
• A.Bankavs, Latvijas Pedagogu dome;  
• A.Freidenfelde, Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, direktores vietniece mācību 

darbā. 



APSTPRINĀTI 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2004.gada 9.marta 
rīkojumu Nr. 146  

Skolotāja logopēda  
darba paraugnoteikumi 

vispārējās izglītības iestādē 

I.   Vispār īgie jautājumi   

1. Skolotājs logopēds strādā vispārējās izglītības iestādē ar pirmsskolas vecuma piecgadīgiem 
un sešgadīgiem izglītojamiem un pirmo līdz ceturto klašu izglītojamiem, kuriem ir izteikti 
runas un rakstu valodas traucējumi.  

2. Skolotājs logopēds savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un 
citus ar izglītību saistītos normatīvos aktus. 

3. Skolotāju logopēdu pieĦem darbā vispārējās izglītības iestādē, noslēdzot līgumu un izdodot 
izglītības iestādes rīkojumu. Skolotāja logopēda darba apmaksu, piemaksas, darba slodzi 
nosaka saskaĦā ar Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumiem Nr.73 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” un turpmākām izmaiĦām tajos valsts budžeta kārtējam gadam 
finansējuma ietvaros. 

4. Skolotāja logopēda pamatuzdevums ir veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu 
diagnosticēšanu,  profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un  veicinātu brīvu un 
radošu personību.  

5. Skolotājs logopēds strādā: 
5.1. vienā pilsētas vispārējās izglītības iestādē  vienlaikus  ar 24 -30 izglītojamiem, lauku 
vispārējās izglītības iestādē ar 20 – 24 izglītojamiem, kuriem ir valodas traucējumi; 
5.2. vai vairākās, izglītības pārvaldes noteiktās, vispārējās izglītības iestādēs atbilstīgi 
Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām  pedagogu amatu vienībām; 
5.3. mazās lauku vispārējās izglītības iestādēs,  izmantojot nedēĜā divas fakultatīvo nodarbību 
stundas ar nosacījumu, ka ir ne mazāk kā seši izglītojamie ar  valodas traucējumiem; 
5.4. ar izglītojamiem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski 
fonemātiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, fonētiski izrunas traucējumi, 
lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.  
5.5. ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības; 
5.6. ievērojot katra izglītojamā intereses un spējas.     

6.   Skolotāja logopēda darba organizācija: 
6.1. organizē izglītojamo runas un rakstu  valodas pārbaudi divdesmit dienas katra mācību 
gada sākumā; 
6.2. mācību gada pēdējās desmit dienas veic individuālu darbu ar izglītojamiem;  
6.3. izglītojamos logopēdiskajās nodarbībās uzĦem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas 
vieta, un atskaita, kad novērsti valodas traucējumi; 
6.4. vispirms uzĦem izglītojamos ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības 
pamatizglītības programmas apgūšanā; 
6.5. logopēdiskajās nodarbībās uzĦemto izglītojamo vārdus un uzvārdus ieraksta 
apmeklētības uzskaites žurnālā - klases žurnālā, fakultatīvo nodarbību žurnālā vai citā 
administratīvā dokumentā, norādot izglītojamā uzĦemšanas datumu, logopēdisko slēdzienu, 
izglītojamā atskaitīšanas datumu un pamatojumu (novērsti valodas traucējumi  vai citu 
iemeslu); 
6.6. ziĦas par izglītojamo valodas traucējumiem logopēds raksta valodas kartē vai grupas 
raksturojuma lapā, vai atspoguĜo cita veida dokumentā; 
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6.7. korekcijas darbu īsteno grupu nodarbībās (pirmsskolas vecuma piecgadīgo un sešgadīgo 
grupās, kā arī pirmo klašu grupā ir 4 izglītojamie, pārējo klašu grupās ir 5-6 izglītojamie); 
6.8. grupu nodarbībās atĜauts apvienot dažādu klašu izglītojamos ar viena veida valodas 
traucējumiem, izĦemot pirmo klašu grupas; 
6.9. logopēdiskās nodarbības ar katru grupu organizē divas līdz trīs reizes nedēĜā; 
6.10. ar izglītojamiem, kuriem ir artikulācijas aparāta uzbūves vai vai artikulācijas 
inervācijas traucējumi (dizartrija, rinolālija u.c.), logopēds strādā individuāli no 15 līdz 20 
minūtes divas vai trīs reizes nedēĜā 

7.  Logopēds logopēdiskās nodarbības organizē atsevišėā, sanitāri higiēniskām prasībām 
atbilstošā  telpā, kur nodrošināta nepieciešamā iekārta (mēbeles, ūdens krāns un izlietne, 
sienas spogulis (50x100 cm) ar apgaismojumu, spogulīši individuālam darbam (6 gabali), 
iespēju robežās tehniskie līdzekĜi - dators, magnetafons, diaprojektors u. c., logopēdiskās 
zondes (pēc logopēda ieskata), minēto zondu dezinfekcijai uz katru izglītojamo gadā 
nepieciešams 0,025 kg 96% medicīniskais spirts, uzskate un didaktiskie materiāli frontālam 
un individuālam darbam. 

8.  Skolotāja logopēda darbu koordinē izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks mācību 
darbā, vai izglītības pārvaldes pārstāvis. 

9.  Skolotājs logopēds izstrādā savu darba plānu, izvēloties tā formu un struktūru pēc saviem 
ieskatiem, saskaĦojot to ar izglītības iestādes vadītāju vai vadītāja vietnieku mācību darbā. 

10.   Pamatprasības  skolotājam  
10.1. augstākā profesionālā pedagoăiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija; 
10.2. prasme veidot sadarbību ar katru izglītojamo; 
10.3. labvēlīga, izprotoša un prasīga attieksme pret izglītojamiem; 
10.4. spēja uzklausīt un darboties skolā vienotā komandā; 
10.5. prasme viedot lietišėu sadarbību ar kolēăiem, vecākiem; 
10.6. prasme ievērot konfidencialitāti; 
10.7. skaidra skaĦu izruna un dikcija; 
10.8. logopēdam: savas kvalifikācijas un profesionalitātes pilnveidošana.  

Speciālā skolotāja pienākumi un tiesības 
11. Skolotāja logopēda pienākumi: 

11.1. veikt izglītojamo valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi; 
11.2. īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar skolotājiem, psihologu, 
medicīniskajiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem; 
11.3. plānot mācību darbu (tematisko plānu izstrāde; individuālo un grupu nodarbību grafiku 
un logopēda dokumentācijas veidošana; uzskates un izdales materiālu, palīglīdzekĜu 
gatavošana; darba pašanalīze un izglītojamo apgūto zināšanu un prasmju analīze); 
11.4. veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību; 
11.5. rūpēties par izglītojamo drošību un veselību; 
11.6. nodrošināt pozitīvu un estētisku mikrovidi; 
11.7. radoši izmantot daudzveidīgas mācību metodes un uzskati; 
11.8. aktīvi piedalīties vecāku sapulcēs, metodisko komisiju un pedagoăiskās padomes sēdēs. 

12. Skolotāja logopēda tiesības: 
12.1. saĦemt informāciju un konsultācijas (darba slodzes jautājumi, darba pienākumi un 
tiesības, izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba virzieni, plāni un galvenie 
uzdevumi, izglītojamo veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un attīstības līmenis); 
12.2. piedalīties mācību un audzināšanas darba galveno virzienu un uzdevumu izstrādē; 
12.3. īstenot tālākizglītību, izvēloties pedagoăiskās meistarības un kvalifikācijas pilnveides 
formas (kursi, semināri, individuāls plāns u.c.); 
12.4. dalīties savā pieredzē ar kolēăiem; 
12.5. piedalīties logopēdu metodiskās apvienības darbā; 
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12.6. iesniegt priekšlikumus par skolotāja logopēda darba pilnveidošanu un izglītības 
iestādes darbības sekmēšanu. 

Par skolotāja logopēda darba paraugnoteikumu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 15.panta 18. un 21.apakšpunktu un, lai pilnveidotu skolotāju 
logopēdu darbu: 
1.   Apstiprināt Skolotāja logopēda  darba paraugnoteikumus vispārējās izglītības iestādē. 
2.   Noteikt, ka skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējās izglītības iestādē 
piemērojami, sākot ar 2004./2005. mācību gadu. 

Pielikumā: Skolotāja logopēda  darba paraugnoteikumi vispārējās izglītības iestādē uz 4 lp. 

Izglītības un zinātnes ministrs                                      K.Šadurskis 

 

Vīgante 
 7047943  
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11.pielikums 

Aptaujas anketas 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  
 Aptaujas mērėis ir rast iespēju iepazīties ar studentu vērtējumu par konkrētu studiju programmu un docētāju 

darba kvalitāti 2007./08.studiju gada rudens semestrī. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs studiju procesa pilnveidošanai. Lai 
aizpildītu aptaujas anketu, nepieciešamas tikai dažas minūtes. Jūsu atbildes individuāli netiks izvērtētas, tās tiks 
apskatītas tikai apstrādātā veidā kopā ar citu studentu atbildēm. Komentāriem jābūt konstruktīviem un patiesiem.  

I  Studiju programmas izvēles ietekmējošie faktori. 

1. Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

A  pats (-i) izraudzījos; 

B  vecāki; 

C  draugi, paziĦas; 

D  skolotāji; 

E  profesionāĜi; 

F  informācija atvērto durvju dienās; 

G  cits variants _________________________________________________________________. 

II Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

2. Lūdzu, novērtējiet katru faktoru 4 ballu sistēmā 

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

• izvēle studēt RPIVA;  
• studiju programma (studiju kursu saraksts un apjoms);  
• nodarbību plānojums un nodarbību organizācija;  
• auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums;  
• studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem 

līdzekĜiem; 
 

• iespēja izmantot datorklases un internetu.  

III Demokr ātijas principu ievērošana augstskolā. 

3. Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē:  

A  uzskatu, ka šādu iespēju praktiski nav; 

B  šādas iespējas ir, taču līdz šim neesmu tās izmantojis (-usi); 

C  zinu savas tiesības un tās aktīvi izmantoju. 

4. Kā Jūs vērtējat savu līdzdarbību studentu pašpārvaldē: 

A  aktīvi iesaistos pašpārvaldes procesos; 

B  esmu informēts (-a) par šādu iespēju, taču nepiedalos; 

C  neesmu informēts (-a) par to. 

5.  Kā Jūs vērtējat sadarbību ar programmas direktori? Lūdzu, novērtējiet šo faktoru 4 ballu skalā 

  (4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 _____________________ 

6. Kā Jūs novērtētu administrācijas un citu darbinieku attieksmi pret studentiem? Lūdzu  novērtējiet šo faktoru 4 
ballu sistēmā  

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu ” –„): 
_____________ 
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IV Docētāju darba kvalit āte. 

7. Lūdzu, novērtējiet 4 ballu sistēmā docētāju, kuri docēja studiju kursus 2006./07. studiju gada 1. semestrī, darba 
kvalitāti 

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji,  ja Jums ir sarežăīti izšėirties, izmantojiet simbolu ” -„): 
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8. Miniet docētājus, kuriem Jūs vēlētos izteikt pateicību un par ko: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

9. Miniet studiju kursus, kuros Jūs vēlētos citu docētāju un kādēĜ: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

10. Lūdzu, miniet 3 savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

11. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

12. Kā Jūs vērtējat savas izredzes darba tirgū pēc RPIVA absolvēšanas: 

A  domāju, ka man nebūs problēmas atrast darbu; 

B  domāju, ka man būs problēmas atrast darbu; 

C  es jau strādāju šajā specialitātē; 

D  cits variants 
__________________________________________________________________________________. 
  
        
Studiju kurss  

   1. kurss     2. kurss       
    

Paldies par atsaucību! 
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ě. cien. absolventi! 
Lūdzu Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem! 

 
1. Kā Jūs raksturotu studijās iegūtās teorētiskās zināšanas runas/ valodas koriăējoši attīstošajā darbībā 

un to pielietojumu 

• Apmierina (kas?)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Neapmierina (kas?), nepieciešamas papildus zināšanas (Kādas?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Kā Jūs vērtējat pedagoăisko prakšu norisi studiju laikā, vai ir bijusi pietiekama (vai un ko vajadzētu 

papildināt vai mainīt?) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Kā Jums izdodas pedagoăiskajā darbā saistīt studijās iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi (kas 

padodas, kas sagādā grūtības)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Ko Jūs ieteiktu  studiju programmas darbības uzlabošanai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Kā Jūs vērtējat savas izvēles iespējas darba tirgū? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Jūsu darba vieta 

______________________________________________________________________________ 

7. Jūsu iegūtā izglītība: 

• bakalaura grāds 

• maăistra grāds 

• ____________ 

Paldies par atsaucību! 
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12.pielikums 

Prakses nolikums 
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Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Pedagoăijas fakultāte 

Nolikums 

par pedagoăijas apakšnozares – logopēdija -  praksi 

studiju programmā „Skolotājs logopēds” 

Nepilna laika studijas  
 

1. Vispār īgie noteikumi 
1.1. Prakse logopēdijā ir uzskatāma par obligātu studijas formu programmā „Skolotājs 

logopēds”, kas noris skolas, pirmsskolas izglītības iestādes logopēdiskajā punktā. 
1.2. Prakses mērėi, uzdevumus, saturu, kā arī darba organizāciju, vērtēšanas sistēmu 

kopumā un katrai praksei atsevišėi nosaka konkrētās studiju programmas specifika. 
2. Mērėis  

Dot iespēju studentam iepazīties ar mikrosociālo vidi, kurā norit bērna ar runas un 
valodas attīstības traucējumiem (turpmāk RVT) mācību, audzināšanas process; izmantot 
teorētiskās zināšanas praksē bērna attīstības un runas un/ vai valodas (turpmāk RV)  
izpētē, vienlaicīgi nodrošinot traucējumu mērėtiecīgu korekciju veseluma skatījumā. 

3. Uzdevumi 
• Veicināt labvēlīgas attieksmes veidošanos pret bērnu ar RVT, pieĦemot viĦu tādu, 

kāds tas ir. 
• Rosināt PII un skolas audzināšanas un mācību procesa izpēti. 
• Iepazīties ar speciālās pirmsskolas, sākumskolas logopēdiskā punkta darba 

organizāciju un dokumentāciju. 
• Nodrošināt topošā skolotāja logopēda pašrealizācijas iespējas, plānojot un vadot 

bērnu individuālo, apakšgrupas, grupas valodas attīstoši koriăējošo darbu. 
• Aktivizēt prasmi apkopot runas korekcijai nepieciešamos praktiskos materiālus, 

veidojot skolotāja logopēda darba mapi. 
• Veicināt topošā logopēda praktisko un zinātniski pētniecisko darbību, realizējot 

šo saikni, diplomdarba izstrādē. 
4. Studiju prakses apjoms un īstenošanas laiks 

Studiju prakses apjoms profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Skolotājs logopēds” - 16 nedēĜas (16 KP)*. 

Pedagoăiskās prakses struktūra   
1.studiju prakse (pasīvi aktīvā) logopēdijā 1.studiju semestrī 

• Speciālā pirmsskolas izglītības iestādē 
• Sākumskolas logopēdiskajā punktā 

 
3 nedēĜas 
3 nedēĜas 

 
3 KP 
3 KP 

2.studiju prakse (aktīvā) logopēdijā 2.studiju semestrī 
• Pirmsskolas izglītības iestādē 
• Sākumskolas logopēdiskajā punktā 

 
3 nedēĜas 
3 nedēĜas 

 
3 KP 
3 KP 

3.studiju prakse (patstāvīgā) logopēdijā 4.studiju semestrī 
• Pirmsskolas izglītības iestādē 

VAI 
• Sākumskolas logopēdiskajā punktā 

4 nedēĜas 4 KP 

 Kopā  16 nedēĜas 16 KP 
* - Neatkarīgi no iepriekš iegūtā akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāda visiem 
reflektantiem jābūt skolotāja kvalifikācijai. Izglītības dokumentā apliecinātā pedagoăiskā 
prakse un darba vietas raksturojums par studenta pedagoăisko darbību tiek pielīdzināta 
realizējamās pedagoăiskās prakses 10 KP 
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5. Studiju prakses organizācija un vadība 
5.1. Logopēdiskā prakse norit pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, ar kurām ir noslēgti 

sadarbības līgumi: PII ↔ augstskola, skola ↔ augstskola. 
5.2. Pedagoăijas fakultātes prakses vadītājs kārto studentu norīkošanu praksē. 
5.3. Studiju praksi logopēdijā pirmsskolā, skolā vada speciālisti – logopēdi, kā arī 

Pirmsskolas pedagoăijas, Vispārējās pedagoăijas katedras docētāji. 
5.4. Logopēdiskās prakses norisi izstrādā programmas direktors.  
5.5. Katedras docētāju tiesības un pienākumi. 

• Vadīt prakses programmas izpildi. 
• Sniegt konsultācijas par prakses uzdevumu izpildi prakses vietā. 
• Kopā ar logopēdiem – praktiėiem vērot, analizēt un vērtēt topošā logopēda 

koriăējoši attīstošo darbu ar bērniem, kuriem ir runas un valodas attīstības 
traucējumi. 

• Piedalīties prakses ievirzes un noslēguma sanāksmēs izglītības iestādēs un 
augstskolā; noformēt prakses dokumentāciju. 

5.6. Studenta – praktikanta tiesības un pienākumi. 
• Izmantot RPIVA piedāvātās prakses vietas, kā arī patstāvīgi meklēt iespējas 

praktiski sadarboties ar skolotājiem logopēdiem. 
• Pildīt prakses programmu, atbilstoši konkrētās prakses izstrādātajiem 

noteikumiem.  
• Noteiktā laikā sagatavot un iesniegt prakses vadītājam nepieciešamo 

dokumentāciju, saĦemot vērtējumu. 
• Piedalīties prakses ievirzes un noslēguma sanāksmē. 

6. Studiju prakses vērt ējums 
Studentu praktisko darbību vērtē speciālisti – logopēdi, augstskolas docētāji pēc 10 ballu 
sistēmas, Ħemot vērā 

• praktikanta darba raksturojumu; 
• vadīto logopēdisko nodarbību vērtējumu; 
• dokumentu, praktisko materiālu saturisko un vizuālo noformējuma kvalitāti.  

Studiju prakses īstenošanas gaitu analizē katedras sēdēs un atspoguĜo programmas 
pašvērtējuma ziĦojumā. 
 

 
Programmas direktore  ________________ /I.MiltiĦa/ 

 

 

 

 
                      IZSKATĪTS 

Pirmsskolas pedagoăijas katedras sēdē 
Protokols Nr.2 

2005.gada 3.oktobrī 
Katedras vad. p.i.  

____________________ /V/UršuĜska/ 
 


