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SATURS 
 
 

 

1. LPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu    3. lpp 

2. Akreditācijas lapa Nr. 018       4. lpp 

3. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā 5. lpp 

4. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts    6. lpp 

5. Apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai     10. lpp 

6. Studiju programmas nodrošinājumā iesaistītais akadēmiskais personāls  23. lpp 

7. Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas    26. lpp 

8. Studiju programmas kursu saraksts      106. lpp 

9. Studiju kursu apraksti        108. lpp 

10. Studiju programmas pašnovērtējums       251.lpp 

11. Studiju programmas attīstības plāns      268. lpp 

12. Studiju programmas novērtējums no Latvijas Valsts interešu viedokĜa  270.lpp 

13. Atsauksmes par studiju programmu      276. lpp 

14. Reăistrācijas apliecība        279.lpp 

15. Pielikumi         280. lpp 

- pašnovērtējuma ziĦojumi par 2001. – 2006. gadu 

- studiju programmas praktiskā realizācija un izmaiĦas akreditācijas laikā 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. LPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Akreditācijas lapa Nr. 018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. 2. līmeĦa  profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Mūzikas  skolotājs studiju satura un īstenošanas apraksts 

Pamatojoties uz akreditācijas komisijas nozīmēto ekspertu grupas ieteikumiem, 
pārakreditācijas periodā ir konkretizēti studiju programmas mērėis.  

LPA studiju programmas Mūzikas skolotājs studiju mērėis ir nodrošināt profesionālās 
augstākās izglītības iegūšanu, sagatavot  kvalificētus mūzikas skolotājus darbam pamatskolās, 
vidusskolās, pirmsskolā un profesionālās ievirzes skolās, paredzot tālākizglītības iespējas.  
   
Studiju programmas uzdevumi:  
- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamo teorētisko  zināšanu un praktisko iemaĦu 

apguvi; 
- veicināt topošo skolotāju profesionālo kompetenču veidošanos, ievērojot Latvijas 

izglītības sistēmas prioritātes; 
- radīt iespējas apgūt mūsdienīgu pētniecības un profesionālā darba metodoloăiju 
- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju saglabāšanā, kas 

Ĝautu pilnvērtīgi un radoši darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 
- sekmēt pašizglītību,   
 
Studiju ilgums:  4 un 4,5  gadi. 

Programmas apjoms: 160 KRP 

Programmas direktore: Mirdza Paipare, Mg. music. 

UzĦemšanas nosacījumi : vidējā speciālā muzikālā izglītība. 

Iestājpārbaudījumu prasības: pārbaudījums solo dziedāšanā un pārrunas 

         par kvalifikācijas ieguves motivāciju. 

Iegūstamā kvalifik ācija: mūzikas skolotājs un profesionālais bakalaura grāfs izglītībā. 

Iegūstamais izglītības diploms:  skolotāja profesionālās augstākās izglītības diploms 

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūti vispārizglītojošie studiju kursi, 

               nozares teorētiskie pamatkursi 

nozares profesionālās specializācijas kursi, 

      prakse, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs 

Prakse:  1. studiju gadā – vērošanas/hospitācijas, 

  2. un 3. studiju gadā – pedagoăiskā , mūzikas pasākuma  organizatora un kora prakse 

4. vai 5. studiju gadā: kvalifikācijas un pirmsdiploma prakse. 

 
 
Prakses plāns pa semestriem pilna laika studij ās – 26 KRP 

Semestri 
Kred ītpunktu 
skaits semestrī 

kopā 
Prakses darba veids 

Prakses veidam 
plānotais 

kredītpunktu 
skaits 

2. 2 Vērojumu prakse – iepazīšanās ar  
dažādām izglītības iestādēm 

2 
 

Pedagoăiskā procesa vērojumu prakse 2 4.  
3  Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 

stundu vadīšana sākumskolā 
1 



 

6. 2 Vērojumu prakse – iepazīšanās ar  
dažādām izglītības iestādēm 

2 

Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 
stundu vadīšana sākumskolā 

2 6.  
4 

Pedagoăiskā procesa vērojumu prakse 
pamatskolā un vidusskolā 

2 

6. 3 Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 
stundu vadīšana 

3 

Praktiskās muzicēšanas (kora, ansambĜa) 
pedagoăisko aspektu prakse 

1 6. 3 

Mūzikas pasākuma organizēšanas un 
vadīšanas prakse 

2 

7. 4 Kvalifikācijas prakse – mūzikas stundu 
vadīšana 
Mūzikas pasākuma organizēšanas un 
vadīšanas prakse 

2 
 
2 

8. 5 Praktiskās muzicēšanas pedagoăisko 
aspektu prakse 
Pirmsdiploma prakse 

2 
 
3 

 
 
 
 
Prakses plāns pa semestriem nepilna laika studijās – 26 KRP 

Semestri 
Kred ītpunktu 
skaits semestrī 

kopā 
Prakses darba veids 

Prakses veidam 
plānotais 

kredītpunktu 
skaits 

2. 2 Vērojumu prakse – iepazīšanās ar  
dažādām izglītības iestādēm 

2 
 

Pedagoăiskā procesa vērojumu prakse 2 4.  
3 Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 

stundu vadīšana sākumskolā 
1 

6. 2 Vērojumu prakse – iepazīšanās ar  
dažādām izglītības iestādēm 

2 

Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 
stundu vadīšana sākumskolā 

2 6.  
4 

Pedagoăiskā procesa vērojumu prakse 
pamatskolā un vidusskolā 

2 

6. 3 Aktīvā pedagoăiskā prakse – mūzikas 
stundu vadīšana 

3 

Praktiskās muzicēšanas (kora, ansambĜa) 
pedagoăisko aspektu prakse  

1 6. 3 

Mūzikas pasākuma organizēšanas un 
vadīšanas prakse 

2 

7. 4 Kvalifikācijas prakse – mūzikas stundu 
vadīšana 
Mūzikas pasākuma organizēšanas un 
vadīšanas prakse 

2 
 
2 

8. 2 Praktiskās muzicēšanas pedagoăisko 
aspektu prakse 
 

2 
 
 

9. 3 Pirmsdiploma prakse 3 

 
 
 
 
Studiju programmas struktūra : 
A daĜa 



 

* vispārizglītojošie,  nozares teorētiskie 
       pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi – 56 KRP 
B daĜa 
* nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP 
* prakses apjoms – 26 KRP 
* Valsts pārbaudījums – 2 KRP 
* diplomdarbs/bakalaura darbs – 10 KRP 
C daĜa 
* brīvās izvēles kursi – 6 KRP 
 
Programmas realizēšanas forma: pilna un nepilna laika studijas 

Darba formas: lekcijas, semināri, individuālās un praktiskās nodarbības 

Pārbaudījuma formas: ieskaites, eksāmeni  

Studiju  programmas 
MŪZIKAS  SKOLOT ĀJS 

tipveida  plāns      
 
Nr. 
p.k. 

Studiju kursi     KRP Pārbaudī
juma 
veids 

Studiju  
gads 

A 1   Obligātie studiju kursi    
 Vispārizglītojošie studiju kursi 14   
1. Filozofija 2 E 2 
2.  Ievads studijās 1 I 1 
3. Kultūras vēsture 2 E 1 
4. Eiropas studijas 1 I 1 
5. Retorika 1 I 1 
6. Estētika 1 I 1 
7. Loăika 1 I 3 
8. Svešvaloda 4 (2+2) I, E 1, 2 
9. Ētika 1 I 1 
A 2 Kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikat īvās un organiza- 
toriskās iemaĦas 

10   

1. Izglītības vadības pamati 1 I 4 
2. Kultūrpolitika un menedžments 2 E 4 
3. Studiju darbs 2 I 3 
4. Informācijas tehnoloăijas 2 E 2 
5. Veselības mācība 1 I 4 
6. Dators mūzikā 2 E 4 

A3 Nozares teorētiskie pamatkursi 32   
1. Vispārīgā pedagoăija 2 E 1 
2. Audzināšanas teorija un metodika 2 E 2 
3. Mūzikas pedagoăija 2 E 1 
4. Vispārīgā psiholoăija 2 E 1 
5. Personības attīstības psiholoăija 2 E 2 
6. Mūzikas psiholoăija 2 E 3 
7. Saskarsmes psiholoăija  2 E 3 
8. Zinātniskā darba metodoloăija 

mūzikā 
2 E 2 



 

9. Mūzikas stilu teorija un 
interpretācija 

2 E 3 

10. Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā 
aspektā 

2 E 1 

11. Didaktika 2 E 2 
12. Projektu izstrāde un vadība 1 I 3 
13. Pasaules mūzikas vēsture 6 (4+2) E 1, 2 
14. Populārā  mūzika 2 E 4 
15 Mūzikas terapija 1 I 4 
     
B Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
60   

1. Mūzikas mācību metodika: 
pirmsskolā, vispārizglītojošā un 
profesionālās ievirzes skolā 

8 (4+4) E 2, 3 

2. Diriăēšana 8 (2+2+2+2) I, E 1, 2, 3, 4 
3. Solo dziedāšana un vokālā darba 

metodika 
5 (2+3) I, E 1, 2 

4. Klavierspēle  6 (2+2+2) I, E 1, 2, 3 
5 Instrumenta spēle 2 I, E 1 
6 Koris  16 (4+4+4+4) I, E 1, 2, 3, 4 
7. Mūzikas teorija 

(solfedžo,harmonija) 
8 (4+4) I, E 1, 2 

8. Mūzikas forma 2 E 3 
9. Aranžēšana 2 E 3 
10. Ansamblis 2 E 4 
11. Kora zinātne un kora darba 

metodika 
1 I 1 

C Brīvās izvēles daĜa 6    
1. * Specializācija 6 E  
2. Populārās mūzikas ansamblis 2  E  
3. Ansamblis 2 E  
4. Koris 2 E  
5. Sports 2 E  
  Prakse 26   
1. Vērošanas prakse (interešu centri, 

klubi) 
2 I 1 

2. Mācību pedagoăiskā un kora 
prakse (skola) 

3 E 2 

3. Pedagoăiskā un interešu izglītības 
prakse (skola, klubi, interešu 
centri) 

12 E 3 

4. Kvalifikācijas prakse (koncerta, 
atklātās nodarbības, pasākuma 
sagatavošana) 

9 E 4 

 VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 12   
1. Bakalaura darba aizstāvēšana 10 E 4 
2. Valsts pārbaudījums 2 E 4 
 



 

5. Apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.Studiju programmas Mūzikas  skolotājs nodrošinājumā iesaistītais  
akadēmiskais personāls 

         
 

Nr. Vārds, 
uzvārds 

Amats , 
ievēlēts vai 
nav vēlēts 
pamatvietā 

Kvalifik ācija, 
izglītība 

Akadēmiskais 
vai 
zinātniskais 
grāds 

Docētie priekšmeti 
 

1. Mirdza 
Paipare 

Docente, 
ievēlēta 

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmeta 
pasniedzēja 

Mūzikas 
maăistre 

Ievads studijās, mūzikas 
metodika, diriăēšana, 
mūzikas vēsture, koris, 
mūzikas terapija 

2. Olga 
Blauzde 

Docente, 
ievēlēta 

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmeta 
pasniedzēja 

Mūzikas, 
pedagoăijas 
maăistre 

Mūzikas metodika, koris, 
diriăēšana,  solo dziedāšana, 
populārā mūzika 

3. Ilze Valce  Profesore 
ievēlēta 

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmeta 
pasniedzēja 

Mūzikas 
maăistre 

Koris, diriăēšana,    

4. Linda 
Mackēviča 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

LPA, pirmsskolas 
skolotāja, 
pirmsskolas 
mūzikas skolotāja 

Pedagoăijas 
doktore 

Mūzikas 
pedagoăija 
Zinātniskā darba 
metodoloăija 

5. Vilnis 
Kronbergs 

Lektors, 
nav vēlēts 

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmeta 
pasniedzēja 

Mūzikas 
maăistrs 

Koris, diriăēšana, 
aranžēšana 

6. Zane 
Gailīte 

 Profesore, 
ievēlēta 

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija,  
mūzikas teorijas 
un vēstures 
pedagogs 

Mākslas 
doktore 

Mūzikas teorija un vēsture, 
mūzikas forma, mūzikas 
psiholoăija, mūzikas stilu 
teorija 

7. Olga 
Glikasa 

Docente, 
ievēlēta 

DPI, bioloăijas, 
ėīmijas un 
lauksaimniecības 
pamatu 
speciāliste 

Pedagoăijas 
doktore 

Veselības mācība 
 

8. Zaigonis 
Graumanis 

Docents, 
ievēlēts 

LVU, filozofs, 
pasniedzējs 

Filozofijas 
doktors 

Filozofija 

9. Daina 
Celma 

 Asociētā 
profesore,             

LVPI, latviešu 
valodas un 

Ekonomikas 
doktore 

Izglītības vadības pamati 



 

ievēlēta literatūras 
skolotāja 

10. Helēna 
Šimkuva 

Docente, 
nav vēlēta 

LVU, vēstures un 
sociālo zinību 
skolotājs 

Vēstures 
zinātĦu 
doktore 

Eiropas studijas 

11. Dace Bluėe Asistente, 
nav vēlēta 

Latvijas Mūzikas 
akadēmija, 
muzikoloăijas 
nod., mūzikas 
teorijas un 
vēstures 
pedagogs; 
Latvijas Kultūras 
akadēmija, 
kultūras teorijas 
nodaĜa 

Mākslas 
maăistre 

Mūzikas teorija, radošā 
pašizpausme, kultūrpolitika 
un menedžments, projektu 
izstrāde un  vadība 

12. Irina 
StrazdiĦa 

Docente, 
ievēlēta 

LVPI, 
pirmsskolas 
pedagoăijas un 
psiholoăijas 
pasniedzējs 

Psiholoăijas 
doktore 

Attīstības psiholoăija 

13. Daiga 
Hiršsone 

Asistente, 
nav vēlēta 

Latvijas Valsts 
konservatorija, 
pianiste 

Mūzikas 
maăistre 

Klavierspēle 

14. Blāzma 
Vikmane 

Docente, 
ievēlēta  

J.Vītola Latvijas 
Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmeta 
pasniedzēja 

Pedagoăijas 
doktore 

Mūzikas metodika 
pirmsskolā 

15. Vija Zēlerte Letore, 
ievēlēta 

LVPI, 
pamatskolas 
skolotāja 

Psiholoăijas 
maăistre 

Speci\al\a psiholoăija, 
saskarsmes psiholoăija un 
konfliktoloăija 

16. Edvīns 
Ăingulis 

Profesors, 
ievēlēts 

LVU Fizikas un 
matemātikas fak. 

Pedagoăijas 
doktors 

Informātikas tehnoloăijas 

17. Baiba 
Bērztīse 

Lektore, 
ievēlēta 

LVPI, 
vidusskolas 
matemātikas 
skolotājs 

Pedagoăijas 
maăistre 

Loăika 

18. Daina 
Lieăeniece 

Profesore, 
ievēlēta 

LVU, filolo ăijas, 
angĜu valodas 
skolotājs 

Habilitētā 
pedagoăijas 
doktore 

Sociālā pedagoăija un 
psiholoăija 

19. JeĜena 
Mihejeva 

Docente, 
ievēlēta 

Valsts a.hercena 
ěeĦingradas 
pedagoăiskais 
institūts, 
pirmsskolas 
pedagoăijas un 
psiholoăijas 
pasniedzējs 

Psiholoăijas 
doktore 

Saskarsmes psiholoăija 

20. Anita 
Līdaka 

Asociētā 
profesore, 

LVPI, 
pamatskolas 

Pedagoăijas 
doktore 

Audzināšanas teorija un 
metodika 



 

ievēlēta skolotāja 
21. Irēna 

Valdmane 
Prodekāne, 
ievēlēta 

V.Lāča LVPI, 
pamatskolas 
skolotājs 

Pedagoăijas 
maăistre 

Didaktika 

22. Sandra 
OkuĦeva 

Lektore, 
ievēlēta 

LVPI, latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāja 

Filoloăijas 
maăistre 

Retorika 

23. Lāsma 
Latsone 

Docente, 
ievēlēta 

LPA, Mūzikas 
skolotājs 

Filozofijas 
doktore 

Ētika 

24. Diāna 
OĜukalne 

Asistente, 
ievēlēta 

LPA, 
sākumskolas 
skolotāja un 
konsultante 
psiholoăijā 

Pedagoăijas 
maăistre 

Vispārīgā psiholoăija 

25. Rita Ozola Lektore, 
nav vēlēta 

LVPI, 
pamatskolas 
skolotāja 

Pedagoăijas 
maăistre 

Vispārīgā pedagoăija 

26. Ausma 
Šēna 

Lektore, 
ievēlēta 

LVU svešvalodu 
fak. AngĜu 
valodas skolotājs 

Pedagoăijas 
maăistre 

Svešvaloda 

27. Gunta 
Reinfelde 

Lektore, 
nav vēlēta 

LVU svešvalodu 
fak. AngĜu 
valodas skolotājs 

Pedagoăijas 
maăistre 

Svešvaloda 

28. Ārijs 
Orlovskis 

Lektors, 
ievēlēts 

LVU, vēstures un 
sabiedrisko 
zinātĦu 
pasniedzējs 

Pedagoăijas 
maăistrs 

Eiropas studijas 

29. Artūrs 
Medveckis 

Lektors, 
ievēlēts 

Jāzepa Vītols 
LVK, kultūras 
darba 
organizators, 
metodiėis 

Pedagoăijas 
maăistrs 

Estētika 
Kultūras vēsture 

30. Līga Enăele Asistente, 
ievēlēta 

LPA, 
sākumskolas 
pedagoăijas un 
metodiku un 
mūzikas spec., 
sākumskolas 
skolotājs, 1.-9. kl. 
Mūzikas skolotājs 

Pedagoăijas 
maăistrs 

Instrumentspēle,dators 
mūzikā 

 PieĦemtie saīsinājumi: 
LPA- Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

LVPI- Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 

LPI- Liepājas Pedagoăiskais institūts 

LVU- Latvijas Valsts universitāte 

J.V.LVK – Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija 

 

 



 

 

7. Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas 
 
    MIRDZA PAIPARE 
 
Personas dati  Mirdza Paipare. 24.07.1953.  
ZiĦas par dzīves      Alejas 23/25-33 Liepāja LV-3401 
un darba vietu          E – mail :mirdzap@hotmail.com 

           Tālrunis:34 33306 , 9799951 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
             2003. –  2007. studijas J.Vītola LMA doktorantūrā 
             2002. – 2006.  studijas programmā “ Mūzikas terapija” LPA 
• 1996.     – 2000.   studijas LU PPI doktorantūra.  
• 1987.-1989.-    J. Vītola LVK asistentūra 
• 1974.-1979.-    J.Vītola LVK kordiriăentunodaĜa (prof.E.Račevska  klase)                                                                                                            
• 1971.- 1974. -   Liepājas Em. MelngaiĜa mūzikas vidusskola(V. Meėes  klase). 
• 1960. - 1971.-   Liepājas J. RaiĦa 6. vidusskola. 

Kvalifik ācija:    mūzikas maăistre ( M.mus. 1994.g), kordiriăente, 
                               mūzikas  priekšmetu   pedagogs., mūzikas terapijas speciālists 
Darba pieredze: 
� No 2001. -                   docente Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
•  1990. – 2001. -       lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. 
• 1985. -   1990. -         asistente Liepājas Pedagoăiskajā institūtā. 
• 1978.-     1985.-    J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija 
•  Pedagoăiskā darbība:  
• no 2002. - LPA neklātienes studiju programmas “Mūzikas terapija”direktore 
• No 1997.- LPA neklātienes studiju programmas “ Mūzikas skolotājs” direktore. 
No1990. - kursu programmas: 
             *Mūzikas literatūra un vēsture,*Mūzikas  metodika/didaktika  
                                  *Mācību koris, *Diriăēšana. *Ievads specialitātē.* Mūzikas terapija 
         *Diplomdarbu, bakalauru un maăistra darbu vadīšana . 
Profesionālā darbība: 
      2005. – Meistardarbnīcas vadīšana mūzikas terapijā Ventspilī ( sertifikāts) 
      2004. – Koris “ Lauma “ starptautiskajā konkursā Helsingsborgā ( Zviedrija)  

ieguva Sudraba diploms garīgās mūzikas kategorijā 
• 1998. – Liepājas 48. arodvidusskolas  jauniešu kora diriăente 
• 1985.-  nodibina un vada jaukto kori “ Lauma” 
Zinātniskā darbība: 
Zin. nozare :māksla/Mūzikas teorija un vēsture/ mūzikas psiholoăija 
 Tēma: Mūzikas klausīšanās fenomenoloăija 
     2005 – Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas ăenerālās asamblejas locekle 
     2005. – ESF projekta” Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās  
                  rehabilitācijas centra un programmu izveide VaiĦodes internātskolā” 
                  Mūzikas terapijas darba grupas vadītāja 
     2005 –  EK ERIC projekta ( Music & Healts) locekle 
     2004. – EK  PHARE  programmas granta vadītāja ( Mūzikas terapija) 
     2001,2004- EK  Leonardo da Vinči progr. projekta “Muzikas terapija” vadītāja  
     2000.- Starptautiskā projekta ar Witten /Herdecke universitāti (Vācija) “Mūzikas  terapija” LPA koordinatore 
2000. – IZM lietišėo pētījumu projekta “Mūzikas saturs mazākumtautību  
                                   skolās” vadītāja.                                                  
1997.- 2000.ZA finansētajā programmā “Mūzikas terapija bērniem ar  mentālās un fiziskās attīstības 
traucējumiem.” 
1998. – piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs ( skat. Publikāciju sarakstu) 
Publikācijas:  14 
  Zinātniskās:12 

Metodiskās: 2 
        M.Paipare 
 
 



 

 
LPA mūzikas katedras docentes  

Mirdzas Paipares 
publik ācijas 

 

1.  Mūzikas klausīšanās topošo skolotāju diagnostikai un attīstībai // Radošas personībaII   // .Rīga; RaKa 2002. 
– 2003. 160. – 164.lpp.      
 
2.   Mūzikas klausīšanās vieta un loma  topošo skolotāju sagatavošanā //  Mūzika kā līdzeklis personības 
veseluma veidošanās procesā// Rīga “Vārti “  2001.-154.- 162.lpp.    
 
3.Mūzikas mācību  saturs mācībām latviešu valodā  mazākumtautību skolās// Sabiedrība un kultūra // Liepāja 
2001.- 105 – 111.lpp.  
 
4.Vārda un mūzikas mijiedarbība P.Barisona kantātē “Br īnumzeme”/J.Akuratera dzeja//Vārds un tā pētīšanas 
aspekti//Rakstu krājums 6.; Liepāja 2002.,290.-298.lpp. 
 
5.Teorijas un prakses vienotība topošo skolotāju sagatavošanā ar mūzikas klausīšanās palīdzību // Teorija un 
prakse skolotāju izglītībā //Rīga, RPIVA 2002., 165. – 171.lpp. 
 
6..Слушание музыки  и эстетическое восприятие для будущих учителей.//Muzikos mokytojo rengimas 
šiuolaikinei mokyklai //Tarptaukine moksline  konferencija, skirta VPU muzikos specialybes ikūrimo 45-
mečiui.Vilnius 2002. 11.10.2002. 32.-39.lpp. 
 
7.Klausīšanās un mūzikas klausīšanās prasmju mijattiecības skolotāju sagatavošanā// 
Skolotāju izglītības problēmas un to risinājumi// Liepāja, 2003. 3. d.149. – 156. lpp 
 
8. Mūzikas uztveres integratīvā darbība// Teorija un prakse skolotāju izglītībā II// 
       Rīga, RPIVA 2004., 47. – 52. lpp. 
9. . Mūzikas klausīšanās kā izziĦas process //Teorija un prakse Liepāja, 2006.g. 
 
10.Deja kā mūzikas žanrs// Liepāja, “LiePA”, 2002.;61 lpp. 
 
11. I.Nelsone, M. Paipare  Mūzikas mācīšanas metodika. 
       Palīglīdzeklis skolotājiem.; Rīga  ; Zvaigzne 1992 . 80 lpp. 
 

M.Paipare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    OLGA BLAUZDE 
 
1.Vārds, uzvārds: Olga Blauzde 
 
2. Dzimšanas gads: 1956.g. 26. oktobris 
 
3. Adrese: Ugāles 1/3 – 133, Liepāja, LV –3416 
 
4. Izglītība:  no  2006. – studijas LPA doktorantūras  studiju programmā „ Pedagoăija”. 
                      2002.-2006.  LPA studiju programmā „M ūzikas terapija”, kvalifikācija – mūzikas terapijas   
speciālists. 
                      2004. – profesionālais maăistra grāds mūzikā ( diploma Nr. 000360 ). 

       1996.-2000. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts,    doktorantūras 
teorētiskais kurss. 

       1993.-1996. Latvijas Universitāte Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, maăistratūra    
       1976.-1981. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, izpildītāju fakultāte, kordiriăentu nodaĜa. 

Kvalifik ācija – kora diriăents, mūzikas priekšmetu pedagogs. 
 
5. Akadēmiskais nosaukums: docente 
 
6. Zinātniskais grāds: maăistra grāds pedagoăijā, profesionālais maăistra grāds mūzikā 
 
7. Darba pieredze: LPA Mūzikas katedras lektore no 1981.g., 
        2003. – Vācijas sabiedrības „Aktion Mensch” finansētā projekta    dalībniece mūzikas 
terapijā. 
 
6. Zinātniskās publikācijas:  
1. Muzikāli radoša darbība un tās nozīme skolotāju sagatavošanā //Starptautiska zin.konference “Mūzika kā 
līdzeklis personības veseluma veidošanās procesā” Rīga, Vārti, 2001.g.163 – 169. lpp. 
 2. Mūzikas mācību saturs mācībām latviešu valodā mazākumtautību skolās // Starptautiska zinātniska  
konference “Sabiedrība un kultūra “ LiePA 2001.g. 105.- 112. lpp.   
 3. Творческая деятельность студентов как один из уровней педагогического мастерства будущего 
учителя музыки // Starptautiska zinātniska konference "Teorija un prakse skolotāju izglītībā" Rīga, 2002.g. 
561.-568.lpp. 
 Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 7  
 
9. Zinātniskā darba temats: Elementārā muzicēšana kā bērna radošo spēju attīstības līdzeklis. Studentu radoša 
potenciāla attīstīšanas problēmas – muzikālas improvizācijas, sacerēšana, vokāla improvizācija. Muzikālo spēju 
attīstības problēmas. 
 10. Akadēmiskie kursi: 19822000. – līdz šim laikam – solo dziedāšana ;                         

  1982.-1991.,1995. –līdz šim laikam - mācību koris; 
                            1982. – līdz šim laikam - klavierspēle; 
  1993.-  līdz šim laikam - diriăēšana; 
1998. – līdz šim laikam - džeza vēsture un stili; 
1998. – līdz šim laikam – populārās mūzikas vēsture;  
1990.-1994.- mūzikas teorija;                   
                             
 1982. -  līdz šim laikam – muzikālās audzināšanas metodika.-1991.,1995. –līdz šim laikam  mācību koris (1KP); 
 
   1982. – līdz šim laikam klavierspēle; 
   1993.-  līdz šim laikam diriăēšana (4KP); 
    1998. – līdz šim laikam džeza vēsture un stili (2KP); 
   1990. -1994.- mūzikas teorija; 

   2005.- līdz šim laikam mūzikas terapijas metodika (onkoloăijā, psihosomātikā, psihiatrijā); 

    2005.- līdz šim laikam improvizācija un pašpieredze (vokālā improvizācija). 
 
 
11. Kvalifikācijas celšana: stipendijas un granti 
12. Kādas valodas pārvalda: angĜu, krievu 



 

ILZE VALCE 
 
1. Vārds, uzvārds: Ilze Valce 
2. Dzimšanas dati: 31.03.1964. Jelgava 
3. Ăimenes stāvoklis: Precējusies, divi bērni 
4. Dzīves vieta:  Liepāja, Rožu iela 22, tālr. 3480737, i.valce@inbox.lv 
5. Darba vieta:  Liepājas Pedagoăijas akadēmija , Liepāja, Lielā iela 14, 
   tālr. 3426296, fakss 3424223, e-mail valce@lieppa.lv 
6. Izglītība, kvalifik ācija: *no 2004. – studijas JVLMA doktorantūrā. 

*1993.-1995. – J.Vītola LMA maăistratūra (prof. E.Račevska    
kordiriăēšanas, doc. J.Kaijaka orėestra diriăēšanas klase) –   
mūzikas maăistre (Mg.mus.). 
*1982.-1987. – ar izcilību J.Vītola LVK (prof. D.GaiĜa klase)– kordiriăente, 
mūzikas priekšmetu pasniedzēja, mūzikas bakalaure. 

*1978.-1982. – ar izcilību E.MelngaiĜa LMV (L.Pavītolas klase)– 
kordiriăente, dziedāšanas, solfedžo un flautas instrumenta spēles skolotāja. 

7. Pedagoăiskā darbība: *  no 2007. – profesore LPA Mūzikas katedrā (mākslas nozare, mūzikas  
      apakšnozare) 
-     2001. – 2007. – asociētā profesore LPA  
-     1991. - 2001. – lektore LPA 

   -     1987. - 1991. – asistente LPA  
*Pasniegtie kursi Liepājas Pedagoăijas akadēmijā: 

    -     Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā aspektā (no 2005.) 
   -     Diriăēšana (no 1987.) 
   -     Mācību koris (no 1987.) 

-     Kameransamblis (2005./2006.) 
   -     Latviešu mūzikas vēsture (no 1987.-2005.) 
   -     20. gs. mūzikas vēsture (2000./2001.) 
   -     Klavierspēle (1987.-2003.) 

-     Dziedāšanas mācīšanas metodika (1987.- 1999.) 
   -     Kora zinātne (1998./1999.) 
   -     AnsambĜa dziedāšana (1991.-1993., 1995.-1998.) 

-     Rietumeiropas mūzikas vēsture (1987.- 1997.)  
8. Profesionālā darbība: 

     * No 1990. – LPA sieviešu kora “Atbalss”m ākslinieciskā vadītāja: 
- piedalīšanās 11 starptautiskos koru festivālos un konkursos Latvijā, 

Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Slovēnijā, Čehijā, iegūti 2 Zelta, Sudraba un 
Bronzas diplomi;  

- piedalīšanās XX-XXIII Visp ārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos un  
Dziesmu karu fināla skatēs (2003. – 3.vieta sieviešu koru kategorijā); 
piedalīšanās  Baltijas valstu studentu Dziesmu svētkos “Gaudeamus” 
(1992.,1995.,1999., 2004., 2006.); 
 
* No 1987. – Liepājas jauniešu kamerkora “INTIS” diri ăente: 

- piedalīšanās 13 starptautiskos koru konkursos un festivālos (Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Čehijā, Slovākijā, Francijā, Zviedrijā, 
Nīderlandē), iegūtas   
sešas 1. vietas vai Zelta diplomi, piecas 2. vietas vai Sudraba diplomi, 
divas 3. vietas, diriăenta un speciālās balvas; 

- iestudētas programmas (I.Akenberga, J.S.Bahs, I.RamiĦš, A.Engelmanis, 
A.Pērts, J.Lūsēns, P.Hindemits u.c.) sadarbībā ar Liepājas simfonisko 
orėestri I.RešĦa, N.Šnē, J.OzoliĦa, A.Jansona, M.Kupča, I.Valces  vadībā; 

- piedalīšanās Valsts Liepājas teātra izrādēs (operās) – A.Jansons 
“Gundega”, K.M.Vēbers “Burvju strēlnieks”, “Abu Hasans”, A.Menotti 
“Amāls un nakts viesi”, J.Lūsēns “Kaupēn, mans mīĜais”, Ziemassvētku 
uzvedums “Zem enăeĜa spārna”, J.MediĦš “Luteklīte” u.c. 



 

- piedalīšanās XX – XXIII Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētkos un 
Dziesmu karu fināla skatēs (2003.- 3.vieta jaukto koru kategorijā) 

 
 
*Liepājas teātr ī:  
- vokālā pedagoăe izrādēm: M.Zālīte, J. Lūsēns “Kaupēn, mans mīĜais” 

(1999., izrādei piešėirta Latvijas teātru “Grand Prix ‘99” balva), 
Ē.Vilsons “Daudz laimes” (1993.);  

- muzikālā vadītāja uzvedumiem “Mēness starus stīgo” (1998.), “Pie balta 
ceĜa” (1998.) “Dziesma par sapni” (1997., ieraksts Latvijas TV 1998. 
gadā), I.KalniĦš “Ei, jūs tur!” (1993., piedalīšanās teātru festivālā 
Nīkobingā, Dānijā 1994. gadā). 

*Dalība bērnu operas kluba “Renesanse” un Liepājas simfoniskā orėestra   
      kopprojektos: 
- kormeistare J.MediĦa operai “Luteklīte” (2004.); 
- diri ăente K.V.Gluka operai “Orfejs”  (1997.), ierakstīta Latvijas TV 

1998. gadā. 
*Virsdiri ăentes pienākumi : 
- 1992., 1995., 1999., 2004., 2006. – Baltijas valstu studentu Dziesmu 

svētkos     
       “Gaudeamus” Ogrē, Tartu, ViĜĦā un Rīgā; 
- 1996., 2000., 2007. – Republikas Sieviešu un Vīru koru salidojumos   
       Ogrē, Gulbenē un Tukumā; 
- 1994., 1997., 2005. – Kurzemes novada Dziesmu svētkos. 

 
9. Meistarklases: * 2006. V – diriăēšanas meistarklases vadīšana LPA (ERASMUS projekta 
    ietvaros, LPA, Vekšo universitātes /Zviedrija/ un Hildesheimas universitātes 
    /Vācija/ studentiem); 
   *2005. XI – diriăēšanas meistarklases vadīšana Vekšo universitātē  

  (Zviedrija, ERASMUS projekta ietvaros); 
*1995. – meistarklases vadīšana Kurzemes reăiona baznīcu koru diriăentiem. 

 
10. Sabiedriskā pieredze: * No 2006. – LPA Senāta Ārpusstudiju darba komisijas priekšsēdētāja. 
   *No 1997. – LPA Senāta locekle.  

*No 1997. – “Liepājas reăiona sabiedrisko masu mēdiju, neatkarīgo   
       producentu un žurnālistu atbalsta fonda” valdes locekle. 

*1999. – Liepājas reăionālās attīstības plāna izstrādes sadarbībā ar  
  Nīderlandes speciālistiem darba grupas locekle. 
*1994.-1997. – Liepājas pilsētas Domes Kultūras komisijas priekšsēdētāja. 

*No 1993. – 2000. - IFCM (International Federation for Choral Music)   
  biedre. 
*No 1987. – Liepājas pilsētas un rajona, Kurzemes novada skolu koru  
konkursu u.c. žūriju locekle. 
* P. Bygdeus (2005.), A. Moda (2005.), A. VeismaĦa, I. Kokara, M. Baša 
diriăēšanas meistarklašu organizētāja LPA. 

 
11. Radošā pieredze:   *  2004. – piedalījusies  K.Šēnhera meistarklasēs Rīgā (sertifikāts). 

* 2000. – piedalījusies ar LPA studentu grupu “EUROPA CANTAT”  
 kora mūzikas meistarklasēs Neverā, Francijā (sertifikāts). 

   * 2000. – piedalījusies B.Čilkota meistarklasēs Rīgā.  
             * 1999. – piedalījusies V Pasaules kora mūzikas simpozijā    

 Roterdamā, Nīderlandē. 
   * 1998. – piedalījusies E. Eriksona 80 gadu jubilejai veltītajā  

starptautiskajā kordiriăentu seminārā un IFCM ăenerālasamblejā  
Stokholmā, Zviedrijā. 

   * 1998. – piedalījusies ar LPA studentu grupu Eiropas mūzikas  
augstskolu diriăentu meistarklasēs Rīgā LMA. 



 

* 1997. – piedalījusies “EUROPA CANTAT” kora mūzikas meistarklasēs 
Lincā, Austrijā. 
* 1995. – meistarklase pie norvēău diriăenta K.Hankena (LMA, Rīgā).  
* 1994. – piedalījusies “EUROPA CANTAT” kora mūzikas    
  meistarklasēs Herningā, Dānijā. 
* 1993. – piedalījusies III Pasaules kora mūzikas simpozijā Vankuverā, 
Kanādā. 

12. Kursi:  * 2004. – Valsts Tautas Mākslas centra organizētie kursi vokālo ansambĜu  
  vadītājiem (sertifikāts) 
* 1999. – “Mūzikas terapija bērniem ar mentālās un fiziskās attīstības  
  traucējumiem” (sertifikāts). 

13. Atzinības:  * 2006.- piešėirts LR IZM Atzinības raksts. 
   * 2004. – piešėirts LR IZM Atzinības raksts. 
   * 2003. – piešėirts LPA Atzinības raksts. 
   * 2002. – piešėirts LPA Atzinības raksts. 
   * 1999. – piešėirts Liepājas Pilsētas Domes Atzinības raksts. 

* 1998. – piešėirts LPA Atzinības raksts.  
14. Stipendijas: * 1997. – piešėirta LR Kultūras ministrijas stipendija. 
15. Intereses:   Literatūra, teātris, kino, sports. 
16. Valodu prasmes: Latviešu, krievu – brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī, angĜu – ar  

vārdnīcas palīdzību. 
 

 
Publikācijas un metodiskie līdzekĜi: 
   
1. Valce I. „Imants RamiĦš un dažas viĦa kormūzikas raksturiezīmes” // Mūzikas akadēmijas raksti III 
– Rīga: Musica Baltica, 2007. g. - 139.-153. lpp 
2. ERASMUS starptautiskā projekta „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” /Nr.: 66622-IC-1-2004-
1-LV-Erasmus-IPUC-2/ Intensīvo kursu materiāli / Sast. I. Valce, L. Mackēviča. - Liepāja: LiePA, 
2006. - 32 lpp. 
3. ERASMUS international projekt „New Perspectives in Music Education” / No.: 66622-IC-1-2004-
1-LV-Erasmus-IPUC-2 / Materials of intensive courses / Summarization by I. Valce, L. Mackēviča. - 
Liepāja: LiePA, 2006. - 40 p. 
4. Repertoire ERASMUS international projekt „New Perspectives in Music Education” / No.: 66622-
IC-1-2004-1-LV-Erasmus-IPUC-2 / Liepaja Academy of Pedagogy / Summarization by I. Valce, L. 
Mackēviča - Liepāja: LiePA, 2006. - 127 p. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LINDA MACKEVI ČA 

 
INFORM ĀCIJA PAR PERSONU 
 Personas dati: Linda Mackēviča, dzimusi 1964. gada 25. jūnijā, Liepājā 

Personas kods: 250664 – 10821 
 

ZINAS PAR DZIVES VIETU UN DARBA VIETU 
 Dzīves vieta: Dzintaru ielā 40, Liepāja, LV - 3400, telefons: 34 20267; 9553461 

Darba vieta: LPA, Lielā ielā 14, Liepāja, LV - 3401, telefons: 34 22632, 
  fakss: 34 24223;  e - mail: lindam@lieppa.lv;  http://www.lieppa.lv . 
 

PROFESIONĀLĀ UN AKADĒMISK Ā IZGL ĪTĪBA 
 1995. - 1999. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, doktorantūra, 

nozaru pedagoăija (mūzikas pedagoăija), promocijas darba tēma “Mērėtiecīga mūzikas 
uztvere kā pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas līdzeklis”. 
 
1989. - 1994. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pirmsskolas un pamatskolas pedagoăijas 
fakultāte; kvalifikācija – pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas mūzikas skolotājs, angĜu 
valodas skolotājs; specialitāte – pirmsskolas pedagoăija un psiholoăija, angĜu valoda. 
 
1979. - 1983. Liepājas Mūzikas koledža, klavieru nodaĜa, kvalifikācija – mūzikas skolas 
pedagogs, koncertmeistars 
 

AKAD ĒMISKIE UN ZIN ĀTNISKIE GR ĀDI 
 LR zinātniskais grāds Dr. paed., nozaru pedagoăija (mūzikas pedagoăija). 

Piešėirts 1999. gadā, Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomē. 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 
 2000. - līdz šim laikam. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas katedras vadītāja, 

docente; 
Docējamie kursi: Mūzikas pedagoăija un psiholoăija, Klavierspēle (iesācējiem un mūzikas 
skolotājiem), Mūzikas mācīšanas praktikums, Zinātniskās pētniecības metodes pedagoăijā 
un mūzikā, Nozaru pedagoăija (mūzikas pedagoăija), Mūzikas mācīšanas metodika; 
 
1995. – 2000. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas katedras asistente; 
 
1983. -1991. Liepājas Mūzikas koledža, klavierspēles pedagogs. 
 

AKAD ĒMISK Ā DARBĪBA 
 No 2006.10.10. – LPA, asociētā profesore 

2005. - līdz šim laikam. Otrā līmeĦa nepilna laika studiju programmas „Skolotājs” 
direktore. 
2005. - līdz šim laikam. Pasaules zīdaiĦu mentālās veselības asociācijas (WAIMH) Latvijas 
fili āles locekle. 
2003. – līdz šim laikam. LPA, Pedagoăijas fakultātes Domes locekle; 
2001. – līdz šim laikam. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Senāta locekle; 
2000. - līdz šim laikam. LPA Mūzikas katedras vadītāja. 
2000. - līdz šim laikam. LPA Mūzikas katedras zinātniski pētnieciskā darba vadītāja skolas 
pedagoăijas zinātnes apakšnozarē, mūzikas pedagoăijā. 
2000. – 2003. Otrās kvalifikācijas “Kristīgās mācības skolotājs ” programmas direktore. 
1999. – 2001. LPA Satversmes sapulces locekle. 
 

DARBĪBA PROJEKTOS 
 2006. – līdz šim laikam – ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1.projekta “Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” aktivitātes 3.2. “Maăistra studiju programmas “Karjeras 
konsultants” izveide” eksperte. 

 



 

2005. – šim laikam – ERASMUS IP starptautiskā projekta “NEPME - Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” 
vadītāja (LPA, Vekšo Universitāte (Zviedrija), Hildesheimas Universitāte (Vācija)). 

 

2005.09. – 2006.05. – ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1.projekta “Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā” aktivitātes 1.1. “Skolotāju/profesionālās orientācijas praktiėu apmācības 
pamatkursa un specializēto kursu izstrāde un rezultātu prezentācija” eksperte. 

 

1999. – 2005. LPA koordinatore starptautiskajam projektam “Demokrātija izglītībā” (LPA - Liepāja, Vaxjo – 
Zviedrija, Aalborga – Dānija).  

 

2004. – 2005. - dalībniece ERASMUS Thematic Network “ERIC (European Resources for Intercultural 
Communication)”  sub -projektā “Music and Education” (Vācija, Nīderlande, Malta, Latvija). 

 

2001. – 2003. LPA koordinatore starptautiskajam projektam “Skolotāju izglītība demokrātijas perspektīvā” (LPA - 
Liepāja, Vaxjo – Zviedrija, Frederiksberga – Dānija). 

 

2000. – 2001. – līdzdalība Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas lietišėā pētījumu projektā “Mūzikas 
mācību saturs mazākumtautību skolās latviešu valodā atbilstoši pamatizglītības prasībām”. 

 

ZINĀTNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS 
PILNVEIDE 
 2005.09. – 2006.02. Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās pilnveides kursi „Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība”. Ir sertifikāts (Nr. 0882). 
 

1999. - 2007. Regulāra līdzdalība semināros, prezentācijās, darba grupu vadīšanā iepriekšminēto starptautisko 
projektu ietvaros (Latvija, Zviedrija, Dānija, Vācija). 

 

2005. gada novembris – Varšavas Universitāte un Profesionālās un tālākizglītības nacionālais centrs (Polija), 
studiju vizīte. 

 

2005. gada septembris – studiju vizīte Lielbritānijā – Bredfordas karjeras izglītības centrs un Hudersfīldas 
Universitāte. 

 
24.-26.05. 2004. Prof. Emeritus J. Moreno (ASV) seminārs „Attēlojot mūziku, kas skan 
jūsos. Mūzika grupu terapijā un psihodrāmā”. Ir sertifikāts. 
 

2004. gada 17. – 21. 05. – Somija (Karis), starptautisks seminārs “Active Citizenship and Informal Lifelong 
Education”. Ir sertifikāts. 

 

2003. gada oktobris - Zinātniskās kvalifikācijas pilnveide Fordemas Universitātē ĥujorkā (ASV). 

 

2003. gads (septembris) – Vaxjo Universitāte, Mūzikas katedra – pieredzes apmaiĦa. 

 

2001. gads (3 – 12. 08.) – Studijas Vasaras skolā Roskildes Universitātē (Dānija) – ir sertifikāts. 

 

2001. (9. – 12.04.). Grupu darbs mūzikas terapijā. Ir sertifikāts. 

 
2000. (26. – 29.06.). Intensīvie kursi mūzikas terapijā. Improvizācija. Ir sertifikāts. 
 
1994. sept. - decembris. Studijas Vaxjo Universitātes (Zviedrija) programmās: “Early 
Childhood Education in an International Perspective” (ir sertifikāts); “Swedish culture 
Program” (ir sertifikāts); 
 



 

ZINĀTNISKĀS INTERESES 
 Pētnieciskā darba virzieni – mūzikas pedagoăija un psiholoăija, salīdzinošā mūzikas 

pedagoăija, mūzikas mācību saturs un metodes, klavierspēles mācību metodes, izglītība un 
kultūra. 
 

PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI  
 Mācību līdzeklis (Mūzika – attīstību veicinošs faktors pirmsskolas vecuma bērnu 

audzināšanā. - LPA iespieddaĜa, 1999., 53 lpp.) izdots ar Sorosa fonda – Latvija 
programmas “PārmaiĦas izglītībā” atbalstu - 1999. gads. 
 
2005. – LPA Atzinības raksts par starptautiskās sadarbības veicināšanu. 
 

PUBLIK ĀCIJAS 
 Kopējais publikāciju skaits – 16; 

Zinātnisko publikāciju skaits – 13; 
Metodisko publikāciju skaits – 3. 
 

 
 

 

 

LPA MŪZIKAS KATEDRAS Asoc. profesores 

Dr. paed. LINDAS MACK ĒVIČAS PUBLIK ĀCIJAS 

 

1. Mackēviča L. Mūzikas uztvere pirmsskolas vecuma bērniem // Skolotājs. - 1998., Nr. 3 (9), 32. - 33. lpp. 

2. Mackēviča L. The role of home and school in the formation of a young learner // Kodu ja kool muutuvas 

ajas. - Tartu, 1998., 59. - 65. lpp. 

3. Mackēviča L. The role of music in child’s education // Changing education in a changing society. - 

Klaipedos Universitetas, 1999., 187. - 190. lpp. 

4. Mackēviča L. Mūzika – attīstību veicinošs faktors pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. - LPA 

iespieddaĜa, 1999., 53. lpp. 

5. Mackēviča L. Mūzika kā māksla, tās vieta bērna dzīvē // Sabiedrība un kultūra. - LPA iespieddaĜa, 1999., 

71. - 77. lpp. 

6. Mackēviča L. Mūzika - attīstību veicinošs faktors pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā // Mijiedarbības 

pedagoăijas aktualitātes. – Liepāja: LPA, 2000.,159. – 163. lpp. 

7. Mackēviča L. Music for child`s cognitive and intellectual development in the process of learning//Mokslas – 

studijos – mokykla. – Vilnius, 2000., pg. 83. – 89. 

8. Mackēviča L., Blauzde O., Paipare M. Mūzikas mācību saturs latviešu valodā mazākumtautību 

skolās//Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums, 3. – Liepāja: LiePa, 2001., - 105. – 111. lpp. 

9. Mackēviča L. Vecāku un skolotāju attieksme – bērna muzikālās izaugsmes veicinātāja // Skolotājs 21. 

gadsimtā. – R.: Vārti, 2001. – 209. – 213. lpp. 

10. Mackēviča L. Mūzika kā līdzeklis bērna emocionālajā un intelektuālajā attīstībā // Mūzika kā līdzeklis 

personības veseluma veidošanās procesā. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rīga: 

Vārti, 2001. - 28. – 37. lpp. 

11. Mackēviča L. New Perspective on Music Teaching. http:// frode.ruc.dk/paed/summer2001/mackevic.pdf 

(resurss aprakstīts 2001. g. 14. decembrī) 

12. Mackēviča L. Muzikālās audzināšanas psiholoăiskie aspekti. – Liepāja: LiePa, 2001. – 101. lpp. 



 

13. Mackēviča L. Skolotāji – bērnu muzikālās gaumes veidotāji// Skolotāju izglītības problēmas un to 

risinājumi. 2. d. – Liepāja, LiePa, 2003. 

14. Mackēviča L. Skolēnu attieksmes un intereses par mūziku sekmēšana muzikālās audzināšanas procesā// 

Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. Starptautiskā zinātniskā konference 2004.gada 5. - 6. aprīlis. - Rīga: 

RPIVA, 2004. - 105. - 110. lpp. 

15. Mackēviča L. Vecāku un skolotāju atbalsts kā bērna muzikālās attīstības faktors//Pedagoăija: teorija un 

prakse IV. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2006. – 204. – 210. lpp. 

16. Mackēviča L. Enăele L. Spēlēsim klavieres! Mācību līdzeklis iesācējiem klavierspēlē. - Liepāja: LiePa, 

2006., 120 lpp. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

    VILNIS KRONBERGS 
 
 Inform ācija par personu     Vilnis Kronbergs dzim. 1941.g. 19. martā, 
  pers. kods: 190341 – 10831 
 ZiĦas par dzīves un darba vietu  Mājas adrese- Graudu 43 – 91, tel. 34-22167,  
  Darba vieta    LPA, Lielā 14 ,  LV –3401 
 Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
                         1996 – 1999. -  Latvijas Valsts universitātes Pedagoăijas un psiholo- 

  ăijas institūta doktorantūra   
1976.-1978.- Jāz.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kordiriăē- 

                          šanas asistentūra , mūzikas  maăistrs kordiriăēšanā 
                                               1960.-1965.  Jāz.Vītola LatvijasValsts  konservatorija,  kvalif. 
     mūzikas  pedagogs, diriăents 

 Profesionālā darbība  1978.g – 2000. LPA Mūzikas katedras vadītājs  
                           1978 g. lektors LVPI 
                           1974.g.vecākais pasniedzējs  
                          1965.g  pasniedzējs   
                           1965. – 2004. – muzikālās audzināšanas metodika 

  1965. – līdz šim laikam klavierspēle 
  1995.-  līdz šim   mācību koris 
  1998.- līdz šim laikam  solfedžo 
  1999.- līdz šim  laikam aranžēšana 
  1970.-1995. – meiteĦu vokālā ansambĜa “Līga’’vadīšana, 

               1978.-1992. – Sieviešu kora “Atbalss” diriăents’, 
                      1978.-1990.- Skolotāja kora “Līva” diriăents 

  1995.-2003.vokālās grupas “Lauma” vadītājs un jauktā                                                                                                                                  
kora “Lauma” kormeistars. 

 Zinātniskā darbība Harmonijas burta apzīmējumu pielietošana klavierspēles 
    apmācībā; 

Metra izjūtas attīstīšanas problēma studentiem un viĦu sagatavo-  
  šana darbam ar skolēniem;  
Iekšējās muzikālās dzirdes attīstības  problēma studentu sagatavošanā      
darbā  ar skolēniem. 

 Publikācijas  Zinātniskās  publikācijas – 5 (tēzes) 
  Metodiskās publikācijas – 10 
Prasmes un intereses  Krievu val., vācu val. sarunvalodas līmenī, 
  dators Windovs un Finale - 2002 progr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 



 

 ZANE GAIL ĪTE 
 
Zane Gailīte    230452-11568 
 
ZiĦas par dzīves un darba vietu 
Morica 20b-84, Rīga, LV-1083; Tel. 7453226; mob. 6050258 
LPA; Lielā iela 14, Mūzikas katedra 
 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 
1995-1996 Studijas un pētniecība Upsalas universitātē; nokārtoti eksāmeni ZiemeĜvalstu 

mūzikas vēsturē, Zviedru folklorā, Muzikālās attīstības 
psiholoăijā. 

1980-1984 Studijas Maskavas P. Čaikovska konservatorijas aspirantūrā, teorijas katedrā 
1975-1980 Studijas Jāz. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Muzikoloăijas nodaĜā. 
 
Zinātniskais grāds  
 
1992. g. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, Dr.art. „Lirika un drāma sonātes kompozīcijā 

(teorētiskais un psiholoăiskais aspekts)” 
 
Zinātniskā darbība 
 
Nozare – Mūzikas vēsture un teorija, apakšnozares – mūzikas vēsture, mūzikas teorija, 

mūzikas psiholoăija. 
1992.-1996.g. Eksperte starptautiskā projektā „Pilsētas muzikanti ap Baltijas jūru”. 
 
Publikācijas 
 
Ap 30 publikāciju: no tām - 3 monogrāfijas, 12 zinātnisko konferenču tēžu materiāli, ap 15 

kultūrvēsturisku rakstu dažādos krājumos un žurnālos. 
 
Prasmes un intereses 
 
Vācu, zviedru, krievu, angĜu val., profesionālie teksti – arī dāĦu, norvēău, poĜu val. 
 
 
    
 
26.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 Zinātniskās publikācijas: 
 

1. Mūziėi un komedianti hercoga Frīdriha Kazimira galmā. Fakti un hipotēzes.//  
Ventspils muzeja raksti I. - Rīga, 2001, 206.-213.lpp. 
 

2. Prag – Riga: Kontakte durch Theater und Musik.// Deutschsprachiges Theater  



 

 in Prag. – Prag, 2001, 185.-195.lpp. 
 
      3.   Franz Adam Veichtner und Karl Philipp Emanuel Bach. – Frankfurt a.O., 

 2002. 

4. Nochmals Muethel, nochmals – wahre Art. Frankfurt a.O., 2002. 
  
5. Sena Rīgas vēsture muzikālij ās.// Retumi. Veltījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Reto grāmatu un rokrakstu nodaĜas 50 darba gadiem. – Rīga, 2003. - 26.-49.lpp.  
 

6. Frischer Wind in der Musik, Kantoren und die Domschule. Zur Musik in Riga im 16.-
18. Jahrhundert.// Jahrbuch des baltischen Deutschtums. Hrsg. von der Carl-Schirren-
Gesellschaft e.V., Lueneburg, 2005. – S. 53-59. 

 
7. Der Orgelbauer Heinrich Andreas Contius in Riga, Kurland und Livland.// 

Musikinstrumentenbau im kulturellen Diskurs. Erik Fischer, Hrsg. – Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2006. - S. 115-124. 

 
8. G. Ph. Telemann und Riga.//Magdeburg, 2007. [Starpt. konferences referātu krājums; 

pašlaik drukāšanā]   
 

      9.   Monogrāfijas: 
“Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli” (R īga, “Pētergailis”, 2003);365 lpp. 
“M ēness meti, saules stīga” (Rīga, “Pils”, 2006). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

OLGA GLIKASA 

Olga GLIKASA  081043 - 10801 
 
ZIĥAS PAR DZĪVES VIETU UN DARBA VIETU 
KLAIPĒDAS IELĀ 116 – 9, LIEPĀJA, LV – 3416  T : 3436518; MOB. 29575943 

Lielā iela 14, Vides zinātĦu katedra, e - pasts : olgag@lieppa.lv ; t: 3420647 
 
PROFESIONĀLĀ UN AKADĒMISK Ā IZGL ĪTĪBA 
1991. - 2002.g. - 10 sertifikāti par apgūtajiem kursiem veselības veicināšanā un veselības 

izglītībā (Latvijā, Portugālē, Lielbritānijā) 
1992. - 1993.g.       Latvijas Universitāte, maăistrantūra 
1962. –1966.g.     Daugavpils pedagoăiskais institūts, Bioloăijas fakultāte, bioloăijas, ėīmijas 

un lauksaimniecības pamatu specialitāte 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

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

 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 
1994. – ŠIM BRĪDIM VIDES ZINĀTĥU KATEDRAS VADĪTĀJA; 
2003. – 2009. G. LPA DOCENTE, 

    KURSI : VESELĪBAS MĀCĪBAS MĀCĪŠANAS METODIKA, 
   SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANA, 

TŪRISMS UN VESELĪBA, 
   VESELĪBAS IZGLĪTĪBAS PAMATI, 

   CILVĒKA ANATOMIJA UN FIZIOLOĂIJA, 
   BĒRNA  ATTĪSTĪBAS FIZIOLOĂIJA; 

1981. – 1994.G. LPA, LEKTORE, 
   KURSI:  CILVĒKA ANATOMIJA, FIZIOLOĂIJA UN SKOLAS 
HIGIĒNA,  

DABAS ZINĀTĥU PAMATI; 
1976. – 1981.G. LPI, ASISTENTE, 
   KURSI:  BĒRNA VECUMA ĪPATNĪBU FIZIOLOĂIJA, 

DABAS ZINĀTĥU PAMATI; 
1966. – 1976.G. LIEPĀJAS 11. VIDUSSKOLA, BIOLOĂIJAS UN ĖĪMIJAS 

SKOLOTĀJA. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Nozare – Pedagoăija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības metodiskais 

aspekts sākumskolā un augstskolā. 
2003. G.  BUDŽETA LĪGUMDARBA TĒMAS : VIDES IZGLĪTĪBAS 

REALIZĀCIJAS PEDAGOĂISKIE PAMATI SĀKUMSKOLĀ, 
EKOLOĂISKĀS IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS SISTĒMAS 
IZVEIDE SĀKUMSKOLĀ, 

1994. – 1999.g. līdzdalība Tempus I, II, III projektos vides izglītības, civilzinību un 
multimēdiju izmantošanas apakšprogrammās  

 
PUBLIK ĀCIJAS 



 

24 publikācijas : 10 - mācību līdzekĜi un  metodiskie materiāli, 4 - studiju kursu programmas,  
2 - zinātniskais raksts, 8 - zinātnisko konferenču tēžu materiāli 
  
PRASMES UN INTERESES 
AngĜu val., krievu val. 
PAMATZINĀŠANAS UN PRASMES DARBĀ AR WORD 98, EXCEL 97, POWER 
POINT, NETSCAPE NAVIGATOR, DARBS BLACKBOARD VIDĒ. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ZAIGONIS GRAUMANIS  
 
 Inform ācija par personu 
          Zaigonis Graumanis,  dzimis 1951. gada  4. martā 
          personas kods 040351 – 10807 
 ZiĦas par dzīves un darba  vietu 

Dzīves vieta: Klaipēdas ielā 72 – 39, Liepājā  LV 3416 
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14, 

          LV 3400, tālr. 3407737, fakss 3424223, soczin@lieppa.lv 
 
 Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
         1989.- 1986. –  mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts  
            universitātes Filozofijas fakultātē          
          1984. – 1979. –Latvijas Valsts universitātes Vēstures un 
               filozofijas fakultātē iegūta kvalifikācija –  
               filozofs, pasniedzējs 
 Zinātniskais grāds         
           1993. – Latvijas ZA Habilitācijas un promocijas padomē 

piešėirts filozofijas doktora grāds ( E-D Nr.000564) 
 Profesionālā darbība 
           2006. – 1993. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo 
               zinātĦu un vadības katedras docents 
            1993. – 1990. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas 
                vecākais pasniedzējs 

1986. – 1984. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs 
             Docējamie kursi: filozofija, socioloăija, reliăiju vēsture, 
      socioloăijas vēsture, loăika, sociālā filozofija 
     lauku un pilsētu socioloăija 
 Zinātniskā darbība 
            Zinātnes nozare – filozofija, socioloăija, reliăiju vēsture 
            Pētījumu tēmas –  klasiskās filozofijas vēsture, sociālā  
                                         politika, sociālā stratifikācija Latvijā 

     2005., 2000. – piedalīšanās ar referātiem Daugavpils Uni- 
              versitātes zinātniskajos lasījumos. 

2006. –1998. – piedalīšanās ar referātiem ikgadējās Liepājas 
               Pedagoăijas akadēmijas zinātniskajās 
               konferencēs  „Sabiedrība un kultūra”. 

2001. – 1999. – 3 socioloăiska rakstura pētījuma veikšana 
                Kurzemes skolu jaunatnes vidū. 
 Publikācijas 
            Kopš 2000. gada – 9 publikācijas ( 6 zinātniskie raksti, 
          2 socioloăisko pētījumu pārskati un 1 analītisks 
        raksts pēc pasūtījuma portālā www.politika.lv ). 
 Prasmes un intereses 
              Svešvalodu zināšanas: krievu un vācu 
 
           
           

 
 
 



 

DAINA CELMA 
 
 
Vārds, uzvārds 
 

DAINA CELMA 

Izglītība (augstskola, 
specialitāte, beigšanas gads) 

- LU Vadībzinātnes doktorantūra, 2004.gads 
- Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
- Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 1974 
Iegūtā kvalifikācija: Vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 
 

Akadēmiskie nosaukumi, 
zinātniskais grāds (gads) 

Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
Dr.oec., 2005.gads 
Asoc.prof., 2006. gads 
 

Dzīves vietas adrese, 
telefons,  
e-pasts 

Stendera 5-3, Liepāja, 
mob. t.: 29113568 
e-pasts: vadzin@lieppa.lv 
 

Svarīgākās līdzšinējās darba 
vietas un amati 

- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas VadībzinātĦu katedras 
asociētā profesore 
- LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Izglītības 
zinātĦu nodaĜa, docente 
- Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  
projektu vadītāja 
- Talsu rajona Skolu valdes priekšsēdētāja 
 

Kopējais zinātnisko 
publik āciju skaits 

15, t.sk.monogrāfijas -1, zinātniskie raksti - 9, referātu 
tēzes – 5 
 

Piedalīšanās starptautiskās 
konferencēs, kongresos, 
simpozijos (vieta, gads) 

Konferences: 
1. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2005.gadā 
2. ENIDERM 2005 (European Network of Improving 
Research and Development in Educational management) 
Brno 

3. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
2004.gadā 

4. ENIRDEM 2004 Conference  (European Network 

for Improving Research/ Development in Educational 

Management), Helsinki 

5. Starptautiskā konference. Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijā 2003.g. 

 
Kongresi: 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 



 

Nīderlandē (ICSEI) 2004.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 
Dānijā (ICSEI) 2002.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 
Kanādā (ICSEI) 2001.g. 
Simpoziji: 
Tālmācības simpozijs Indonēzijā, 1999.g. 
 

Akadēmiskie kursi Pamatsdudiju kursi: 
Skolvadība 2KRP 
Vadības teorija I 2KRP 
Vadības teorija II 2KRP 
 PārmaiĦu vadība 2KRP 
 Maăistrantūras kursi : 
Vadības teorijas  2KRP 
Izglītības vadības teorija un prakse 2 KRP 
Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija 2KRP 
Līdervadība izglītībā 2 KRP 
Prakse izglītības vadībā 6 KRP 
 

Valodas zināšanas Latviešu, krievu, angĜu 
 

 
 



 

HELĒNA ŠIMKUVA 
 
Vārds, uzvārds Helēna ŠIMKUVA 
Dzimšanas datums: 1957.gada 1.septembris 
Izglītība: 1980.gadā ar izcilību absolvēta LVU Vēstures un filozofijas 

fakultāte, iegūstot vēsturnieka un vēstures un sabiedrības mācības 
skolotāja kvalifikāciju; 
1983.gadā absolvēta LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
aspirantūra. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  1989. – Rīgas Tehniskās universitātes docente; 
  1991. – Latvijas Jūras akadēmijas docente; 
  1996. – Latvijas Policijas akadēmijas docente; 
  1987. – vēstures zinātĦu kandidāte; 
  1993. – vēstures zinātĦu doktore, Dr.hist. 
Darba pieredze: 
  1980. – 1983. – LVU klātienes aspirantūra; 
  1983. – 1991. – Rīgas Tehniskās universitātes docente; 
  1991. – 1999. – Latvijas Jūras akadēmijas docente; 
  1996. – 1999. – Latvijas Policijas akadēmijas docente; 
  1999. -   pašlaik - LJA asoc. Profesore; 
  2002. - pašlaik – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 
Pedagoăiskais darbs, akadēmiskie kursi: 

LPA: Kultūras vēsture, Latvijas nacionālo minoritāšu vēsture, Latvijas     nacionālo minoritāšu 
tiesību vēsture, Eiropas valstu nacionālo minoritāšu tiesību vēsture, Konfliktoloăija 

LJA: Latvijas kultūras vēsture, Latvijas kuăniecības vēsture, Filozofija,   Kultūras 

vēsture. 

 LU: Nacionālo attiecību salīdzinošā vēsture Eiropā, Vācbaltiešu kultūras mantojuma 

vēsture, Vācu minoritātes salīdzinošā vēsture Eiropā, Multikulturālisma vēsture 

Eiropā un ZiemeĜamerikā. 

Zinātnisko pētījumu virziens: Latvijas vēsture: 

1. Latvijas vācu minoritātes – vācbaltiešu vēsture Latvijas vēstures kontekstā. 

2. Latvijas Nacionālo minoritāšu vēsture, arī Eiropas minoritāšu tiesību  

    vēsture Latvijas vēstures kontekstā. 

3. Latvijas kuăniecības vēsture, īpaši Latvijas Republikas tirdzniecības flotes 

    vēsture (1918. – 1940.) Latvijas saimnieciskās vēstures kontekstā. 

4. Latvijas kultūras vēsture, īpaši, vācbaltiešu kultūras mantojuma vēsture. 

5. Pētnieciskais darbs LU Latvijas Vēstures institūtā pie akadēmiskā izdevuma  



 

   “Latvijas XX gadsimta vēsture” kopš 1996.gada. 

Stažēšanās, papildizglītošanās un zinātniskā sadarbība ar ārzemēm: 
1. 1994. – 1995. gads – Stipendija no Sorosa fonda pētnieciskā darba veikšanai, tēma “Vācu 

mazākumtautības grupas Eiropas valstīs starpkaru periodā: politiskās darbības salīdzinošs 
raksturojums.” 

2. 1994.gada decembris – Pētnieciskais darbs ěvovas valsts universitātē, arhīvā, bibliotēkā, 
vēstures fakultātē. 

3. 1995.gada jūnijs – Papildizglītošanās kuăniecības vēstures jautājumos Vācijas Jūras transporta 
biedrībā un pie profesora H.-J. Toiteberga, Vēstures seminārs Minsteres Vestfāles Vilhelma 
universitātē. 

4. 1996.gada jūnijs, jūlijs – Vācijas akadēmiskā apmaiĦas dienesta (DAAD) pētnieciskā 
stipendija darbam Brēmenes universitātes preses arhīvā, Herdera institūta Mārburgā un 
Vācijas ārlietu ministrijas Politiskajā arhīvā Bonnā. Tāma “Vācu mazākumtautības grupas 
Eiropas valstīs starpkaru periodā: politiskās darbības salīdzinošs raksturojums.” 

5. 1997.gada aprīlis, maijs – Papildizglītošanās un stažēšanās Vīnes universitātes juridiskajā 
fakultātē, Austrijas un Vācijas tiesību vēstures institūtā, prof. Dr., Dr. Rūdolfs Hoke tēma 
“Nacionālā valsts un minoritātes. Eiropas valstu nacionālo minoritāšu tiesību vēsture.” 

6. 1998.gada maijs, jūnijs, jūlijs. 
1998. – 1999.g. novembris, decembris, janvāris. – Stažēšanās un pētnieciskais darbs Eihštettes 
katoĜu universitātē, tēma “Nacionālā valsts un minoritātes. Eiropas valstu nacionālo 
minoritāšu tiesību vēsture.” 

7. 2000.gada jūlijs, augusts. – Stažēšanās Minhenē, Jaunāko laiku vēstures institūtā. 
8. 2001.gada jūlijs, augusts. – pētnieciskais darbs Berlīnē, Vācijas valsts vēstures arhīvā, tēma 

“V ācu okupācijas varas iestāžu saimnieciskā politika Latvijas teritorijā II pasaules kara 
gados.” 

Citas aktivitātes: 
1. Vācbaltu – latviešu kultūras centra “Domus – Rigensis” biedre, valdes locekle (no 1995. – 

1997.gadam) 
2. Piedalījos ar referātiem vācu valodā Vācijas ārlietu un iekšlietu ministriju rīkotajos semināros 

Latvijā par minoritāšu tiesību nodrošinājumu (1995., 1996., 1998.g.) 
3. Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvaldes Eksaminācijas centra vēstures metodiskās komisijas 

locekle (kopš 1995.g.), redkolēă. loc. māc.līdz. “Latvijas vēsture”, R., 1996.nat.eksām.vēst., aut. 
J.Taurēns. 

4. Gētes biedrības Latvijā locekle. 
5. 1994.gada novembrī kopā ar Vācijas vēstniecību Latvijā sagatavoju izdošanai speciālizdevumu 

laikrakstam “Literatūra un Māksla” par tēmu “Vācbaltieši Latvijā, pagātne un šodiena” – 1994.g. 
XI. – Nr. 41/42. 

 
Valodu prasme: 

krievu,  
vācu (Gētes institūta sertifikāts un eksāmens Eichštettes KatoĜu universitātē), 
poĜu (kurss Eichštettes KatoĜu universitātē), 
ukraiĦu, angĜu (viduvēji). 

 
 

Helēnas ŠIMKUVAS zinātniskās un mācību metodiskās publikācijas 
 

I. Zinātniskās publikācijas  
 
1. H.Šimkuva. Baltvācu periodiskie preses izdevumi Latvijā (1920. – 1939.) // Latvijas ZinātĦu 

Akadēmijas Vēstis. – 1990. – Nr. 6 – 0,4 a.l. 
2. H.Šimkuva. Volfgangs Vahtsmuts par dažiem baltvācu politiskās darbības aspektiem Latvijā 

(1918. – 1934.) // Vācija un Baltkrievija – R., Avots – 0,5 a.l. 
3. H.Šimkuva. Ieskats vācbaltiešu partiju vēsturē.// Recenzēts numurs “Literatūra un Māksla” 

1991.gada 13.janvārī. – 0,5 a.l. 



 

4. H.Šimkuva. Vācbaltiešu partiju parlamentārā darbība Latvijā un Igaunijā starpkaru periodā. // 
Ārzemju publikācijas par Latviju. – R., Zinātne, 1992. – 0,8 a.l. 

5. H.Šimkuva. Deutsche Schulen in der Republik Lettland (1919. – 1939.) // Zeitschrift főr 
Regionalgeschichte, Nordost – Archiv, Lőneburg, 1992. – 1 a.l. 

6. H.Šimkuva. Die Republik Lettland. // Lettland, Thomas Maess, Munds Verlag, Berlin, 1993. – 1 
a.l. 

7. H.Šimkuva. Latvijas Republikas tirdzniecības flote (1920. – 1940.) // Jūras Vēstis, 1993.g. 
septembris recenzēts numurs. 

 (Tas pats krievu valodā.) 
8. Х.Шимкува. История торгового флота Латвии (1920. – 1940.). // Морские Вести 1993, 

сентябрь. 
9. H.Šimkuva, P.KrupĦikovs. Vācbaltieši Latvijā. Pagātne un tagadne. // Literatūra un Māksla Nr. 

41, 42, R., 1994.g. 0,1 a.l. (recenzēts numurs) 
10. H.Šimkuva. Die Deutschbaltischen Parteien im politischen Leben der Republik Lettland (1920. – 

1934.) // Acta Baltica, XXXII, 1994, S. 28 – 35. 
11. H.Šimkuva. Das Deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918. – 1939.) // Acta Baltica, XXXII, 

1994., S. 9 – 28. 
12. H.Šimkuva. The Role of the Herder Institute in the System of Higher Education in Latvia. // The 

First Conference on Baltic Studies in Europe, 1995., p. 11 – 12. 
13. H.Šimkuva. Vācbaltu politiskās partijas Latvijā. (1918. – 1939.) – LPA Raksti., 1996., 0,7 a.l. 
14. H.Šimkuva. Vācbaltiešu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes rezultāti un perspektīvas. // Baltijas 

valstis likteĦgriežos – R., 1998. – 0,8 a.l. 
15. H.Šimkuva. The Cultural and Historical Heritage of Baltic Germans and Results and Prospects of 

Research in the Field // The Baltic States at Historical Crossroads – R., 1998 – 0,9 a.l. 
16. H.Šimkuva. Ieskats vācbaltiešu kultūras darbā un Latvijā (1918. – 1939.) // LPA Raksti – 1998. – 

Nr.5, 0,8 a.l. 
17. H.Šimkuva. Baltvācieši Latvijā gadsimtu mijā // Latvijas vēsture XX gadsimtā. 1.sēj., 1,5 a.l. – R., 

2000. 
 

II. Mācību metodiskā literatūra. 
 

1. H.Šimkuva. Latvijas kultūras vēsture: Kursa programma, Latvijas Jūras akadēmija, 1997.g. 26 lpp. 
2. H.Šimkuva. Latvijas Kuăniecības vēsture: Kursa programma, Latvijas Jūras akadēmija, 1997.g. 28 

lpp. 
3. H.Šimkuva. Kultūras vēsture: Studiju kursa programma, Latvijas Policijas akadēmija, 1997., 0,8 

a.l. 
4. H.Šimkuva. Latvijas nacionālo minoritāšu tiesību vēsture: Studiju kursa programma – LPA, 1999, 

- 0,6 a.l. 
5. H.Šimkuva, J.Batrags. Mākslas vēsture: Studiju kursa programma. R., LPA, 1999 – 0,6 a.l. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DACE BLUĖE 

 
Dace BLUĖE Dzīvo SiĜėu iela 15 – 59; Liepāja; LV – 3405; Latvija; T: 6136938;  

 
IZGL ĪTĪBA  
No 2003. – Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante. Kultūras teorijas apakšnozare; 
1996 - 1998  iegūts mākslas maăistra grāds kultūras teorijas specialitātē Latvijas Kultūras akadēmijā; 
1992 - 1996  iegūts mūzikas bakalaura grāds muzikoloăijas specialitātē J.Vītola Latvijas Mūzikas akdēmijā; 
1988 –1992  absolvēta Em. MelngaiĜa Liepājas Mūzikas vidusskola mūzikas teorijas specialitātē. 
 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 
No 2006  Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Starptautsko sakaru un attīstības projektu vadītāja; 
2005 – 2006  Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste; 
No 2002  lasīti kursi Harmonija, Mūzika, Kultūras menedžaments, Projektu izstrāde un vadība, Mūzika 

pasākumos Liepājas Pedagoăijas akadēmijā;  
2002 - 2005   Liepājas Simfoniskā orėestra projektu vadītāja; 
1997 - 2000   lektore Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolā; 
1995  pedagogs Rīgs Doma kora skolā; 
1994 – 1997   pedagogs Rīgas Lietišėās Mākslas koledžā.  
 
SABIEDRISKĀ DARBĪBA / PROJEKTI  
2007  Festivāla „Francijas pavasaris” koordinatore Liepājā; 
2006   5. Starptautiskā ĒrăeĜmūzikas festivāla projekta vadītāja; 
2006  Latviešu jauniešu dejas svētku „Vējš galvā, gaisma sirdī, prieks dejā“ reklāmas un sabiedrisko 

attiecību vadītāja; Džeza festivāla „Liepaja Jazz“ reklāmas un sabiedrikso attiecību vadītāja; 
No 2006  Liepājas domes Starptautisko sakaru projektu konkursa vērtēšanas komisijas locekle; 
2005 Dalība Eiropas orėestru forumā Strasbūrā. Organizētājs – Francijas orėestru apvienība 

sadarbībā ar Strasbūras pašvaldību; 
2005   Liepājas domes Kultūras projektu konkursa komisijas locekle;  
2005-2006 ES PHARE grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšna Latvijā” projekta „Tautu 

satikšanās mūzikā“ vadītāja; 
2005 Dalība Latvijas - Polijas kop projekta „K. Pendereckis Latvijā” darba grupā. Organizētājs 

Latvijas Kultūras ministrija, Polijas vēstniecība Latvijā; 
2004. - 2005.  ES PHARE grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšna Latvijā” projekta 

Cittautiešu jauniešu integrācija Latviešu mūzikas kultūrā projekta vadītāja; 
2004, 2005 3. un 4. Straptautiskā ĒrăeĜmūzikas festivāla reklāmas un sabiedrisko attiecību vadītāja; 
2004, 2005  12. un 13. Starptautiskā Pianisma ZvaigžĦu festivāla projekta vadītāja;  
2004 Prof. Dominika Merlē starptautiskās pianisma meistarklases Liepājā. Projekta vadītāja; 
2003 J. Sibeliusa mūzikas akadēmijas prof. Leifa Sēgerstama Starptautiskās meistarklases orėestra 

diriăēšanā Liepājā. Projekta vadītāja; 
1998 - 2001 Jaunās mūzikas koncertu organizēšana; 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
2007 Latviešu literatūra saulainajā Darmštatē // Helikons. Izdevums. Liepāja, 2007. janvāris 1 (14); 

84.lpp.; 
2006   Austrumu kolorīts Liepājā // Neatkarīgā Rīta avīze, 09.09.2006. 
2006 Stāsts par Džulianu Džozefu jeb Fascinējošais Eiropas džeza ăēnijs Dž. Dž.// Kultūras pulss, 

15.03.2006, 8. lpp. 
2005  „Prese kā sava laika mūzikas kultūras liecība”. Publikācija pieĦemta starptautiskās zinātniskās 

konferences „Zinātniskie lasījumi“ rakstu krājumam. Organizētājs: Daugavpils Universitātes 
Humanitārā fakultāte. 

 
2004  D. Bluėe. Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Teorija un prakse solotāju 

izglītībā II. II daĜa. Straptautiskās zinatniskās konferences materiāli, Rīga, RPIVA, 2004; 123 - 
132 lpp.; 

Kopš 1993 Periodiskas publikācijas - recenzijas, apraksti par mūzikas kultūras notikumiem un 
aktuakitātēm Latvijā un ārzemēs Latvijas preses izdevumos – Literatūra un Māksla, Literatūra 
Māksla Mēs, Diena, Mūzikas Saule, Neatkarīgā, Kurzemes vārds, Liepājas acis, Kultūras pulss 
u.c.; 

 
DAL ĪBA KONFERENCĒS UN SEMINĀROS 



 

2007., Liepāja Pasākums  -  komunikācijas veids// Seminārs „Komunikācijas diena 2007”. Organizētājs: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padome. 

2006., Darmštate  Mūsdienu literatūra Liepājā// Latviešu literatūras dienas Darmštatē. Lasījumi. 
Organizētājs: Kultūras institūts Vāle. 

 
2005., Tartu  Kreatīvs kultūras mārketings. Organizētājs – Tartu kultūras pārvalde.    
2005., Liepāja Simfoniskais orėestris Latvijas kulturvidē. Politisko pārmaiĦu laiks pēc 1991. g.// Straptautiska 

zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”. Organizētājs: Liepājas pedagoăijas akadēmijas 
Sociālo un vadības zinātĦu katedra.  

2005., Daugavpils Prese kā sava laika mūzikas kultūras liecība.// Straptautiska zinātniskā konference 
„Zinātniskie lasījumi“. Organizētājs: Daugavpils Universitātes Humanitārā fakukltāte. 

2004, Rīga Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā.// Straptautiskā zinatniskā konference 
„Teorija un prakse solotāju izglītībā“. Organizētājs: Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskola;  

1998, Rīga Mūzika teātra izrādē.// Jauno muzikologu konference. Organizētājs: J. Vītola Latvijas  
Mūzikas akadēmijā;  

 
TĀLAKIZGL ĪTĪBA 
2007.g.  Seminārs „Pasākums kā PR un mārketinga instruments”. 16 stundu kurss. Organizē – 

Komunikāciju akadēmija sadabrībā ar Akademie für Fürung und Kommunikation Vācijā. 
2006.g. Prof. Ž. Ilmetes (IPMA Certificated Project Manager) kurss „Projektu vadīšana”// 170 stundu 

kurss. Organizē  - Liepājas pilsētas dome. 
2005. g. 11. 06 Mūzikas terapijas konference Liepājā. Organizē - Mūzikas terapijas fonds Liepājā. 16 h kurss. 
2005. 30. 03 Seminārs par projekta peiteikumu sagatavošanu ES Phare grantu programmai. Organizē 

Sabiedrības integrācijas fonds. 
2003/2004  AngĜu valodas kursi. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pieaugušo izgflītības centrs; 64 stundu 

kurss; 
1998 – 2000 Informātikas kursi RPIVA Mazā akadēmija; 32 lekciju kurss; 
 
VALODAS  latviešu – dzimtā; krievu  – tekoši; vācu – tekoši; angĜu – sarunvaloda; 
 
INTERESES Akadēmiskās kultūras norises un aktualitātes mūsdienu sabiedrībā; 20./21. gs. mūzikas kultūra 

un tās attīstības procesi; Totalitārisma režīma iespaids un sekas kultūras attīstībā; 20. gs. 
ārzemju literatūra; Eiropas kino; Mākslas un kultūras sociālā psiholoăija; Kultūrizglītības 
jautājumi; Sports. 

 
Daces Blu ėes publik ācijas 
 
2007 Pilsēta, kurā nevar nerakstīt// Helikons. Izdevums, Liepāja, 2007 jūlijs (15) 
2007 Latviešu literatūra saulainajā Darmštatē // Helikons. Izdevums. Liepāja, 2007. janvāris 

1 (14); 84.lpp.; 
2006   Austrumu kolorīts Liepājā // Neatkarīgā Rīta Avīze, 09.09.2006. 
2006 Stāsts par Džulianu Džozefu jeb Fascinējošais Eiropas džeza ăēnijs Dž. Dž.// Kultūras 

pulss, 15.03.2006, 8. lpp. 
2005  „Prese kā sava laika mūzikas kultūras liecība”. Publikācija pieĦemta starptautiskās 

zinātniskās konferences „Zinātniskie lasījumi“ rakstu krājumam. Organizētājs: 
Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte. 

 
2004  D. Bluėe. Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Teorija un prakse 

solotāju izglītībā II. II daĜa. Straptautiskās zinatniskās konferences materiāli, Rīga, 
RPIVA, 2004; 123 - 132 lpp.; 

Kopš 1993 Periodiskas publikācijas - recenzijas, apraksti par mūzikas kultūras notikumiem un 
aktuakitātēm Latvijā un ārzemēs Latvijas preses izdevumos – Literatūra un Māksla, 
Literatūra Māksla Mēs, Diena, Mūzikas Saule, Neatkarīgā, Kurzemes vārds, Liepājas 
acis, Kultūras pulss u.c.; 

 

 
 
 

 



 

IRINA STRAZDI ĥA 

 
Informācija par personu – IRINA STRAZDIĥA 

Dzim. 1963.g. 1.septembrī 
Pers. kods 010963 – 10809 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu –  
Dzīvo: Liepājā, Siena 7 - 26 
  LV - 3401 
  e-pasts: iralika@lieppa.lv. 
Darba v.: LPA 
  Lielā iela 14 
  Liepāja 
  LV – 3400 
  Tālr. 34 23512 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība –  
 1991. – 1994. Mācības Latvijas Universitātes klātienes 

nodaĜas doktorantūrā; 
 1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas  

pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas  
audzināšanas metodiėis. 

Zinātniskais grāds -  1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas  

vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē”. 
 
Profesionālā darbība -  no 2003.gada Psiholoăijas katedras vadītāja 
 

LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle – no 2003.gada. 
 LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izgl ītības zinātnes 

programmas padomes priekšsēdētāja – no 2002.gada.  
 Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore – 

no 2000.gada. 
 Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre – no 

2000.gada līdz 2005.gadam 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un 
psiholoăijas katedra, asociētā profesore no 1999.gada 
līdz 2006.gadam. 

 LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības 
psiholoăij ā.– no 1999.gada. 

LPA Senāta locekle – no 1997.gada līdz 2006.gadam 
LPA Izdevējpadomes locekle – no 1997.gada līdz   

 2006.gadam 
1999.g. – 2006.g.– strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas 

katedrā par asociēto profesori. 
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

par docenti. 
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas 

katedrā par lektori. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas 

katedrā par lektori. 
Docējamie kursi klātienes, neklātienes un maăistranūras studentiem: 



 

- vispār īgā psiholoăija, att īstības psiholoăija, personības 
psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, sieviešu un vīriešu 
psiholoăija, ăimenes psiholoăija, kritisk ā domāšana 
personības attīstībā, emocionālā inteliăence, sociālā 
psiholoăija. 

 
Zinātniskā darbība   
 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs - piedalīšanās Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā 
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru 
un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
 
1. 2001.g. 25. - 27. jūnijam piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes kopīgajā 
projektā "Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un perspektīvas". 
2. 2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības prasmju 
pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība. 
3.  2001.g. 11..- 14.jūnijam  piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. 
Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem"  
32 stundas. SaĦemta apliecība. 
SaĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai" - 2001.g. decembrī. 

Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" 
trenera standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.  
4.  International Summer School for University Lectures "The Image and Role of the Lecturer 
in Teacher Training in 21-st. Century.  Roostā, Igaunijā, 2000.g 20.- 23.augusts. SaĦemts 
sertifikāts.  
5. The 2nd International Sommer School " Developing Teachers` Pedagogical Competence 
Through School - University Partnership". Siguldā, 2001.g.19. - 22. augusts. SaĦemts 
sertifikāts. 
6. The 3rd International Summer School " Developing Teachers` Pedagogical Competence 
through School - University Partnership. The Role and Influence of the NGO`s for Change in 
High Education. Trakai, Lietuvā, 2002.g. 21.- 25.augusts. SaĦemts sertifikāts. 
7. Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international workshop adressing 
the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking at the university 
level.- Tallinā, 2002.g.jūnij ā. SaĦemts sertifikāts. 
8. Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta dalībniekiem 
par šādām tēmām: 
• Bērna pašizjūta ăimenē. 
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas. 
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas veidošanās 
iespējas. 
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās attiecībās. 
L īgumdarbi 
2006.-2007.g. ESF līdzfinansētais projekts „Palīgs domāšanas reformā” – Kritiskās 
domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos”  - IAC trenere 
2006.-2007.g. ESF „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” – 
Rokasgrāmatas sociālā darba speciālistiem izstrādes speciālists. 
2006.gadā ESF līdzfinansētais projekts „Sociālā darba organizatoru izglītošana Saldus un 
Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
2005.gadā Sadarbībā ar Liepājas BāriĦtiesu vadīti kursi AudžuăimeĦu statusa psiholoăiskie 
aspekti un Bērnu pašizjūta ăimenē un audžuăimenē. 
 



 

2005. gadā vadīts seminārs Bauskas pilsētas un rajona skolu vadībai par efektīvas 
profesionālās komandas psiholoăiskajiem aspektiem skolā, kā arī vadīts seminārs Dobeles 
pilsētas un rajona pedagogiem par skolotāju darba aktulitātēm, psiholoăiskajiem aspektiem. 
 
 2004.gada novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un 
atbalsta organizēšana skolēniem”. 
 
 2004. gada decembrī Semināra vadīšana IZM finansētajā tālākizglītības programmā 
Liepājas pilsētas un rajona skolu un pašvaldību bibliotēku darbiniekiem. Tēma: Emocionālā 
inteliăence. 
 
2003.- 2004.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar bezdarbnieku 
un darba meklētāju mēķkauditorijām. Darbs izbraukuma semināros Pāvilostā, Nīcā. 
 
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm pašapziĦas 
celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo izglītības centrā GrobiĦā. 
 
2001.gadā Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: darbs pie 
bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" -  Buklets izdots SFL. 
 
Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu grupām no 2000.gada 
līdz 2002.gadam, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 stundu kurss. 
 
 Veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai"- 2002.gadā. 
 
Lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes 
docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm - 2002.gada februār ī. 
 
2002.gada 1.- 3.jūlij ā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem programmā 
"Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. Novitātes" 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos 
2006.- 2008. gadam ERF 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts 
zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi 
zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju eksperte. 
2002.- 2005.gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās 
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā. 
 
2002.- 2004. gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais 
EAST projekts Shared Values, Shared Cultures. 
 
ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un pilsoniskā 
izglītošana. 2001.gada augusts, Ungārija, Bekeščoba. 
 
ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās demokrātiskā 
sabiedrībā. 2002.gada aprīlis, Zviedrija, Veksjo universitāte. 
 
No 1998.g. septembra līdz šim laikam darbojos Sorosa Fonda Latvijas projektā “Las īšana 
un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta ietvaros piedalījos 



 

reăionālajā seminārā “Efekt īva mācīšana, efektīva mācīšanās” Ungārija, Segedā 1999.g. 
24. – 29. martā. 
 
1998.g. aprīlī piedalījos kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n. 

pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānij ā. Tika 
apgūtas dažādas interaktīvās darba metodes ar studentiem 
un pieaugušajiem. 

1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalījos pieredzes apmaiĦas braucienā uz 
Alborgu Dānij ā, Sk.Klementa augstskolu, vadot nodarbības 
studentiem konfliktu teorij ā. 

1997.g. piedalījos kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
Programmas apjoms 48 stundas. 

1997.g.  piedalījos LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā 
“Ăimenes izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes izglītības 
stratēăisko jautājumu risin āšanā. 

1995. – 1997.g. piedalījos Tempus programmā – pilotprojekt ā Updating of IN – 
SERVICE Teacher Training in Latvia. 

No 1995.g. sadarbībā ar LPA Pieaugušo izglītības centru, kā arī ar Rīgas Skolotāju 
izglītības centru vadu kursus pirmsskolas  skolotājiem, 
sākumskolas un pamatskolas skolotājiem par aktuāliem 
jautājumiem. 

 
Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 1995.g DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. – 

LPA, IZM, 1998.g. – LPA, Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – 
LPA, KauĦas Universitātē –2002.gadā. 

 Ir vair ākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu un 
rakstu kr ājumos, gan žurnālā “Skolotājs” un “Pirmsskolas  
Izglītība”. 

Maăistra darbu vadīšana citās augstskolās 
 
Daugavpils Universitātē 2006.gada janvār ī aizstāvēti 4 vadītie maăistra darbi – Taisa 
Zaharova, Diāna Liepa, Ivetta Sirica, Tatjana Lūkina. 
 
Daugavpils Universitātē maăistra darba vadīšana Guntai Dravniecei. 2002.gada jūnijā 
aizstāvēts. 
 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 3 maăistra darbu vadīšana no 2000.gada. 2 
aizstāvēti 2000.gadā, 1 Ingai Zirkai š.g. 2002.gada  decembrī aizstāvēts. 
 

 
Publikācijas -  Kopējais publikāciju skaits – 25  

Prasmes un intereses -  AngĜu val. apguve, darba ar datoru 
progr. MS OFFICE un MS Word , Outlook express. 

1. Daži pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātības aspekti // Akadēmiskās un profesionālās izglītības 

problēmas: Doktorandu lasījumi. Zinātniski informatīvi ziĦojumi.- R.: LU, 1993.- 6. - 10. lpp. 

 

2. Bērnu sākotnējās saskarsmes attīstība ăimenē // Doktorandu lasījumi. Zinātniski informatīvi ziĦojumi.- 

R.: LU, 1993.- 5. - 6. lpp.  

 

3. Pirmsskolas vecuma bērnu un vecāku savstarpējās attiecības // Personības veidošanās pedagoăiskās un 

sociālās problēmas: Doktorandu lasījumi.- R.: LU, 1994.- 3. - 5. lpp. 

 



 

4. Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē.- Promocijas darba kopsavilkums attīstības psiholoăijā.- 

R.: LU, 1994.- 36 lpp. 

 

5. Personības psiholoăiskā aizsardzība.- Liepāja: LPA, 1995.- 56 lpp. 

 

6. Psiholoăiskās aizsardzības mehānismi saskarsmes procesā ăimenē // Personības integrēšanās ăimenē, 

skolā un sabiedrībā: skolotāja loma. Materiāli.- R.: RPIVA izdevniecība Vārti, 1996.- 19. - 20. lpp. 

 

7. Kreativitāte un personības pašaizsardzība // Skolotājs.- 1997.- Nr. 1.- 38. - 41. lpp. 

 

8. Dažu frustrāciju izraisošo faktoru ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu pašizjūtu// Bērns pasaulē - 

pasaule bērnā.- Liepāja: LPA, 1997. - 62. - 63. lpp. 

 

9. Pirmsskolas vecuma bērnu socializācija // Pirmsskolas Izglītība.- 1998.- Nr. 2.- 12.- 13., 16. - 18. lpp. 

 

10. The role of the family in the socialization process at school // Changing education in a changing 

society.- Association for Teacher Education in Europe: Klaipeda University Open Society Fund - 

Lithuania, 1998.- 66. - 71. lpp. 

 

11. Pirmsskolas vecuma bērnu pašizjūtas attīstība ăimenē // Personības pašizjūta un identitāte.- R.: SIA 

Mācību apgāds NT, 1998. - 86. - 96. lpp. 

 

12. Daži bērna identitātes veidošanās aspekti.-  Liepāja: LPA ,1998.  
 

13. Kreativitāte un personības pašattīstība.- Radoša personība. Zinātniskie raksti.–Rīga: Vārti 1999.–2000.– 

26.–36.lpp. 

 

14. Motivācijas loma un nozīme personības struktūras izmaiĦā vecāko klašu skolēniem un studentiem.– 

Sadarbība un kompetence izglītībā. Starptautiskā zinātniskā konference.– Raksti.– 2000.gada 4.–6.maijs.– 

Jelgava, LLU, 2000.– 173.–174. 

 

15. Daži starppersonu attiecību aspekti grupā.– Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes.– Zinātnisko rakstu 

krājums.– Liepāja: LPA, 2000, 143.–150.lpp. 

 

16. Страдомска И., Лика И. Изменение структуры личности студентов в процессе обучения.– Izglītība 

Latvijā gadsimtu mijā: problēmas un risinājumi. Rakstu krājums.– Liepāja: LiePA, 2000.– 272.– 275.lpp. 

 

17. Kritiskās domāšanas attīstības iespējas studiju procesā.– Personība. Laiks. Komunikācija.– 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 1.sējums.– Rēzekne: RA, 2001.– 58.– 62.lpp. 

 

18. Dzimtās valodas attīstības psiholoăiskie aspekti.– Valodu apguve: problēmas un perspektīva. 

Zin.rakstu krājums.– Liepāja: LPA, 2001.– 19.– 29.lpp. 

 

19. Kritiskās domāšanas attīstīšana diskusijās un debatēs.– Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums.– 

Liepāja: LiePA, 2002.– 133.–137.lpp. 

 

20.I. Druviete, R. ěihačeva, I. Lika, I. Maslo, J. Matjakubova, M. Milaša, L. Ose, Ē. Pičukāne, A. Samuseviča, 
A. Tūna. Vecāku rokas grāmata “Divvalodīgie bērni”. – R.: McĀbols, 2002. 
 

21.Feasible Develpoment of Student`s Professional and Social Competence by Using Strategies of Critical 

Thinking.– Iesniegta publikācija KauĦas universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājumam.– 8 lpp. 

 

22. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
 

24. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– Pedagoăija: teorija un prakse 

II.– Rakstu krājums. 3.daĜa.- Liepāja: LiePa, 2003.– 93.- 99. lpp. 

25. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas kursā studiju procesā. – Valodu apguve: 

Problēmas un perspektīva IV.- Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2005. – 233. – 239.lpp. 



 

DAIGA HIRŠSONE 

 
Personas dati: 
 
 Vārds, uzvārds    Daiga Hiršsone  
 Personas kods    030948 –10817 
 Pilsonība     Latvijas 
 Pases dati     LK 0646755; izdota 19.02.2003.  
       Liepājas pasu daĜā 

Adrese Ed. Veidenbauma 4a – 53, Liepājā 
 Tālrunis     3429995; mob. 6385700 
 
 
 
Izglītība 
 
2003.     Profesionālais maăistra grāds mūzikā.   
1969.-1974.    LVK izpildītāju fakultāte klavieru nodaĜa.  Piešėirta  
    pedagoga, koncertmeistara kvalifikācija. 
1964.-1968.  Em.MelngaiĜa Liepājas mūzikas vidusskola. Iegūta 

 kvalifikācija - BMS pedagogs klavierspēlē,  koncertmeistars. 
 
Darba pieredze 
 
1992.-2000. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas izpildītājmākslas izglītības 

programma:  
 pasniedzēja kameransambĜa un koncertmeistara klasē, 
koncertmeistare profesora Valda ZariĦa vijoles klases 
studentiem. 

1992. līdz šim  LPA klātienes 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma “Mūzikas skolotājs” klavierspēles 
pasniedzēja-lektore. 

1997.līdz šim LPA neklātienes studiju programma “Mūzikas skolotājs” – 
klavierspēles pasniedzēja-lektore. 

1968.līdz šim Em.MelngaiĜa Liepājas mūzikas vidusskolas klavieru nodaĜas 
pedagogs, koncertmeistare vokālās un stīgu instrumentu 
nodaĜas audzēkĦiem. 

1974.līdz šim Em.MelngaiĜa Liepājas mūzikas vidusskolas klavieru 
metodiskās komisijas vadītāja un reăiona klavieru metodiskās 
komisijas vadītāja. 

1976. līdz šim –   koncertmeistare korī “L īva”. 
1999.-2001.   koncertmeistare koriem “Atbalss” un “Intis”. 
 
 
 
 
Sasniegumi pedagoăiskajā darbā 
 
21.11.2003.  Starptautiskais KA konkurss Daugavpilī. Trio -  Šmite, 

Sapietis, Rozentāle – diplomandi. 
12.04.2000. Valsts konkurss klavieru duetiem – SiliĦa un Tomševics – 

3.vieta. 



 

20.04.1999. Starptautiskais klavieru duetu konkurss Čehijā. Samedova un 
Magone – konkursa diplomandi. 

10.04.1997. Valsts konkurss klavieru duetiem. Ėepīte un Magone – 1.vieta. 
Kopš 1997.gada manu klasi absolvējuši 6 audzēkĦi. LMA mācās 
2 absolventi:  
A.Kuplēna absolvēja LMA 2003.g.,  
L.Laugale pašlaik mācās LMA II kursā. 
Em.MelngaiĜa mūzikas vidusskolā kā pedagogi un 
koncertmeistari strādā 6 manas klases absolventi, 2 mācās 
Liepājas PA, 1 absolvente strādā ar mūziku nesaistītā darbā. 

 
Radošais darbs 
 
31.10.2003.   D.Hiršsones radošā darba vakars. 
11.10.1998.   D.Hiršsones radošā darba vakars. 
08.01.1997. Dž.Geršvins koncerts klavierēm ar orėestri kopā Liepājas 

Simfonisko orėestri. 
 Piedalīšanās ikgadējos pedagogu koncertos “Mēs savai 

skolai”. 
 Piedalīšanās mācību koncertos kā koncertmeistare vokālās 

nodaĜas audzēkĦiem. 
 
Kvalifikācijas pilnveide 
 
21.-25.08.2006.  Latvijas Klavieru skolotāju asociācija. Klavierspēles 

meistarkursi Jūrmalas mūzikas vidusskolā (40 stundas). 
 
23.-27.08.2004.  Klavierspēles meistarkursi Jūrmalas mūzikas vidusskolā  (28 

stundas). 
 
14.-18.07.; 20.-23.10.2003.  

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā pedagoga profesionālās 
darbības pamatkurss pedagoăijā un psiholoăijā - 72 stundas. 

 
02.03.-05.03.2004.   D.Merlē (Francija) meistarklase Liepājā (16 st.). 
 
 
2003. Profesora A.ZandmaĦa atklātās stundas. 
 Ped. A.Pāžes atklātās stundas un metodiskas pārrunas par tēmu 

“Darbs pie polifonijas”. 
 
2003. Seminārs klavieru duetu un kameransambĜu skolotājiem. 
 Kopš 1989.gada piedalos Jelgavas, Ventspils, Liepājas un Cēsu 

mūzikas vidusskolu klavieru nodaĜu audzēkĦu festivālos. 
Koncertu noklausīšanās, metodiskas pārrunas un pieredzes 
apmaiĦa ar šo skolu pedagogiem. 

 Visu Liepājas Pianisma ZvaigžĦu festivālu noklausīšanās. 
Radošas tikšanās ar festivāla dalībniekiem, piem., 
M.Voskresenski, A.Sandleru, J.Poštāru (Francija). 

2000. un 2004. Piedalīšanās ar audzēkĦiem Valsts konkursā klavierspēlē 
(D.Denščikovs, L.Laugale, G.BeĜajevs, G.Lupkina). Šo 



 

konkursu noklausīšanās un metodiskas pārrunas, pieredzes 
apmaiĦa ar citu skolu pedagogiem. 

2003. Klavieru duetu un kameransambĜu konkursa Jūrmalā 
noklausīšanās. 

1990. līdz šim Latvijas klavieru skolotāju asociācijas biedrs. Piedalīšanās 
asociācijas rīkotajos pasākumos, žūrijas locekle asociācijas 
rīkotajos konkursos, festivālos (piem. Saldus MS 2003.g.). 

2003. Eksperts klavierspēles programmai Profesionālās izglītības 
akreditācijas komisijā Aizputes, Priekules, Nīcas, Kalētu, 
VaiĦodes, Alsungas, Pāvilostas mūzikas skolās. 

Mācību līdzekĜi Apkopoti materiāli par visiem Pianisma ZvaigžĦu festivāliem 
Liepājā (video un CD ieraksti, programmas, foto albūms). 

Metodiskais darbs sagatavoti referāti par tēmām: “Satraukums un bailes mūzikas 
skolas audzēkĦiem”, “AudzēkĦu gatavošanās koncertiem un 
pirmskoncertu uzstāšanās režīms”. 

2003. verdi operas “Masku balle” un “Aīda” noklausīšanās 
Nacionālajā operā. 

2004. Vestarda Šimkus un Latvijas Nacionālā simfoniskā orėestra 
koncerta apmeklējums Rīgā. 

 
Apbalvojumi 
 
12.04.2002. Valsts Kultūrizglītības centra Atzinības raksts par radošu 

pedagoăisko darbību un ieguldījumu kultūrizglītībā. Sakarā ar 
skolas 80 gadu jubileju. 

04.04.1997. LR Kultūras ministrijas Atzinības raksts par radošu 
pedagoăisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziėu 
audzināšanā. Sakarā ar skolas 75 gadu jubileju. 

12.04.2000. Valsts Kultūrizglītības centra Atzinības raksts par ieguldījumu 
audzēkĦu sagatavošanā Latvijas MS audzēkĦu klavieru duetu 
konkursam. 

08.11.2003. atzinības raksts par audzēkĦu sagatavošanu Latvijas mūzikas 
vidusskolu pianistu festivālam. 

21.11.2003. Atzinības raksts par audzēkĦu veiksmīgu  sagatavošanu I 
starptautiskajam kameransambĜu konkursam “Nova Musica” 
Daugavpilī. 

2002. Pateicība par audzēkĦu sagatavošanu mācībām mūzikas 
vidusskolā un LMA. 

1999. Pateicība par audzēkĦu sagatavošanu mācībām LMA 
 
 
 
 



 

BLĀZMA VIKMANE 
 

Inform ācija par personu:   Blāzma Vikmane  dzimusi 1946.g. 6.oktobrī. 
ZiĦas par dzīves un darba vietu: Dzīvo: Graudu ielā 20 – 6, Liepājā, LV – 3401 
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, tel.3407781; mājās: 3429040; 
mob.: 26435253 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija 
(Mūzikas akadēmija) Izpild ītāju fakult āte, kordiri ăents, kora priekšmetu 
pasniedzējs 1964. – 1969. 

Zinātniskais grāds: 1995. Pedagoăijas zinātĦu doktors Latvijas Universitāte. Tēma 
“Latviešu tautasdziesmas kā pirmsskolas  vecuma bērnu muzikālās dzirdes un 
balss attīstīšanas līdzeklis”. 

Profesionālā darbība: No 2003.– docente Pedagoăijas katedrā. 2000.– 2003. – 
docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā. 1980. – 2000. lektore LPA 
Pirmsskolas  pedagoăijas katedrā. 1975. – 1980. Pasniedzēja LPA mūzikas 
katedrā. 1969. – 1975. Skolotāja Balvu 1.vsk. un Balvu bērnu mūzikas skolā. 

Docējamie kursi: 2006. -  Gadskārtu un valsts svētku organizācija;   

2005. – līdz š.g. Nozaru pedagoăija;  

2004. – š.g. Agrās bērn ības pedagoăija;  

2004. – š.g. Pirmsskolas pedagoăija; 

2003. – š. g. Bērna sagatavošana skolai;  

2003.  – š.g. Mūzikas pedagoăija un psiholoăija; 

2003. – š.g. Pirmsskolas pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un  Latvij ā;  

2002. – š.g.  Vīriešu un sieviešu psiholoăija;  

2002.- š.ă  Ăimenes psiholoăija;  

2001. – 2002. Mūsdienu pedagoăijas aktualitātes; 

2000. – š.g. Logoritmika;  

2000. – š.g. Ăimenes pedagoăija; 

1980. – š.g. Bērnu muzikālās audzināšanas teorija un metodika;  

1998. – 2002. Mūzika sākumskolā;  

1998. – š.g. Muzikālās rotaĜas;  

1998. – 2002.  Muzikālās audzināšanas metodika sākumskolā;  

1996. – š.g. Bērnu mūzikas instrumentu spēle; 

1996. – š.g. Tautas pedagoăija; 

1995. – š.g. Svētki b ērnudārzā; 

 1975. – š.g. Mūzikas instruments (klavieres). 

1975. – 1980. Mūzikas elementārā teorija u.c. mūzikas priiekšmeti 

Zinātniskā darbība: Zinātnisko pētījumu nozare: Pedagoăija, pirmsskolas 
pedagoăija, pirmsskolēnu personība.     

 Latvijas Zinātnes Padomes finansētie granta pētījumi: 



 

– Mijiedarb ība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziĦas un 
personības attīstības veicinātāja (2004. – 2006.) 

– Ilgtspēj īga izglītība un pirmsskolas vecuma bērna attīstības iespējas 
mijiedarb ībā ar pieaugušo (2002. –2003.); 

– Kā palīdzēt bērnam (5 – 7 gadi) veidot savu identitāti (1997.– 2002.); 

– Kā palīdzēt pirmsskolas  vecuma bērnam (5 – 6 gadi) kĜūt par pētnieku un 
motivēt savu darbību (1993. – 1997.); 

– Pirmsskolēna personības veidošana (1991.-1993.); 

Kvalifik ācijas celšanas kursi:  2005. Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un 
prakse (LU) (sertifikāts) 

2005. Vardarbība ăimenē un tās samazināšana, izmantojot praktiskās darba 
metodes (apliecība) 

2004.  Ăimenes psihoterapija un starpinstitucionāla sadarbība  (sertifikāts) 

2003. e - studiju didaktika (sertifikāts) 

2001. ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem 
(sertifik āts) 

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

2001.  “Kooperatīvā mācīšanās metode sadarbības prasmju pilnveidošanā studiju 
procesā” (sertifik āts) 

2000.– 2001.  AngĜu valodas vidējā līmeĦa kursi (sertifik āts) 

2000. Intensīvā latviešu valodas apmācības Pilotprogramma naturalizācijai 
(sertifik āts) 

2000.  Projekta ciklu vadīšana (sertifikāts) 

1999.–2000. Mūzikas terapija (sertifikāts); 

1999. Tālmācība (sertifikāts); 

1998. Pedagoăiskās komunikācijas prasmes 2.kursa studentiem (sertifikāts). 

1996.–1997. piedalīšanās Skipper Clement seminariet kursos: “Kā mācīt 
demokrātiski un kā to lietot praksē  ar dažādām metodikām” (sertifik āts); 

1994. “Ievads atbalsta sniegšanā” (sertifik āts). 

Starptautiskā sadarbība:  2003.  stažēšanās Vekšo universitātē (Zviedrija). 

1996. Gēteborgas Nordens Folkiga akademi (Zviedrija) kursi (sertifik āts). 

1995. Jēgersprisas sociālās pedagoăijas seminārs (Dānija). 

1993. Vekšas universitāte (Zviedrija). 

Publikācijas: Kopējais publikāciju skaits – 28 

Prasmes un intereses: Prasme strādāt ar datoru (MS Word, Power Point), krievu 
valoda (labā līmenī), angĜu valoda (vidējā līmenī). 

 

 

 



 

Publikācijas 

1. Ăimenes ietekmes uz pusaudžu socializāciju sociālpedagoăiskais aspekts // Sabiedrība, 

integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007. gada 23.-24. 

februāris. – Rēzekne, 2007. – 431. – 439. lpp. 

2. Dziedāšana – runas attīstītāja // Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko 

rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2001. – 301. – 308.lpp. 

3. Audzināšanas pieredzes savdabība latviešu tradicionālajā pedagoăijā // Mijiedarbības 

pedagoăijas aktualitātes: zinātnisko rakstu krājums.– Liepāja: LiePA, 2001.–235.–

240.lpp. 

4. Dziedāšana latviskās identitātes kontekstā // Vispārīgā didaktika un audzināšana: 

zinātnisko rakstu krājums.– Rīga: LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, 2001.–191.– 

195.lpp. 

5. Nacionālās identitātes veidošanās pirmsskolas  vecumā // Bērna identitātes veidošanās 

pirmsskolas  vecumā: zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2002. – 143. – 154. 

6.  Muzikālā izglītība Latvijas tautskolās un bērnudārzos (no 19. gadsimta vidus līdz 20.   

gadsimta pirmajai trešdaĜa) // Pedagoăijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs: 

Starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums 2004. gada 14.-15.maijs. – Rīga: 

RaKa, 2004. – 221. -233. lpp.  

7. Bērna  muzikālās vajadzības un iespējas // Izglītība Latvijā gadsimtu mijā: problēmas 

un risinājumi: Rakstu krājums.– Liepāja: LPA izdevniecība LiePA, 2004. – 219.-

226.lpp. 

8. Mūzikas uztvere – vārdu krājuma paplašināšanas līdzeklis // Valodu apguve: problēmas 

un perspektīva III: zinātnisko rakstu krājums / Redakcijas kolēăijas vad.: Ārija Ptičkina. 

– Liepāja: LiePa, 2004. – 98. – 106. lpp. 

9. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas rotaĜu procesā // Pedagoăija: teorija 

un prakse IV. Rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2006. – 314. – 321. lpp. 

10. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas sadarbībā ar vecākiem // Rīgas Pedagoăijas un 

Izglītības Vadības augstskolas III starptautiskā zinātniskā konference 2006. gada 6. – 8. 

aprīlis: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai. – Rīga: RPIVA, 2006. – 498.- 

502. lpp. 

11. Foklore as a Value for Promoting the Development of preschool Children’s National 

identity. (raksts nodots publicēšanai sakarā ar referāta nolasīšanu ViĜĦas Universitātes 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2005. gada 19.- 20. oktobrī) 



 

12. Mūzikas un otrās valodas apguves mijiedarbība pirmsskolas vecumā // Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2006. - 49. – 

54. lpp. 

13. Cooperation Between the Pre-school Teacher and the Music Teacher: Problems and 

Solutions // Spring University 2007, - Changing Education in a Changing Society. –

Lihuania: Klaipeda University, 2007. – 293. – 302. lpp. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIJA Z ĒLERTE 
 

Inform ācija par personu : VIJA ZĒLERTE 
Dzim. 1957.gada 3. februārī 

 
ZiĦas pa dzīves vietu un darba vietu:  
Mājas adrese: Kungu iela 79/4, m.t.  26426065 

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

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
 1997.- 1999.g. – studijas LU doktorantūrā. 

1994.- 1997.g. mācības Latvijas Universitātes maăistratūrā, iegūts maăistra grāds psiholoăij ā; 

1988. – 1989.g. mācības ěeĦingradas universitātē, iegūta praktiskā skolu psihologa kvalifikācija; 

1981. – 1987.g. mācības Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā, iegūta pamatskolas skolotāja 
kvalifik ācija. 

 

Profesionālā darbība 
2000.g.  – lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, vadu  kognitīvās, eksperimentālās, vispārīgās, 

attīstības, pedagoăiskās, saskarsmes, speciālās, biznesa un vadības psiholoăijas kursus. 

1994.g. – lektore Liepājas Pedagoăiskajā augstskolā, vadu vispārīgās, attīstības, 
saskarsmes, pedagoăiskās psiholoăijas kursus. 

1992.g. – lektore, Liepājas pedagoăiskajā institūtā, vadu vispārīgās psiholoăijas kursu, 
strādāju par skolas psihologu Liepājas 5.vidusskolā. 

Tālākizglītība 
  
  

2006. 11. – 2007. 25.05. - apgūts mediācijas mācību kurss LR Tieslietu  ministrijas 
un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības ES Twinning  projekta ietvaros 
“Mediācijas ieviešana Latvijā”  saĦemts  mediatora  sertifikāts. 

 
2005.g. – 2006. g. veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā 

pilnveide (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. 

2001.g. - 2004.16.decembris pabeigts Igaunijas Ăimenes terapeitu asociācijas organizēta  3 gadu speciāla   

apmācības programma ăimenes psihoterapijā un iegūtas tiesības strādāt par ăimenes 

terapeitu. 

2003.g. – piedalījos  vidējā   līmeĦa   vadītāju   pilotkursā  projekta  “Reăiona ekonomiskā   un   sociālā   

attīstība   Liepājā,  Latvijā”  ietvaros.  (27.–31.01.2003.) 

Tēmas:  vadīšanas lomas, veidi, līmeĦi; 



 

– personāla vadība un motivēšana; 
– konfliktu vadība; 
– komandas veidošana; 
– pārmaiĦu vadība. 

2002.g. – iegūta apliecība par 26 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes konsultēšanā”. 

Semināra vadītājs: Francis X.Walton, Ph.D. (ASV). 

2001.g. – iegūta apliecība par 20 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās konsultēšanas process un struktūra”. 

Lektors Samuel Schuerer (Šveice). 

2001.g. – iegūta apliecība par 32 stundu  kursu “Uz atrisinājumu fokusētā psihoterapija, pamatojoties 

individuālpsiholoăijas principiem”. Semināra vadītājs: Timothy D.Evans, Ph.D. (ASV). 

2001.g. – iegūta apliecība par 24 stundu kursu “Dzīves stila noteikšana pēc bērnības atmiĦām”. Semināra 

vadītājs Samuel Schurer (Šveice). 

1999.g. iegūta apliecība par pilnas programmas DELATE II projektā Arodpedagoăiskās pamatizglītības 

programmas ieviešanu Latvijas augstskolās apgūšanu. 

1997.g. – iegūts sertifikāts par mūsdienu arodpedagoăiskās izglītības kursa, kurš tika organizēts ar 

abpusēju līgumu starp Latvijas izglītības ministriju un Dānijas arodskolu institūtu, beigšanu. 

1998.g. – iegūts sertifikāts par piedalīšanos pirmajā Baltijas Valsts vadošajā Adlera psiholoăijas 

konferencē skolu psihologiem par tēmu: “Skolotāju un ăimeĦu konsultēšana”. 

1995.g. – iegūts sertifikāts par pilnu pieaugušo apmācības metodoloăijas kursa pie Nīderlandes speciālista 

Harija Lista apgūšanu. 

1994.g. – Dānijā, Ronnē iegūts sertifikāts par pilna saskarsmes trenera kursa apgūšanu darbam ar 

pieaugušajiem saskarsmes psiholoăijā. 

Cita pieredze: 

No 2006. gada darbs "Vudkoka-Džonsona starptautiska izdevuma Kognitivo spēju testa" aprobācijas 

grupā sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu asociāciju. 

  No 2006. gada esmu iekĜauta darba grupā Eiropas Savienības projekta ietvaros  
   par mediatoru sagatavošanas iespējām Latvijā. 

 

No 2005. gada  veicu zinātniski pētniecisko darbu par ăimeĦu  savstarpējo attiecību problēmām Latvijā, 

sistēmiskās pieejas pielietojuma iespējām strādājot ar vardarbību ăimenē. 

 



 

 No 2004. Latvijas Ăimenes psihoterapeitu asociācijas biedrs 

No 1995.gada esmu profesionālo skolas psihologu asociācijā. Regulāri vadu seminārus skolotājiem un 

tikšanās ar vecākiem galvenokārt par saskarsmes jautājumiem, attiecību veidošanu, mācību un audzināšanas 

problēmām un to risināšanas  iespējām. 

 
Valodu prasmes: Latviešu- dzimtā 
        Krievu – Ĝoti labā līmenī 
        AngĜu – labā līmenī. 
Prasmes un intereses:  ceĜošana 

 

 

     V.Zēlerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDVĪNS ĂINGULIS 
 

Inform ācija par personu EDVĪNS ĂINGULIS 
 Dzimis 1950.g. 29.maijā 

Pers.kods 290550 - 10804 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Peldu ielā 29 – 20, Liepājā, LV – 3401 
Tālr. 34 20794 

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un 
informātikas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 1983. – 1987.g. PSRS PZA Mācību satura un metožu zinātniski pētnieciskais 

institūts, aspirants; 
1968. – 1973.g. Latvijas Valsts universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte, 
students, iegūta matemātiėa kvalifikācija. 

Zinātniskais grāds 

 1992.g. nostrifikācija par pedagoăijas doktoru (Dr.paed.) Latvijas Universitātē; 
1988.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāts, PSRS PZA Mācību satura un metožu 
zin. pētnieciskajā institūtā. Aizstāvēta disertācija “6. – 8. klases skolēnu 
matemātisko spēju attīstīšanas metodika, izmantojot ăeometriskus uzdevumus”.  

Profesionālā darbība 

 No 2003.g. − Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras profesors 

1999. - 2003.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras 
asociētais profesors; 

1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas 
katedras docents; 
1991. – 1997.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Matemātikas katedras 
vadītājs; 
1990. – 1991.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Matemātikas katedras 
docents; 
1982. – 1990.g. Liepājas Pedagoăiskā institūta Matemātikas katedras lektors; 
 1976. – 1982.g. Liepājas Pedagoăiskā institūta Matemātikas katedras asistents; 
1973. – 1976.g. Jelgavas rajona Elejas vidusskolas skolotājs; 
1972. – 1973.g. Rīgas 17. vakara (maiĦu) vidusskolas skolotājs. 
Docētie kursi: ievads topoloăijā (no 2001.g.); ăeometrija (no 1976.g.); izglītības 
sistemoloăija (no 2001.g.); informātika pedagoăijā (no 1998.g.); skolēnu 
matemātisko spēju attīstīšana (no 1985.g.); matemātikas vēsture (no1976.g.);; 
projektīvā ăeometrija (no 1976.g.); diferenciālăeometrija (no 1976.g.); 
ăeometrijas pamati (no 1976.g.). 
 

Zinātniskā darbība 
 Pedagoăija, skolas pedagoăija, matemātikas mācīšanas metodika skolā, tēma: “Skolēnu matemātiskās spējas un 

to attīstība”. 

Publikācijas  
 Pavisam 64 publikācijas. Zinātniskās publikācijas – 13 raksti, 21 konferences 

tēzes, 2 monogrāfijas. Metodiskās publikācijas – 2 mācību grāmatas, 13 mācību 
līdzekĜi, 1 metodisks līdzeklis. 

Prasmes un intereses  
 Pārvaldu krievu valodu, vācu valodu sarunu valodas līmenī, izmantoju 

zinātnisko literatūru krievu, angĜu un vācu valodā. 



 

Edvīna ĂinguĜa publicēto darbu saraksts 2001. – 2007.gadā 
• Publikācijas matemātikas metodikā 

◊ Raksti recenzētos izdevumos 
1. Par otrās augstākās izglītības ieguvi specialitātē “Pamatskolas dabas zinātĦu un matemātikas skolotājs” // 

Dabaszinātnes un skolotāju izglītība: III starptautiskās konferences materiāli. Rīga, 2001.gada 21. − 23. 
marts. − R.: RPIVA, 2001, 46. − 47. lpp. 

2. UzĦemšanas kritēriju analīze LPA matemātikas un datorzinātĦu bakalaura programmās // Pedagoăija un 
prakse. Rakstu krājums. − Liepāja: LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, 2002, 97. − 101.lpp.∗ 

3. Skolotāju tālākizglītības kurss par skolēnu matemātisko spēju attīstību // 3.starptautiskās zinātniskās 
konferences “Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas” rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2002, 74. − 
77. lpp.∗ 

4. Dažu terminu lietojums ăeometrijas mācību grāmatās // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6. 
Liepāja: LiePA, 2002, 214. – 222. lpp.∗ 

9. Обучение логике при подготовке и повышени квалификации учителей в Лиепайской 
педагогической академии. // Teacher Education in XXI Century: Chancing and Perspectives. 
International Scientific Conference November 29 – 30, Šiauliai University, Lithuania, Šiauliai 
universito leidykla, 2002, 163 – 167 p. Соавтор Берзтисе Б. 

10. Kā veicināt skolēnu mācību motivācijas līmeĦa un vispārējo intelektuālo spēju att īstību // Matemātika 
un skolēnu spēju attīstība. Zinātniski praktiskas konferences rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2003. 
61. – 74.lpp. 

11. Мотивация учения, способности и успешность усвоения математики у учащихся 7 −−−− 9 классов 
// Teaching mathematics: retrospective and perspectives. 4th international conference 23.- 24 may 2003. 
Tallinn: Tallinn pedagogical university, 2003. c. 19 – 24. 

12. Matemātikas metodikas attīstība Latvij ā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, V / Sastād. Arturs 
Medveckis, Liepāja: LiePA, 2003, 532. – 543.lpp. 

12. Rakstītā vārda lietošanas problēmas matemātikas apguvē // “V ārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 
7. Liepāja: LiePA, 2003, 252 – 260 lpp. 

13. Некоторые аспекты качества учебников математики // Teaching Mathematics: Retrospective and 
Perspectives, Proceedings of the 7-th International Conference, Tartu, University of Tartu, May 12-13, 
2006, 61 – 65 pp. 

 
◊ Tēzes zinātniskās konferencēs 

1. The Reasons for the Learner´s  Poor Progress in Mathematics // Abstracts of the 4th Latvian 
Mathematical Conference, 26 −−−− 27 April, 2002, Ventspils, Latvia −−−− Ventspils: Latvijas Matemātikas 
biedrība; LZA un LU Matem ātikas institūts; Ventspils Augstskola, 2002., 18.lpp. 

2. Учителя математики − исследователи условий развития математических способностей учащихся. // В 
кн.: Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического 
образования. Тезисы докладов. Вторая международная конференция. М.: Физматлит, 2003, с. 269 – 
270. 

3. Motivation of 7-9 Grade Pupils for Learning, their Abilities and Progress in Learning Mathematics // 
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 23. – 24.May 2003 Tallinn./ Tallinna 
Pedagoogikaülikool. 13 p. 

4. Some problematic issues of pupils’ mathematical education in Latvia // Acta Societatis mathematicae 
Latviensis No.6, 2004, p.30 

5. Пятнадцать научных семинаров и конференций по дидактике математики и истории её развития в 
Балтийских странах. // Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas. 5.starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2004, 13. – 16.lpp., līdzautors Aжубалис A 

6. Тестирование математических способностей учащихся 6, 9 и 12 классов. // Matemātikas mācīšana: 
vēsture un perspektīvas. 5.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2004, 42. – 
43.lpp. 

7. Профессору Янису Менцису – 90 // Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas. 5.starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2004, 5. – 6.lpp. 

8. Желаемое и достигнутое в математическом образовании // Матэматычная адукация: сучасны стан i 
перспектывы. Зборнiк матэрыялаў мiжнароднай навуковай канферэнцыi. Да 85-го∂∂зя А.А.Столяра. 
– Могилев, Унiверсiтэт iмя А.А.Куляшова, 2004., с.3 – 5. 

9. Some problematic issues of pupils’ mathematical education in Latvia // Acta Societatis mathematicae 
Latviensis No.6, 2004, p.30 

10. Ăingulis E. Inner modelling dooring school mathematics course // Teaching mathematics: retrospective and 
perspectives. Abstracts 8-th international conference / Editors Agnis Andžāns, Dace Bonka, Gunta Lāce. 
Rīga, University of Latvia / Mācību grāmata, 19 – 20 pp. 

 
 



 

◊ Monogrāfijas 
1. Matemātikas metodika: vēsture un aktualitātes. – R.: RaKa, 2004., −−−− 161 lpp. 

2. Развитие математических способностей учащихся. − Чебоксары: Чувашский государственный 
педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 2007. – 154 c. 

 
◊ Mācību līdzekĜi (izdoti reăistrētos apgādos) 

1. Plaknes un telpas transformācijas / Mācību līdzeklis. – Liepāja: LiePA, 2001. − 70 lpp. 
2. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005. – 120 lpp. 
3. Ievads ăeometrijas pamatos. Liepāja: LiePA, 2007. – 66 lpp. 
4. Diferenciālăeometrijas elementi. – Liepāja: LiePA, 2007. – 51 lpp. 
 

• Citas publikācijas 
1. Vai Liepājas Universitāte būs bez inženierzinātnēm? // Kurzemes Vārds, 10. 02. 2001. 
2. Kurp virzās augstākā izglītība Latvijā? // Diena, 15. 01. 2002. 
3. Aiz Menča platās muguras // Laikmets un personība. Rakstu krājums, 5.laidiens, R., RaKa, 2004, 362. – 

365.lpp. 
4. Kā saprast un iemācīties matemātiku. – R.: RaKa, 2005. – 120 lpp. 
5. Atšėirības starp meitenēm un zēniem matemātikas apguvē. // Skolotājs, 5 (54) 2005, 36.- 44. lpp. 
6. Latviešu matemātikas mācību grāmatai – 200 gadu // Skolotājs, 2006, 6 (60), 98. – 99.lpp 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAIBA B ĒRZTĪSE 
 
 

Inform ācija par personu BAIBA BĒRZTĪSE 
 Dzimusi 1944.g. 28.jūnij ā 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Dubelšteina ielā 7 – 50, Liepājā, LV – 3401 
Tālr. 3426975 

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un 
informātikas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 1992.g. Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas maăistra grāds matemātikas didaktikā; 

1979. - 1982.g. studijas aspirantūrā A.Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskā institūta;  

1964. - 1968.g. studijas Liepājas Valsts Pedagoăiskajā institūtā, ieguvu vidusskolas matemātikas 
skolotāja kvalifikāciju. 

Profesionālā darbība  

 no 1973.g. paralēli darbam LPA strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas 
1.vidusskolā; 
no 1971.g. lektore LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
1968. – 1973.g. strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas rajona GrobiĦas 
vidusskolā; 
1962. – 1964.g. strādāju par skolotāju Kuldīgas rajona Nīkrāces astoĦgadīgajā skolā. 

Zinātniskā darbība 
 2005.gada 21.septembris – 2006.gada 1.februāris Augstskolu mācībspēku 

pedagoăiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba 
vadība;  
2004.gada 26. – 27.martā Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības seminārs (12 
stundu programma) „Matemātika mūsdienu dzīvē un izglītībā”; 
2001.gada 24.- 26.jūlijs Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu 
attīstība. Kas ir problēmu balstīta izglītība (24 stundu kursi); 
No 1999.g. februāra darbs SFL programmas “PašmaiĦa izglītībā” projektā 
kooperatīvā mācīšanās skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveidē; 
No 1997.g. februāra darbs Latvijas un Lielbritānijas kopprojektā “UzĦēmības un 
uzdrīkstēšanās veicināšana mācību procesā Latvijas pedagoăiskajās augstskolās”; 
No 1996. – 1997.g. darbs TEMPUS-2 projektā “Skolotāju tālāk izglītības 
organizēšana matemātiskajā izglītībā”, iegūts sertifikāts; 
1994. – 1996.g. darbs TEMPUS-2 projektā “Skolotāju tālāk izglītības organizēšana 
Latvijas Universitātēs”, iegūts sertifikāts pedagoăijā un psiholoăijā; 
1994.g. jūnijā darbs seminārā “Ievads atbalsta sniegšanā”, iegūts sertifikāts; 
TEMPUS-2 programmas ietvaros esmu apmeklējusi Dāniju (1994.g. oktobrī - 
novembrī, 1995.g. augustā un novembrī) un Zviedriju (1997.g. februārī), kur 
iepazinos ar darbu vispārizglītojošās skolās un augstskolās. 
 

Publikācijas  
 Zinātniskās publikācijas – 6 konferenču tēzes, 2 raksti; metodiskās publikācijas – 6 

mācību līdzekĜi, 3 prof.kursu programmas, 1 mācību grāmata (līdzautore). 
Prasmes un intereses  
 1998.g 29.jūnijs – 31.jūlijs LR Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu 

izglītības atbalsta centra un Latvijas Universitātes datorkursi. 



 

 
LPA Matemātikas un informātikas katedras 

lektores BAIBAS BĒRZTĪSES publikāciju saraksts 
(2000. – 2006.g.) 

1. B.Bērztīse. Izteikumu algebra. Mācību līdzeklis. – Liepāja: LPA iespieddaĜa, 2003. 

2. G.ViĜumsons, B.Bērztīse, S.OkuĦeva, G.Zelča. Loăika vidusskolai. Uzdevumi un 

vingrinājumi. – R.: Zvaigzne ABC (izdevniecībā). 

3. G.ViĜumsons, B.Bērztīse, J.Gaiėīte, A.Klupša, G.Pūpēde, G.Zelča. Loăika vidusskolai. 

Mācību grāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

 

Konferenču tēzes: 

1. Bērztīse B. Loăikas nozīme skolotāju profesionālajā izglītībā. Matemātikas mācīšana: 

vēsture un perspektīvas. 3.starptautiskās konferences rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 

2002. – 23.lpp. 

2. Берзтисе Б., Гингулис Э. Обучение логике при подготовке и повышени 

квалификации учителей в Лиепайской педагогической академии. – Teacher 

Education in XXI Century: Chancing and Perspectives. International Scientific 

Conference November 29 – 30, Šiauliai University, Lithuania, Šiauliai universito leidykla, 

2002, 163 – 167 p.  

3. Берзтысе Б. Взаимосвязь курсов логики, научных основ школьного курса 

математики и методики преподавания математики в подготовке учителей 

математики. Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas. 5.starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. – Liepāja: LPA, 2004. – 79 lpp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAINA LIE ĂENIECE 

 Vārds, uzvārds (dzimtais uzvārds) - Daina Lieăeniece  

1. Dzimšanas gads, datums, vieta -  1940. gada 23.augusts, Talsu rajons, Ārlavas ciems. 

4. Izglītība - augstākā 

P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 1964.gadā, Vēstures un filoloăijas fakultāte, 

iegūta angĜu valodas skolotāja, filologa kvalifikācija . [ Diploms P Nr.152636, Rīgā, 

1965.g. 1.jūlij ā] 

5. Amats, grāds (pašreizējais  statuss) - Profesore, Dr. habil. paed. 

6. Akadēmiskā biogrāfija  -  

1976.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte  

[Диплом кандидата наук ПД     Nr.  00309  Москва, 16 июня 1976 г.] 

1992. g. Pedagoăijas doktore (Dr. paed.), nostrificēta Latvijas Universitātes  Pedagoăijas 

habilitācijas un promocijas padomē [Latvijas Universitāte, Doktora diploms, C-D Nr. 

000539, Rīgā, 1992.gada 11.decembrī] 

1997.g. Dr. habil. paed., Latvijas Universitāte [ Latvijas Universitāte, Habilitētā  doktora 

diploms, C - D h , Nr. 000164, Rīgā, 1997.gada 25.martā] 

No 1998.g. septembra  Profesore Liepājas  Pedagoăijas akadēmijā (atkārtoti ievēlēta 2004. 

g.) 

7. Pedagoăiskā darbība augstskolā -  

1978.g. 08. - 1988.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas vecākā pasniedzēja 

1988.g. - 1998.g. -  Liepājas Pedagoăijas  akadēmijas docente [ Аттестат доцента ДЦ  

Nr. 003786, Москва, 1988 ] 

1998.g. - līdz šim laikam - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesore [ Ar Latvijas 

Universitātes Pedagoăijas paplašinātās habilitācijas un promocijas padomes 1998.gada 

8.septembra lēmumu Nr. 26 ievēlēta profesora amatā] 

8. Akadēmiskā darba pieredze -   

Pirmsskolas pedagoăijas apakšnozares zinātniskās darbības vadība, 

5 starptautisku konferenču vadība, 

darbība 5 zinātniskās redkolēăijās. 

9.    Administrat īvā darba pieredze, amats - 

   1978.11. - 1994. - Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pedagoăijas un psiholoăijas un 

Pirmsskolas pedagoăijas katedru vadītāja. 

10. Sadarbība ar citām akadēmiskajām un zinātniski pētnieciskajām  institūcijām - 

1992. - 2000.g. - sadarbības projekta koordinatore ar Skipera Klementa v.nos. 

pedagoăisko augstskolu Dānijā. 



 

2003.g. 11. līdz šim laikam - sadarbība ar ViĜĦas Pedagoăiskās Universitātes Edukoloăijas 

katedru (līdzdalība konferenču organizēšanā un maăistrantu apmācībā). 

2003.g. līdz šim laikam - ViĜĦas Pedagoăiskās Universitātes  Zinātnisko rakstu krājuma 

"Pedagogika" redkolēăijas locekle. 

1999.g. līdz 2006.g. - Pedagoăijas Promocijas padomes locekle Latvijas Universitātē. 

2000.g. līdz šim laikam - Pedagoăijas Promocijas padomes locekle Daugavpils 

Universitātē. 

2000.g. līdz 2005.g. - Profesoru padomes locekle Latvijas Universitātē. 

2003.g. maijā - augustā  piedalījās Starptautiskā augstskolu  akreditācijas komisijas darbā 

Lietuvā. 

2001.g. līdz šim laikam piedalījusies  Starptautiskā augstskolu akreditācijas komisiju 

darbā Latvijā. 

2001.g. līdz 2005.g. - Profesoru padomes locekle Daugavpils Universitātē. 

2000.g. līdz šim laikam - Latvijas Profesoru Asociācijas Prezidija locekle. 

11. Nozīmīgu pētniecisku projektu izstrāde un vadība - 

1991.g. - 2001.g. vada LZP finansētos grantus "Pirmsskolas vecuma bērnu personības 

veidošana"  un "Kā palīdzēt 5 - 7 gadus vecam bērnam veidot savu identitāti". Visi grupas 

pētnieki (R.UkstiĦa, B.Vikmane, I.Miėelsone, I.Lika) šajā periodā ir uzrakstījuši un 

aizstāvējuši promocijas darbus. 

2003. g. - 2004.g. - līdzdalība LZP finansētā grantā "Etnokomunikatīvās kompetences 

attīstība multikulturālā  vidē" (tēmas vadītāja Latvijas Universitātes profesore M.Vidnere). 

2004.g. līdz šim laikam  vada LZP finansēto grantu "Mijiedarbība ar pedagogu kā 

pirmsskolas  vecuma bērnu pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja". 

 

12. Pētnieciskā darba virzieni, radošā darbība, sasniegumi -  

pirmsskolas pedagoăija, pieaugušo izglītība, sociālā pedagoăija un sociālā psiholoăija, 

izglītības filozofija 

13. Publikācijas - 

   Kopējais publikāciju skaits - 80 

   Monogrāfijas - 4 

    Mācību līdzekĜi - 11 

  Nozīmīgākās publikācijas – no 2002. – 2007. gadam  

Monogrāfijas -  

1. D.Lieăeniece. Ievads andragoăijā jeb mācīšanās "būt" pieaugušo vecumā. R.: RaKa, 2002. 

- 183 lpp. 



 

      

 Publikācijas starptautiski recenzētos rakstu krājumos 

1. Lieăeniece D. Bērna identitātes un decentrācijas  veidošanās pret citiem vecākā 

pirmsskolas vecumā // Pedagoăija: teorija un prakse: Rakstu krājums: 1 LiePa, 2002. - 

226. - 234.lpp. 

2. Lieăeniece D. Bērna saskarsmes  vajadzību apmierināšana rotaĜā (pirmsskolas vecums) // 

Pedagoăija: teorija un prakse: Rakstu krājums "Cilvēka vajadzības mūsdienu pasaulē: 

audzināšana un izglītošana". - Liepāja: LiePa, 2002. - 92. - 98.lpp. 

3. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja palīdzības sniegšanā identitātes un decentrācijas pret 

citiem veidošanā 5 - 7 gadu vecumā // Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums: IV. - 

Liepāja: LiePa, 2002. - 413. - 420.lpp. 

4. Lieăeniece D. Pieaugušo izglītība kā sociāla, pedagoăiska un psiholoăiska problēma // 

Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija un prakse skolotāju izglītībā" materiāli. - 

R., 2002. - 568. - 574.lpp. 

5. Lieăeniece D. Vecākā pirmsskolēna identitāte un mijiedarbība ar pieaugušo // Bērna 

identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā: Zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePa, 

2002. - 61. - 67.lpp. 

6. Lieăeniece D. 5 - 7 gadus veca bērna dzīves stils un audzināšana // Pedagoăija: teorija un 

prakse. Rakstu krāj. II. 1.daĜa. Pedagoăiskā procesa humanizācija: realitāte un 

perspektīva. - Liepāja: LPA, 2003. - 52. - 62.lpp. 

7. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja radošas personības veidošanā // Radoša personība. 

Zinātnisko rakstu krājums . III. - R.: RaKa, 2003. - 119. - 126.lpp. 

 

 

 

 

Publikācijas ārzemju zinātniskos izdevumos 

8. Lieăeniece D. Holistic Approach to Education of a 5 - 7 Year old Child.// "Ugdymo 

integracijos dimensijos: dabartis ir perspektyvos" // Vilnius, 2003. - 228. - 234.lpp. 

9. Лиегениеце Д. Речъ педагога как мотивирущий фактор деятелъности дошколъников 

// Pedagogika 71 – Vilinus: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004.-p. 47-51 

10. Liegeniece D. Holistic approach to understanding behaviour problems of 6-10 year old 

children // Spring university. Changing education in a changing society, 2 – Klaipeda 

University Lithuania: ATEE – Association for Teacher Education in Europe, 2007 – 

p.146-153 



 

 

Publikācijas izdevumos, kas iekĜauti LZP apstiprinātajjā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā 

11. Lieăeniece D. Pieaugušo pedagogs kā atbalstītājs  mācību procesā // Decade of Reform: 

Achievements, Challenges, Problems. II. - R.: ATEE Spring University, Association for 
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Profesionālā un Latvijas Universitātes PPI  
akadēmiskā izglītība          doktorantūra (1993 –1996); 

 Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes (Pedagoăijas un 

psiholoăijas katedras) maăistrantūra (1992 –1993); iegūts pedagoăijas 

maăistra grāds; V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts (1975 

–1979); iegūta pamatskolas skolotāja kvalifikācija 

Akadēmiskie un  pedagoăijas maăistrs; 1993, LU 

zinātniskie grādi  - 

Profesionālā darbība  

2007- lektore Pedagoăijas katedrā (docējamie kursi: vispārīgā pedagoăija, didaktika, alternatīvās 
pedagoăiskās koncepcijas); Pedagoăijas fakultātes prodekāne; studiju programmas “Sākumskolas 
skolotājs” direktore  

2003 – ievēlēta par lektori Pedagoăijas katedrā 

2002  – ievēlēta par studiju programmas  “Sākumskolas skolotājs” direktori 

1991 – pieĦemta darbā par prodekāni  Pamatskolas pedagoăijas fakultātē (1997. un 2000.gadā mainīts 

fakultātes nosaukums) 

1991 – 2003 - asistente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

1989 –1991 - vecākā laborante Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

1983 – 1989 – metodiėe Mācību daĜā 

1982 – 1983 – vecākā laborante Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

1979 – 1982 – 48.PPTV 

Zinātniskā darbība  
Nozare: vispārīgā pedagoăija. Tēma: Pedagoăiskā procesa humanizācija: realitāte un perspektīva. 
Individuālā tēma: Vispārīgās pedagoăijas aktualitātes un topošo skolotāju 
 
 
Publikācijas 
 
Valdmane I. Dažas valdorfpedagoăijas atziĦu izmantošanas iespējas Latvijas skolās// 
Latviskās pašapziĦas audzināšana: Zinātniski metodiskās konferences materiāli.- Liepāja: LPA, 1993.- 42.-
44.lpp. 
 
Valdmane I. Valdorfskolu pedagoăijas atziĦu izmantošana skolēna pašapziĦas veicināšanā// Latviskās 
pašapziĦas audzināšana: Zinātniski metodiskās konferences materiāli.- Liepāja, LPA, 1994.- 149.-155.lpp. 
 
Valdmane I. Ievads valdorfskolu pedagoăijā. Mācību līdzeklis.- Liepāja: 1994.- 73 lpp. 
 



 

Valdmane I. Dažas pārdomas par radošas personības audzināšanu// Mūsdienu pamatskola: skolēns un skolotājs: 
Zinātniskās konferences tēzes.- Liepāja: LPA, 1996.- 71.-72.lpp. 
 
Valdmane I. Audzināt brīvībai// Skola un ăimene.  – 1996. – Nr.2.- 21.-22.lpp. 
 
Valdmane I. Autoritāte vai autoritārisms?// Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes. Zinātnisko rakstu krājums.-
Liepāja: LPA,1999.-231.-234.lpp. 
 
Valdmane I. Projekta “Soli pa solim” pamatnostādnes augstskolas vispārīgās pedagoăijas kursā// Projekta “Soli 
pa solim” konference.- LPA, 2000.- 98.-102 lpp. 
 
Valdmane I.  Izglītības paradigmas daži aspekti// Cilvēka vajadzības mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu 
krājums.- LPA, 2000.  
 
Valdmane I. Izglītības pārmaiĦu procesa realitāte un perspektīvas// Personība.Laiks. 
Komunikācija.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli – Rēzekne, 2001.-136.-139.lpp. 
 
Valdmane I. 21.gadsimta izglītības daži aspekti// Pedagoăija: teorija un prakse.Rakstu krājums.-Liepāja: 
LiePa, 2002.-193.-198.lpp. 
 
Valdmane I. Vispārīgās pedagoăijas aktualitātes un topošo skolotāju profesionālās kompetences veidošanās 
izglītības procesa globalizācijas aspektā// Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums.-Liepāja:LiePa, 2003. 
 
Valdmane I. Dzimtās valodas apguve valdorfskolās// Valodu apguve: problēmas un perspektīva.  Zinātnisko 
rakstu krājums. - Liepāja: LiePa, 2006.- 111.-118.lpp. 
 
Valdmane I. Skolas feminizācija: problēmas un perspektīva// Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums. - 
Liepāja: LiePa, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SANDRA OKUĥEVA 

1. Inform ācija par personu 

Vārds, uzvārds: Sandra OkuĦeva 

Personas kods: 180560-10845 

Dzīvo: Siguldas ielā 13 – 1, Liepāja, LV – 3416 

Tālrunis: darbā 34 07749, mājās 34 36782 

2. Akadēmiskā un profesionālā izglītība 

1998. – iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā 

1993. -1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā  

1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 

literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija 

3. Akadēmiskā un profesionālā darbība 

No 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Literatūras katedras lektore 

1996. – 2005. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 

1993. – 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Latviešu valodas un literatūras katedras 

lektore 

1989. – 1993. - Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedras 

asistente 

1983. – 1989. – Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Docētie kursi: Valodas kultūra, Izteiksmīga runa, Oratora māksla, Retorika, Diskusijas 

māksla, Publiskā runa, Bērnu literatūra, 19.gs. ārzemju literatūra, PlūdoĦa dzeja. 

4. Zinātniskās intereses 

Latviešu dzeja 20.gs. 1.pusē. V. PlūdoĦa daiĜrade. Komunikācija. 

5. Publikācijas 

Zinātniski raksti – 7; konferenču tēzes – 3; metodisks raksts – 1. 

 
Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 

 
Personas dati 
 

Lāsma Latsone, 1969 

ZiĦas par dzīves un darba 
vietu 
 

Dzīvesvieta: Robežu iela 24, Liepāja, LV – 3400  
Darbavieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
tel: 29776836; e-pasts: lasmal@one.lv  

Profesionālā un 
akadēmiskā izglītība* 
 

06. 2002 – 05. 2004: Fordham University, ĥujorka, ASV, GSRRE   
08. 1995. – 02. 2002: Fordham University, ĥujorka, ASV, GSRRE.  
01.2001. – 05. 2001: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas skolotāja fakultāte. 
Skolotāja diploms.  
09.1998. – 01. 2001: RPIVA, Mūzikas pedagoăijas fakultāte  
09. 1993. – 05. 1994: AngĜu valodas un katehētikas institūts (LCI), Gaminga, Austrija. 
Ir sertifikāts. 



 

1988. – 1992: Latvijas Mūzikas Akadēmija, klavieru specialitāte 
l984. – 1988: Liepājas Mūzikas koledža 
 līdz 1984.g. - Liepājas 1. vidusskola 

Akadēmiskie un zinātniskie 
grādi 
 

Ph.D. (Doctor of Philosophy- filosofijas doktors). 2004. Fordham University, NY, ASV 

M.S. (Master of Science - zinātĦu maăistrs). 2002. Fordham University, NY, ASV 

Profesionālā darbība* Darbavieta: No 2004. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Docente. Docējamie kursi: Organizāciju 
psiholoăija, Organizāciju komunikācija, Kooperatīvās sabiedriskās attiecības, Cilvēkresursu vadība, 
Ētika, Sociālais darbs pasaulē 

Darbība projektos: 

2006./2007. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību 
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS) Mācību programmas izstrāde 

20.06.-01.07.2005. – Starptautisks projekts ERASMUS IP: “Izglītības vajadzības 
mūsdienu Eiropā.”  Lietuva, ViĜĦa. 

Zinātniskā darbība* 2006./2007. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību 
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS). Studiju programmas izstrāde 

20.04. 2007. Seminārs Rīgā par tēmu „Careers Work for the XXI Century, Bill Law 
(UK) 

8.-9.12.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Informācijas tehnoloăiju pielietojums karjeras 
attīstības atbalstam”, Raimo Vuorinen (Somija) 

7.12.2006. Starptautiska konference Rīgā „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no 
profesionālās orientācijas uz karjeras izglītību un konsultēšanu mūža garumā” (lektori 
no Latvijas, Lielbritānijas, Dānijas, Somijas) 

4.-5.11.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Quality Assurance and Assessment in Careers 
Guidance”, Deirdre Hughes (Lielbritānija) 

27.10.2006. Piektā Starptautiskā zinātniskā konference ŠauĜu Universitātē „Teacher’s 
Training in 21st Century: Changes and Perspectives”.  Mana referāta tēma: „Educating 
for Values – from Information to Transformation” 

21.-22.10.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Multikulturāls karjeras attīstības atbalsts un 
konsultēšana”, Mika Launikari (Somija) 

29.07.2006. Konference: “Eiropas Sociālais fonds un NVO līdzdalība izglītības un 
nodarbinātības veicināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā,” Mana referāta tēma: 
„Krist īgo NVO ieguldījums sievietes pašapziĦas celšanā un sociālās atstumtības 
mazināšanā”. 

09.2005. LR Probācijas dienesta pārvaldes projekts „Ieslodzīto, kuri izcieš pēdējo 
pusgadu, un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas 
programma integrācijai darba tirgū.” Konsultācijas projekta izstrāde un apmācība.   

22.-25.09.2005. Starptautiska studiju konference „Diakonāts kā pravietiska kalpošana 
globalizētajā pasaulē,”  Fraizingā (Vācija) 

21. – 28.08.2005. Garīgās mūzikas seminārs (46. Österreichische Werkwoche für 
Kirchenmusik),  Zalcburga  (Austrija)  

18.-22.07.2005. – 36 stundu tālākizglītības programma “Ētikas mācību priekšmeta 7. 
klasei programmas īstenošana pamatskolā.” Ir sertifikāts.  

16.04.-23.04.2005. Pieredzes apmaiĦas seminārs Alborgā (Dānija), Skiper Klement 
Seminar augstskolā. Tēma – sociālais darbs 

03.12.2004. – 18.12.2004. – kursi Benediktinerstift Altenburgā (Austrija): (Austrijas 
vēsture, kultūra, sociālais darbs). Ir sertifikāts. 

11.-14.05. 2003. Starptautiska konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.” 
Daugavpils Universitātē 

06./07.2001. – Tercio Millenio Institūta seminārs „Par brīvu sabiedrību” (3 nedēĜas) 
Krakovā (Polija). Ir sertifikāts. 

09.-12.09.2000. Stefan Batory Foundation seminārs: „Uzticības telefons kā atbalsta 
sistēma ăimenēm ar atkarību  problēmām”, Konstantin (Polija). Ir sertifikāts. 

Publikācijas** Darbs pie vairākām publikācijām (Pedagoăijas katedras izdevumiem) 
2006/2007: Programma studiju kursam „Komunikāciju teorijas” (projekta KIPNIS 
ietvaros)  

 
 



 

      
                                     DIĀNA OěUKALNE 

 Personas dati  

   Vārds, uzvārds          Diāna OĜukalne 
   Adrese                        SakĦu 16 – 40, Liepāja, LV - 3417  
   Darbavietas adrese   Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14,  Liepāja, LV - 3401 
   Tālrunis                      mob. 9231006 
    Personas kods           030176 - 10811 

Dzimšanas dati 
   Dzimusi                      1976. gada 3. janvārī. 
   Tautība                      Latviete 
   Ăimenes stāvoklis     Precējusies 
 
Izglītība                        No 2003. g. septembra studēju Baltijas krievu institūta un Psiholoăijas 

augstskolas Liepājas filiālē specialitātē – sociālais psihologs. 
 

   No 2000. g. septembra līdz 2002. g. jūlijam studēju LPA 
maăistrantūrā. Iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds  pedagoăijas 
teorijā un vēsturē. 

 
                                      No 1999. gada septembra līdz 2000. gada jūlijam mācījos  LPA.  Iegūta  sākumskolas  

skolotāja  un konsultanta psiholoăijā pamatskolā kvalifikācija un pedagoăijas  
bakalaura grāds  ar  vērtējumu  – 10 ( izcili ).  

 
                                     1994. gadā absolvēju Liepājas 1. vidusskolu. Iegūta vidējā izglītība. 
 
                                     1991. gadā pabeidzu Liepājas 15. vidusskolu. Iegūta deviĦgadīgā 

izglītība. 
 
Darba pieredze             No 2004. g. septembra amatu savienošanas kārtībā strādāju Liepājas 1.vsk. par 

psiholoăijas skolotāju. 

No 2003.g. septembra līdz 2004. g. jūnijam amatu savienošanas kārtībā 
strādāju Kalētu pamatskolā par psihologu – konsultantu.  

Kopš 2001. g. 1. decembra strādāju LPA par asistenti (vispārīgā psiholoăija, 
ievads psiholoăijā, attīstības psiholoăijas teorija, pedagoăiskā psiholoăija, 
personības psiholoăija, hiperaktivitāte skolā, sociālā psiholoăija, saskarsmes 
psiholoăija, ăimenes psiholoăija). 

No 2000. g. 1. septembra līdz 2001. g. 30. jūnijam  strādāju LPA par 
asistenti ( vispārīgā psiholoăija). 

No 2000. g. 28. augusta līdz 2001. g. 29.novembrim strādāju DALP 5. vsk. 
par  psihologu konsultantu. 

No    2000. g.    1.   augusta līdz 2002. g. 1 jūlijam strādāju KASS 
Interdisciplinārajā bērnu attīstības centrā par psihologu – konsultantu. 

 

Cita nozīmīga pieredze 
Sertifikāts par piedalīšanos seminārā “K ā palīdzēt neglābjami slimiem 
cilvēkiem”2003. gada 17., 18. maijā. 
           Apliecība par lekciju kursa “Bērni, kuriem ir autisms un 
aspergera sindroms” noklausīšanos 2003. gada 4. aprīlī. 



 

          Sertifikāts par piedalīšanos klīnisko psihologu asociācijas 
rīkotajā konferencē “Kl īniskā psiholoăija un atkarība” 2003. gada 27. 
martā. 
2002. gada novembrī piedalījos konferencē “Skola visiem”. 

Apliecība par kursu “UDS – uzmanības deficīta  sindroms” 
apguvi 2002.gada 25. septembrī . 

                                    2001. g. maijā apgūts kurss par pirmās     palīdzības sniegšanu. 
                                    2001.g. martā apgūtas pamatzināšanas  datoros. 

                                      Sertifikāts par kursu “ Bērnu seksuālās izmantošanas profilakse “ apguvi 
laikā no 11. –13. 2001. un no 19. – 20. 01. 2001.  

                                      Sertifikāts par sociālpediatrijas  kursa  apguvi 
laikā  no  1999.  gada  septembra   līdz  2000.  gada maijam. 

 
Īpaši nopelni                        2002. g. martā piešėirta LIF m ēķėprogrammas ”Izglītībai, zinātnei un kultūrai” 

veicināšanas stipendija. 

           2003. gada janvārī par izstrādāto maăistra darbu “Jaunākā skolas vecuma 
bērnu uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā saistība” piešėirta 
Zentas MauriĦas vārdbalva jaunajiem zinātniekiem. 

 

Intereses               Psiholoăiska rakstura literatūra, daiĜliteratūra, šūšana,               adīšana, 
dziedāšana, ăitārspēle, datorzinību apgūšana, valodu apguve. 

 

Prasmes                       Brīvi pārvaldu  krievu  valodu,  ar  vārdnīcas  palīdzību 
                                      vācu valodu, apgūstu angĜu valodu. 
                                       IemaĦas darbā ar datoru ( programmas Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer). 
 
Publikācijas          Raksts “Jaunākā skolas vecuma bērnu uzmanības deficīta sindroma un 

pašizjūtas savstarpējā saistība” krājumā “Maăistrantu zinātniskie 
raksti” IV Pedagoăijas teorija un metodika, 2002. 

 
D. OĜukalne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RITA OZOLA 

 
Vārds, uzvārds:  Rita Ozola 

Dzimšanas dati: 1940. gada 21.februāris 

Personas kods: 210240-10813 

Dzīves vieta:  Lielā 2 - 43, Liepāja, LV- 3401 

Tālrunis:   29504441 

e- pasts:   arodbiedriba@lieppa.lv 

 
Izglītība: 1998.gads -  Liepājas Pedagoăiskā augstskolā iegūts  

         pedagoăijas maăistra grāds; 
 1963.gads -  Liepājas Pedagoăiskā institūta diploms 

         pamatskolas skolotāja specialitātē. 
 

Darba pieredze: 1982.gads – līdz šim laikam -  Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
        arodorganizācijas priekšsēdētāja; 

1982.gads – līdz šim laikam -  Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
        Pedagoăijas  katedras lektore; 

1975. - 1982.gadi -  Liepājas 48.arodvidusskolā skolotāja; 
1963. - 1975.gadi - Liepājas 11.vidusskolā skolotāja un  

       direktora vietniece audzināšanas darbā. 
 
Valodu prasmes:    latviešu  - dzimtā valoda; 

    krievu -  brīvi pārvaldu; 

    angĜu – pamatzināšanas. 

 

Papildus izglītība, kursi:  

 

1995. - 2001. gadi -  piedalīšanās starptautiskajos projektos  

“Arodpedagoăiskā izglītība” 

2000. –2001. – starptautiski kursi  (Somija, Vācija) “Izglītošana 

 profesionālās izglītības skolās”, sertifikāts 

 2001. - 2002. gadi -  piedalīšanās starptautiskajā projektā  

“Akt īva mācīšanās” 

2003. – LPA semināru cikls: “Vērtībizglītība”, “Didaktikas 

 modeĜi”, “Reformpedagoăija Vācijā” 

2005. – kursi “Studiju programmu izstrādes metodika” 

2005. – 2006. -  IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju       
izglītības asociācijas kursi “Jauno skolotāju mentoru 

 sagatavošana”, sertifikāts 



 

2006. – starptautisks semināru cikls (Latvija-Vācija) “Skolas kultūra un 
kvalitāte” 

2006. – IZM Kultūras un izglītības centra angĜu valodas kursi, 

 apliecība 

Docējamie kursi: Vispārīgā pedagoăija 

              Skolas pedagoăija  

   Pedagoga darba ētika 

 
 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas 2002.-2006. – piedalīšanās LPA starptautiskajās 
zinātniskajās  

    konferencēs “Pedagoăija: teorija un prakse” 
2005. – piedalīšanās Rēzeknes augstskolas starptautiskajā  

konferencē: “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
   2005. – piedalīšanās Starptautiskās izglītības organizācijas 

 Baltijas jūras valstu  konferencē “Izgl ītības kvalitāte un  
BoloĦas procesa  iedzīvināšana”  

2006. – piedalīšanās LPA V starptautiskajā zinātniskajā  
    konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” 

2006. – LPA 4.starptautiskā konference “Pedagoăija: teorija un prakse”. 

 

              
          R.Ozola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        AUSMA ŠĒNA 
 

 PERSONAS DATI : 
AUSMA ŠĒNA dzimusi 1942. gada 26. jūnijs, latviete 

 PERSONAS KODS: 260642-10812 
 DZĪVES VIETA:    E. Tisē iela 73-25, Liepāja, LV-3407, t. 3437793, ringo@lieppa.lv 
 DARBA VIETA: 
 

LPA, Lielā iela 14, LV 3400 

PROFESIONĀLĀ UN AKADĒMISKĀ 
IZGLĪTĪBA 

 

1993. -  LU, Pedagoăijas maăistre 
 1960. - 1965. LVU, filologs, angĜu valodas skolotājs 

 

 
 
 
 
 PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI: 

2005. – 2006.  ”Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vad
2006. –  seminārs  “The Role of Teacher in the English Language Classroom”, sertifikāts  
2006. – seminārs, vadītājs Steve Lever, sertifākts  
2005. - seminārs ”Humanistic Teaching: How to Make Everyone Happy”, sertifikāts  
2005. - konference ”The History of Innovation: Meeting the Needs of Today and Tomorrow”, setifikāts  
2001. -  konference “American Studies”, Peace Corps, sertifikāts  
1997. - konference “ELT Training”, sertifikāts 
1993. – 1994. Lielbritānijas Padomes un IZM programma “ELT Professional Development Programme”, sertifikāts
1993. - kursi “The Baltic States Curriculum Design Programme”, Lancasteras Universitāte, Lielbritānija, sertifikāts
1992. - 1994. projekts ar Zviedrijas Medborgarskolan par  svešvalodu mācīšanas metodēm 
1992. - seminārs “Modern Language Learning Methodology”, Upsalā, Zviedrijā, sertifikāts 
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1965. – 1973. Nīcas vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
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2006. - seminārs  Steve Lever vadībā, “Language in the Classroom”, sertifikāts 
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IZGLĪTĪBA 
1980.gada pabeidzu Liepājas J.RaiĦa 6.vidusskolu - atestāts.  
1980. gada iestājos Latvijas Valsts universitatātē Vēstures un filozofijas fakultātē,  
1985. gada pabeidzu LVU Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot vēsturnieka, vēstures 

un sabiedrisko zinātĦu pasniedzēja kvalifikāciju, diploms KB nr. 220753.  
2003. gada jūnijs - izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā, diploms Nr 000490.  

DARBA PIEREDZE  
1985.gada strādāju Liepajas Vēstures un mākslas muzejā par filiāles vadītāju.  
no 1988.gada līdz šim brīdim, Liepājas Pedagoăijas akadēmija Sociālo zinātĦu katedrā 

par lektoru, lasu vēstures, politoloăijas un tiesību, civilzinību kursus.  
1997.gada izveidoju un vadu LPA Civilzinību centru, kura mērėis ir sekmēt 

pilsoniskās izglītības attīstību Kurzemes reăionā, kā arī sekmēt sabiedrības 
informētību un izpratni par cilvēktiesībām, demokratizācijas, integrācijas un 
ekonomiskiem procesiem valsti .  

no 2002. gada strādāju LR NP Kurzemes reăiona informācijas centrā.  

DARBS AMATU SAVIENOŠANAS KARTĪBA  
no 1995. gada strādāju amatu savienošanas kārtībā Liepājas 15.vidusskolā, lasu 

vēstures, politika un tiesības, civilzinību kursus, bet komercklasei kursu -
sabiedrība un ekonomika.  

1994. gada uzsaku darbību Demokrātijas attīstības centrā, esmu viens no dotās 
nevalstiskās organizācijas dibinātājiem, piedalos mācību līdzekĜu izstrādē:  
Civilzinību kursa ekonomikas nodala.R.,1994. 
Civilzinības. ES un CITI. Tu un Valsts. R.,1994.  

no 1996.g. līdz 1999.g. ievēlēts par LPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku 
no 1998.gada ir izvērtusies sadarbība ar EDSO Latvijas misiju un Latviešu valodas 
valsts apguves programmu.  
1998.g.maijā un 1999.g. martā organizēju starptautisku konferenci "Sabiedrības integrācijas  

 process Liepājā, specifika, panākumi, problēmas un perspektīvas", kur piedalījās  
Lielbritānijas, Nīderlandes pārstāvji, Krievijas ăenerālkonsuls, Latvijas 
valsts, pilsētas pašvaldības institūciju pārstāvji un uzĦēmēji.  

no 1998.g. līdz 1999.g. vadu LPA projekta grupu, kura sadarbojas ar 
Rietumanglijas universitāti, tēma : "Minoritāšu sociālā integrācija 
sabiedrībā ".  

1999.g. marta organizēju starptautisku konferenci "Minoritāšu sociālā 
integrācija sabiedrībā ".  

no 1998. gada sadarbojos ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību pilsoniskās izglītības 
jomā, piedalījos mācību līdzekĜu izstrādē.  

 
 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA  

1994.gadā ar sertifikātu pabeidzu "Politikas analīzes" kursus Dānijā, Ronnē, ieguvu tiesības 
laksit lekcijas Latvijas administrācijas skolā, vadīju nodarbības Liepājas ieredĦu 
grupām.  

1995.gadā pēc ASV ekonomiskas izglītības organizāciju ielūguma piedalījos starptautiskā 



 

konferencē Dallasa un iepazinos ar ekonomisko izglītības sistēmu  
 Oshkochas universitātē.  
1996.gadā ar sertifikātu pabeidzu Starptautiska RepublikāĦu institūta kursa ciklu "Partiju 

loma un nozīme sabiedrībā".  
1996.gadā ar sertifikātu pabeidzu LBAS un Zviedrijas arodcentru LO un TCO kursu  

 programmu "Sabiedriskās domas veidošana ar masu informācijas līdzekĜu  
palīdzību, to loma velēšanu kampaĦā".  

1997.gadā papildināju zināšanas pilsoniskās izglītības jomā Indiānas un Ilinoisas 
universitātes ASV.  

1997.gadā ar sertifikātu pabeidzu kursus "Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu 
izstrādāšana".  

1997.gadā ar sertifikātu pabeidzu UNHCR kursus "Patvēruma tiesības. BēgĜu 
problemātika Latvijas konteksta".  

1999. gadā ar sertifikātu pabeidzu FREDOM HOUSE organizētos kursus "Sabiedrības 
informēšana".  

1999. gadā pēc Nīderlandes Pieaugušo izglītības organizācijas ODESSY ielūguma 
iepazinos ar pilsoniskās izglītības realizēšanu un pašvaldības lomu šajā procesā 
Nīderlandē.  

1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu Eiropas Savienības PHARE programmas Treneru 
kursus politikas analīzē.  

1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus "Eiropas 
Savienības pamatnostādnes". 

2000.gada ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus "Psiholoăija.  
Ētika."  

2000.gada ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus 
"Administratīvais process iestādē".  

2001.gada ar Vācijas Komunikācijas akadēmijas sertifikātu pabeidzu kursus 
"Sabiedriskas attiecības. Krīzes menedžments".  

2001. gadā ar sertifikātu pabeidzu SF- Latvija kursu ciklu "Kritiska domāšana".  
2001. gadā saĦēmu SF- Latvija sertifikātu par profesionālas meistarības pilnveidošanu 

sociālo zinību jomā.  
2002. gadā ar sertifikātu pabeidzu Latvijas tiesnešu mācību centra rīkotos kursus 

"Tiesa un tiesneši Latvijā".  
2002. g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus "Projekta vadīšana". 
2003. gada ar sertifikātu pabeidzu LPA rīkotos kursus "Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, 
reformpedagoăija Vācijā" .  
2003. g. ar sertifikātu pabeidzu EURO CUO kursus "Novada vēstures mācīšana skolā". 
2003. gada ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus "Korupcijas 
novēršana" .  
2004.g. Luksemburgā ar sertifikātu pabeidzu Luksemburgas IM rīkotos kursus "XXgs.  

Eiropas vēstures problēmas".  
2004.g. ar sertifikātu pabeidzu IZM kursus "Bilingvālās izglītības metodika vēstures un 

sociālo zinību mācību programmu īstenošana".  
2004.g. ar sertifikātu pabeidzu Starptautiska Sarkana Krusta kursus "Ievads 

humanitārajās tiesības".  
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2005.g. ar sertifikātu pabeidzu Starptautiskas Migrācijas Organizācijas kursus 
"Cilvēku tirdzniecības novēršana".  

2005.g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas 
kursus "ES reăionālā politika un strukturālie fondi",  
"ES kopējā lauksaimniecības politika",  
"Politikas ietekmes novērtēšana".  
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Vēsture un sociālas zinības. Uzdevumu paraugu krājums vēsturē un sociālajās 
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* Integrācijas Ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru 
izglītības projektā - 03. 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
ARTURS MEDVECKIS 

 
Inform ācija par personu 
 Arturs Medveckis 
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ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
 Dzīves vieta: Pasta ielā 24 - 5, Liepāja, LV- 3401, 

Tālr. 34 - 21298 
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālo 
zinātĦu katedra, Lielā iela 14, Liepāja, 
LV – 3401 
Tālr. 34 07737, e-pasts: arturs@lieppa.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 2004. - LPA, iegūts Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā; 

1989. – 1992. - Studijas dienas nodaĜā doktorantūrā LVU 
Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas katedrā; 

1984. - Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas 
Kultūras un mākslas zinātĦu fakultātē, 
kultūrizglītības darba organizatora – 
metodiėa kvalifikācija; 

Papildus izglītība, kursi 
 2005.- SIA "Komplekss Citadele" profesionālās pilnveides 

izglītības programma 208520 "Darba aizsardzība" 
160 ak.st.apjomā. Izsniegta apliecība: sērija PB, 
nr.003909. Liepāja, 2005.gada 13.janvārī. 

2004. - Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studiju 
seminārs "Zinātniskās pētniecības attīstība Eiropas 
studiju ietvaros pēc Eiropas Savienības 
paplašināšanās. Rīgā, 2004.gada 12.jūnijā. 

2002. – Profesionālo studiju skolas “Citadele” kursi darba 
likumdošanā un darba aizsardzībā. Atestācijas 
apliecība (2002.gada 13.decembrī, protokols Nr. 10) 

2002. – Banku augstskolas ekspertes vadītais seminārs 
“Profesijas analīze izmantojot DACUM”; 

2002. - LVSA rīkotie 24 stundu starptautiskie skolotāju 
tālākizglītības kursi “Holokausta mācīšana. 
Problēmas. Risinājumi.” (apliecība Nr.692, izsniegta 
2002.gada 26.oktobrī) 

2002. – SFL programmas “PārmaiĦas izglītībā” semināru 
cikls projektā “Cilv ēks sabiedrībā” – Konsultanta 
loma skolotāja profesionālās kompetences 
attīstīšanā u.c.; 

2002. – 48 stundu kursi angĜu valodā – Sertifikāts 
Reă.Nr.343, Liepāja, 14.maijs, 2002.; 

2002. – Valsts budžeta finansētie Latvijas Universitātes 



 

Pedagoăijas un psiholoăijas institūta tālākizglītības 
72 stundu kursi “Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse”, sertifikāts Nr. 0037; 

1999. - Valsts administrācijas skolas “Projektu vadīšana” 
kursu dalībnieks, sertifikāts. 

Profesionālā darbība 
 2005.gada decembris - Latvijas Sociologu Asociācijas 

valdes loceklis 

2003.gada 28.augustā Humanitārās fakultātes domē 
atkārtoti ievēlēts par lektoru uz turpmākajiem 6 gadiem; 

2002. – pašlaik – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Socioloăisko pētījumu centra vadītājs 

1997. - 2006. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta 
loceklis 

1997. – pašlaik - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Sociālo zinātĦu un vadības katedras vadītājs, lektors; 

1993. – pašlaik - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektors; 
  1988. - LVU Filozofijas katedras pasniedzējs – 

stažieris; 
1984. – 1993. - Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs; 
1984. – 1989. - Liepājas Pedagoăiskā institūta Studentu 

kluba vadītājs. 
Docējamie kursi: Kultūras vēsture, kulturoloăija, estētika, 

semiotika, darba aizsardzība, kultūrpolitika, 
kultūras socioloăija, tautas attīstība. 

Cita nozīmīga pieredze 
 2007. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko 

pētījumu institūtā un Latvijas Universitātes 
65.konferencē „Cilv ēkkapitāls un tautas attīstība” 
prezentēja pētījumu “Iedzīvotāju ataudzes 
kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā” 
ar savu referātu: „Liepājā jaundzimušo (1990-
2006.g.) dzīves kvalitātes perspektīvas: veselības 
un sociālā riska faktoru konteksts”, Rīgā, 
2007.gada 9.februārī. 

2007. Daugavpils universitātes XVII Zinātniskie 
lasījumi. Piedalījās ar referātu „Vēstures notikumu 
un kultūras refleksiju atainojums 2.pasaules kara 
laika latviešu emigrācijas pārstāvju dzīvesstāstos”, 
Daugavpilī 2007.gada 25. – 26.janvārī. 

2006. ViĜĦas Sociālo pētījumu institūta organizētā 
konference „Social Groups: From Past to Present” 
piedalījās ar referātu „Life History of Employees 
of Liepaja Academy of Pedagogy in Social 
Context / Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
darbinieku dzīvesstāsti sociālo pētījumu 
kontekstā”, Vi ĜĦā 2006.gada 15.decemrbī 

2006. Socioloăisko pētījumu centra vadītājs un 



 

līdzautors. Īstenotie pētījumi: Socioloăiskais 
pētījums "Nodarbinātības kvalitātes pilnveidošana 
Saldus rajonā"; Eiropas Sociālā fonda nacionālās 
programmas “Darba tirgus pētījumi” projekts 
“Nodarbinātības valsts aăentūras pētījumi” lauku 
darbs Kurzemē; "Liepājas nodarbinātības 
stratēăijas izstrāde" Pasaules Bankas programmas 
"Cities Alliance" ietvaros; iedzīvotāju aptauja 
„Informācijas avoti par aktualitātēm Liepājas 
pilsētā iedzīvotāju skatījumā”; socioloăiskais 
pētījums “Liepājas Domes darbības vērtējums 
Liepājas iedzīvotāju skatījumā”. 

2006. Daugavpils Universitātes XVI Zinātniskie 
lasījumi, piedalījās ar referātu „Dzīvesstāstu 
atspoguĜojums mūžībā aizgājušo atvadu vārdu 
tekstos” 2006.gada 26.-27.jūlij ā. 

2006. Projekta Letonika dalībnieks, īstenošanas posms 
Eskilstūnā (Zviedrija) "Latviskās un lokālās 
kultūras identitātes pārmaiĦu fiksācija", 2006.gada 
11.-13.jūnijs.  

2006. LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedras 
organizētā 9.stasptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra”, piedalījās ar referātiem 
„Cilv ēkcentrētā pieeja: reăiona iedzīvotāju dzīves 
kvalitāte Tautas attīstības pārskata ziĦojumā un 
ideju rezonanse Nacionālajā attīstības 
programmā”, „Biogrāfiskās izpētes metodes 
sociālajos pētījumos” 2006.gada 27.-28.aprīlī. 

2006. Rēzeknes Augstskolas starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” 
piedalījās ar referātu „Mūžībā aizgājušo atvadu 
vārdu tekstu izmantošanas iespējas izglītības 
procesu pētījumos”, 2006.gada 26.februārī. 

2006.g. marts Lektors Socrates programmā pasniedzēju 
mobilitātei. Seminārs "Biographical Research 
Methods in Social Work", Melardalenas 
augstskola (Zviedrija). 

2005. Lietuvas Socioloăijas biedrības un ViĜĦas 
Pedagoăiskās universitātes zinātniskā konferencē 
"Akademinis jaunimas permainu metais" 
piedalījās ar referātu "Народное развитие в 
Курземском регионе с точки зрения занятности 
жителей Лиепаи и Салдуса". Vi ĜĦa, 2005.gada 
27.oktobris. 

2005. Dalība ikgadējā starptautiskā konferencē "The 
Mas Media and the Civic Mission of Schools in 
Contemporary Democracies". Tallina, 2005.gada 
17. - 20.aprīlis. 

2005. Dalība starptautiskās pilsoniskās izglītības 
programmas ietvaros sadarbībā ar Pilsoniskās 



 

izglītības centru (Kalifornija, ASV), Izglītības 
attīstības centra organizētā seminārā 
"Demokrātiska mācīšana un mācīšanās topošo 
pedagogu sagatavošanā un pedagogu 
tālākizglītībā: attīstības pieeja" (Democratic 
Teaching and Learning for Pre-Service and In-
Service Teachers: A Developmental Approach). 
Rīga, 2005.gada 21.aprīlis. 

2005. ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO 
Bērnu fonda Latvijas Nacionālā Komiteja 
(UNICEF LNK) un Pasaules Veselības 
organizācija (PVO) sadarbībā ar Krīzes centru 
Skalbes un ClearChannel organizētās "KampaĦas 
pret vardarbību" pētnieks un ziĦojuma 
sagatavotājs Liepājā. ZiĦojums 2005.gada 
22.martā. 

2005. Liepājas rajona attīstības programmas stratēăiju 
izstrādes eksperts. Liepājas rajona padomes 
Attīstības pārvalde. Kopš 2005.gada 1.janvāra. 

2005. Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās 
konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, 
Augstskolu pedagoăijas sekcijā piedalījās ar 
referātu „Vērtību priekšstati Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas docētāju dzīvesstāstos”. Raksts 
iesniegts publicēšanai. Rēzekne, 2005.gada 25.-
26.februāris. 

2005. EEZ/Norvēău finansu instrumenta ietvaros esošās 
finansu līnijas "Pētījumu un izvērtēšanas spēju 
stiprināšana reăionālās attīstības kontekstā" 
projekta darba grupas dalībnieks. Rīga, 2005.gada 
11.februāris. 

2005. Latvijas Universitātes 63.konferences, sekcijas 
"Reăionālā attīstība: cilvēki, struktūras, attiecības" 
plenārsēdē piedalījās ar referātu "Reăionālās 
attīstības kontekstu daudzveidība Kurzemē 
pārmaiĦu procesos". Raksts iesniegts publicēšanai. 
Rīga, 2005.gada 7.februāris. 

2005. Daugavpils starptautiskā zinātniskā konferencē 
"XV Zin ātniskie lasījumi" piedalījās ar referātu 
"Liepājas Pedagoăijas akadēmijas darbinieku 
dzīvesstāsti - jaunākie humanitāro un sociālo 
zinātĦu izpētes avoti". Raksts iesniegts 
publicēšanai. Daugavpils, 2005.gada 27.-
28.janvāris. 

2005.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības 
pārskata ziĦojums Kurzemes diskusijas 
prezentācija SPPI rīkotajā noslēguma diskusijā 
"Tautas attīstība Latvijas reăionos". Rīga, 
2005.gada 14.janvārī. 

2004.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības 



 

pārskata ziĦojums sagatavošanas reăionālās 
diskusijas Liepājā vadītājs, organizētājs. Liepāja, 
2004.gada 21.decembris. 

2004.- Tautas attīstības pārskata projekta darba grupas 
padomnieks un koordinators LPA (United Nations 
Development Programme). 

2004.gada 13.septembris - 13.novembris. SIA "AC 
Konsultācijas" Pasaules Bankas programmas 
"Cities Alliance" projekta "Liepājas 
nodarbinātības stratēăijas izstrāde" darba grupas 
dalībnieks. Liepāja. 

2004. gada 22.septembris - 13.oktobris. SIA "AC 
Konsultācijas" Pasaules Bankas programmas 
"Cities Alliance" projekta ietvaros veiktā 
socioloăiskā pētījuma "Liepājas nodarbinātības 
stratēăijas izstrāde" organizators un vadītājs. 
Liepāja. 

2004. - Projektu vērtēšanas komisijas apstiprināts 
Eiropas Sociālā fonda konkursa projektu 
pieteikumu vērtēšanas eksperts. Apstiprināts 
2004.gada 10.septembrī. 

Izvērtētie projektu pieteikumi: 
1) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un 

nodarbinātības veicināšana, 3.3. pasākuma: 
Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.6. 
aktivitāte: Pedagoăiskās korekcijas 
programmu attīstīšana un ieviešana. 

2) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un 
nodarbinātības veicināšana, 3.3.pasākuma: 
Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.7. 
aktivitāte: Jauniešu ar speciālām vajadzībām 
integrēšana izglītības sistēmā. 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un 
kultūrpolitikas studentu sadarbības tīkla Synaxis 
Baltica konferences "Kultūras mantojuma 
mūsdienīgas izmantošanas iespējas pilsētas un 
reăionālajā attīstībā" līdzorganizators un koordinators 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. Liepāja, 2004.gada 
27. - 28.jūlijs 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un 
kultūrpolitikas studentu sadarbības tīkla Synaxis 
Baltica konferencē "Kultūras mantojuma mūsdienīgas 
izmantošanas iespējas pilsētas un reăionālajā attīstībā" 
piedalījās ar referātu "Kultūrpolitikas aspekti Liepājā 
un Liepājas reăionā". Liepāja, 2004.gada 27.- 28.jūlijs 

2004.gada februāris – Melardalenas augstskolā (MDH; 
Zviedrija) pieredzes apmaiĦas darba grupas vadība un 
ziĦojums “Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) un 
MDH sadarbības izvērtējums un attīstības 



 

perspektīvas zinātnes un studiju darba pilnveidē 
partnerības un kopīgās izglītības telpas kontekstā”; 

2004.gada februāris – Projekta “Starptautiskās kustības un 
kultūras izmaiĦas Baltijas jūras reăionā” pētniecības 
programmas saskaĦošana ar sadarbības partneriem 
Sedertornas augstskolā (Zviedrija, Stokholma); 

2004.gada februāris – seminārs – apaĜais galds Sedertornas 
augstskolā (Zviedrija, Stokholma) politoloăijas un 
sociālo zinību studiju programmu studentiem par 
starpnacionālajām attiecībām un pilsonības iegūšanas 
jautājumiem Latvijā; 

2003.gada novembris – Liepājas pilsētas domes pasūtījuma 
socioloăiskā pētījuma “Liepājas Domes darbības 
vērtējums Liepājas iedzīvotāju skatījumā” vadība; 

2003. – Liepājas rajona ētikas skolotāju tālākizglītības 
kursa “Ētikas, kā mācību priekšmeta vieta 
pamatizglītības saturā šodien un nākotnē” vadītājs. 
2003.gada 21.oktobrī. 

2003. –Starptautiskās zinātniskās konferences “The 
Humanistic Axiological and Aesthetic Educatoin in 
the Light of the Teaching Programs and the Social 
Needs” plenārsēdē uzstājās ar referātu “Estētikas un 
ētikas problēmu aksioloăiskie aspekti sociālo zinību 
skolotāju sagatavošanas studiju programmās Latvijā.” 
Polijā, Ržežovā 2003.gada 23.-24.septembrī. Raksts 
iesniegts publicēšanai rakstu krājumā. 

2002. – Sorosa fonda – Latvija finansētā projekta “Sociālo 
zinību skolotājs studiju programmas izveide” 
koncepcijas izstrādes autors, projekta un darba grupas 
vadītājs; 

2002. – Dalība konferencēs un citos forumos ar 
priekšlasījumiem: 

- DU XII Zinātniskie lasījumi, referāts - “Dzīvesstāsti 
Kurzemē – būtisks vēsturiskās izziĦas avots”, sekcijas 
vadīšana, 

- ROTARI konferencē Liepājas teātrī referāts 
“M ūsdienu sabiedrības tikumiskās kultūras ieskice”; 

2002. – LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedras 
sadarbības līgumu izstrādes autors ar LLU Sociālo 
zinātĦu katedru; 

2002. – Latvijas Valsts profesijas standarta “Sociālo zinātĦu 
skolotājs” Latvijas augstskolu, IZM darbinieku un citu 
institūciju pārstāvju darba grupas un projekta vadītājs; 

2002. – Studiju programmas “Lietišėā socioloăija” 
profesijas standarta izstrādes darba grupas vadītājs, 



 

līdzautors; 

2001. – 2002. - Eiropas Komisijas delegācijas finansētā 
PHARE projekta “Mana vieta Eiropas Savienībā” 
koncepcijas un projekta izstrādes autors un vadītājs; 

1997. – pašlaik – Darba grupu dalībnieks SFL programmās 
“PārmaiĦas izglītībā”, “Austrumi Austrumiem”; 

1997. – pašlaik - Neklātienes studiju programmas “Vēstures 
un sociālo zinību skolotājs ar integrētu humanitāro 
zinātĦu bakalauru” izveides darba grupas vadītājs, 
programmas direktors; 

1997. – pašlaik – ikgadējās Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Sabiedrība un kultūra” koncepcijas 
autors, konferences organizētāju komitejas vadītājs, 
projekta vadītājs, zinātnisko rakstu krājumu 
sastādītājs un recenzents; 

1998. – pašlaik - Sadarbības kopprojekta Zviedrijas 
Melardalenas augstskolas un LPA darba koordinators 
Latvijā; 
2001. – SWISS BALTIKNET Šveice, Igaunija, 
Latvija, Lietuva “Ecosys system training” Latvijas 
projekta darba grupas izveides iniciators un 
koordinators; 

2001. – Sadarbībā ar LZA Latvijas mutvārdu vēstures 
ekspedīcijas dalībnieks un ekspedīcijas darba 
koordinators Kurzemē; 

2001. - Liepājas pilsētas Domes pasūtījuma Vides 
rīcības plāna “Iesāc zaĜo gadsimtu” socioloăiskās 
aptaujas izstrādāšanas un datu apstrādes darba grupas 
vadītājs; 

2000. – 2001. - Eiropas Komisijas delegācijas finansētā 
PHARE projekta “Latvijas pilsonis – Eiropas 
pilsonis” autors un vadītājs; 

1997. – 2001. - Studiju programmas “Lietišėa socioloăija” 
autors, darba grupas vadītājs, programmas direktors; 

 
Zinātniskā darbība 
 Zinātnes jomas – Kultūras vēsture, kultūrfilozofija, 

kultūrpolitika, kultūras socioloăija, izglītības 
vēsture, kultūrantropoloăija.  

Citas nozīmīgas aktivitātes 
 1. Sadarbības partneru aktivitāšu koordinators: 

- Latvijas augstskolas: Rēzeknes Augstskola, Vidzemes 
Augstskola, LU, Daugavpils Universitāte; 

- Ārzemes: ŠauĜi, Vi ĜĦa, Klaipēda (Lietuva), Tallina, 
Tartu (Igaunija), Eskilstūna, Stokholma (Zviedrija), 
Ržežova, Tampere (Somija), Minska (Baltkrievija) 

2. no 2003. – LPA 50gadu jubilejas organizētāju komitejas 
dalībnieks; atbildīgais par LPA muzeja izveidi, LPA 



 

akadēmiskā personāla biogrāfiskā rādītāja izstrādi un 
projekta “LPA – dzīvesstāsti” vadītājs. 
3. LPA ERSMUS hartas laika posmam no 200.3/2004. līdz 
2006./2007.g. izstrādes darba grupas dalībnieks, 4 sadaĜu 
teksta projekta autors: LPA vēsture, misija, rīcības 
programma un kvalitātes novērtēšana. 
4. Asins donors kopš 1978.gada. 

Publikācijas 
 Kopējais skaits 29 (skat. pielikumā) 

Prasmes un intereses 
 Svešvalodu zināšanas: latviešu – dzimtā 

krievu – pārvaldu 
vācu – pārvaldu 
angĜu – pamatlīmenis. 

Intereses un ar tām saistītās aktivitātes: 
- Nevalstisko organizāciju darbība – Eiropas Kustība 

Latvijā Liepājas nodaĜas vadītājs; 
- Sadarbība ar Latvijas Ārpolitikas institūtu; 
- Arhitektūras un kultūrvēsturisko pieminekĜu 

restaurācija; 
- Mūzika – kora “Lauma” dalībnieks. 

Apbalvojumi 
 2005. - 1991.gada barikāžu dalībnieka PiemiĦas zīme 

Nr.16364 par piedalīšanos Latvijas neatkarības 
aizstāvēšanā 1991.gada janvārī - augustā.  // 
1991.gada barikāžu dalībnieku piemiĦas zīmes 
priekšsēdētāja, valde. Lēmums Nr.2. 2005.gada 
26.aprīlī.  

2004. - Liepājas pilsētas Domes Pateicība  par Liepājai 
nozīmīgu studiju programmu izveidi un realizāciju, 
nozīmīgu lietišėo pētījumu īstenošanas organizēšanu 
un vadīšanu. 

2002. – LPA rektores atzinības raksts par sadarbības 
veicināšanu ar Liepājas pilsētas un reăiona 
institūcijām un ieguldījumu pētniecības projektu 
izstrādē un vadīšanā. 

2002. – “Junior Achievment Latvija” pateicība par atsaucību 
pasākuma “Es, ăimene, pasaule” organizēšanā. 

2001. – LPA rektores atzinības raksts par ieguldīto darbu 
akadēmijas starptautiskās sadarbības attīstīšanā, kā 
arī jaunu un nozīmīgu studiju programmu ieviešanā. 

 
 
 
 
 

 



 

LĪGA ENĂELE 

 

PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds L īGA ENĂELE   

Personas kods   120870 - 10824 

Dzimšanas gads, datums       1970. g. 12. augusts 

Adrese                           Vītolu iela 12/16 – 15, Liepāja, LV-3401 

Tālrunis   3426906, +371 29486479; E-mail: lisa@lieppa.lv 

  

IZGLĪTĪBA: 

2005. – 2007.   Liepājas Pedagoăijas akadēmija, studiju programma 

    “Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” 

2003. – 2006.   Liepājas Pedagoăijas akadēmija, studiju programma 

    “Mūzikas terapija” 

1995. - 2000.     Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 

   Psiholoăijas institūta doktorantūra, 

   nokārtoti promocijas 

eksāmeni nozaru pedagoăijā (mūzikas pedagoăijā)        

1990. - 1994.    Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

1986. - 1990.    Em. MelngaiĜa Liepājas mūzikas koledža 

 

DARBA PIEREDZE: 

No 1994. līdz šim laikam  asistente Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas Mūzikas 

katedrā 

    Docētie kursi:  

    No 2006. g. līdz šim laikam – sintezatorspēle; 

no 1994. g. līdz šim laikam - klavierspēle; 

1994. – 1997. – mūzikas vēsture;  mūzikas praktiskā 

teorija; 

no 1998. –  līdz šim laikam muzikālās audzināšanas 

metodika 

No 2002. g. līdz 2004. g.       mūzikas skolotāja Liepājas 5. vidusskolā 

 



 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI: 

 

1993. kursi “Efektivitātes paaugstināšāna personīgajā un  

sociālajā aspektā” (Maskava) 

1994. Datorkursi (MS Word, Excel, Internet)  

1998. Karjeras plānošanas treneru sagatavošanas kursi 

(Palanga) 

1999. Seminārs "Mūzikas terapija bērniem ar attīstības 

traucējumiem" (lekt. Dr. med. rer. R. Hauss) 

2004.     Pieredzes brauciens uz Dattelnes bērnu klīniku (Vācija) 

2004.                                      Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma 

    “Augstskolu didaktika” (LLU) 

2004.    J. Moreno seminārs “Mūzika un psihodrāma” 

2004.     Kvalifikācijas celšanas kursi (Liepājas pilsētas 

Izglītības    pārvalde) 

2006., 2007.   Mūzikas terapeita T. Vigrama meistardarbnīca 

2007.     Mūzikas terapeita J. Erkkila meistardarbnīca 

 

PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKOS PROJEKTOS: 

2002. Skipper Clement Seminārijs  (Alborga, Dānija) 

starptautiskajā projektā “Demokrātija izglītībā” (darbs 

bibliotēkā, pedagoăija demokrātijas laikmetā, strādājot 

ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir dažādas sociālas 

problēmas).  

2003. Vaxjo Universitāte (Vaxjo, Zviedrija), piedalījos 

starptautiskajā projektā “Demokrātija izglītībā” (studiju 

procesa organizāciju, lekcijas universitātē, mūzikas 

nodarbības skolās). 

PUBLIKĀCIJAS:  6 zinātniskas publikācijas, 1 mācību līdzeklis 

VALODU ZINĀŠANAS:  latviešu, krievu valodu - pārvaldu brīvi 

angĜu valoda - sarunvalodas līmenī. 



 

 
Publikāciju  saraksts 

 

1. Aplication of the fundamental and secondary education curricula in school // 

Kodu ja kool muutuvas ajas. - Tartu, 1998., 24. - 30. lpp. 

2. Mūzikas tēlainās valodas galvenie avoti //  zinātniskās konferences "Sabiedrība un 

kultūra" tēžu krājums. - Liepāja: LPA, 1999., 13. - 14. lpp. 

3. Music education role in society // Educational change and modern teaching 

methods. - ViĜĦa, 1999., 145. - 150. lpp. 

4. Mūzikas un valodas sintēze // Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes. - Liepāja: 

LPA, 2000., 41. - 46. lpp. 

5. L. BeĜugova, L. Enăele “Mūzikas izteiksmes līdzekĜu komunikatīvās īpašības”. 

(Mācību līdzeklis) – Liepāja, LPA izdevn. LiePA, 2000. 

6. Mākslinieciskās audzināšanas aktualitāte Latvijas skolās // Skolotājs 21. gadsimtā. 

- R.: RPIVA, izd. "Vārti", 2001., 214. - 218. lpp. 

7. Skolēnu radošās pašizpausmes attīstīšana - mūsdienu skolas aktuāla problēma// 

Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. - R.: RPIVA, 2004., 77. - 83. lpp. 

8. 1. Starptautiskā mūzikas terapijas konference Latvijā // Psiholoăijas Pasaule. – 

2005. – Nr. 7. – 20. – 25. lpp. 

9. Mūzikas terapijas attīstība Latvijā // Pirmsskolas izglītība. Nodots publicēšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

LĀSMA LATSONE 
 

Personas dati 
 

Lāsma Latsone, 1969 

ZiĦas par dzīves un darba 
vietu 
 

Dzīvesvieta: Robežu iela 24, Liepāja, LV – 3400  
Darbavieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
tel: 29776836; e-pasts: lasmal@one.lv  

Profesionālā un 
akadēmiskā izglītība* 
 

06. 2002 – 05. 2004: Fordham University, ĥujorka, ASV, GSRRE   
08. 1995. – 02. 2002: Fordham University, ĥujorka, ASV, GSRRE.  
01.2001. – 05. 2001: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas skolotāja fakultāte. 
Skolotāja diploms.  
09.1998. – 01. 2001: RPIVA, Mūzikas pedagoăijas fakultāte  
09. 1993. – 05. 1994: AngĜu valodas un katehētikas institūts (LCI), Gaminga, Austrija. 
Ir sertifikāts. 
1988. – 1992: Latvijas Mūzikas Akadēmija, klavieru specialitāte 
l984. – 1988: Liepājas Mūzikas koledža 
 līdz 1984.g. - Liepājas 1. vidusskola 

Akadēmiskie un zinātniskie 
grādi 
 

Ph.D. (Doctor of Philosophy- filosofijas doktors). 2004. Fordham University, NY, ASV 

M.S. (Master of Science - zinātĦu maăistrs). 2002. Fordham University, NY, ASV 

Profesionālā darbība* Darbavieta: No 2004. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Docente. Docējamie kursi: Organizāciju 
psiholoăija, Organizāciju komunikācija, Kooperatīvās sabiedriskās attiecības, Cilvēkresursu vadība, 
Ētika, Sociālais darbs pasaulē 

Darbība projektos: 

2006./2007. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību 
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS) Mācību programmas izstrāde 

20.06.-01.07.2005. – Starptautisks projekts ERASMUS IP: “Izglītības vajadzības 
mūsdienu Eiropā.”  Lietuva, ViĜĦa. 

Zinātniskā darbība* 2006./2007. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību 
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.” (KIPNIS). Studiju programmas izstrāde 

20.04. 2007. Seminārs Rīgā par tēmu „Careers Work for the XXI Century, Bill Law 
(UK) 

8.-9.12.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Informācijas tehnoloăiju pielietojums karjeras 
attīstības atbalstam”, Raimo Vuorinen (Somija) 

7.12.2006. Starptautiska konference Rīgā „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no 
profesionālās orientācijas uz karjeras izglītību un konsultēšanu mūža garumā” (lektori 
no Latvijas, Lielbritānijas, Dānijas, Somijas) 

4.-5.11.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Quality Assurance and Assessment in Careers 
Guidance”, Deirdre Hughes (Lielbritānija) 

27.10.2006. Piektā Starptautiskā zinātniskā konference ŠauĜu Universitātē „Teacher’s 
Training in 21st Century: Changes and Perspectives”.  Mana referāta tēma: „Educating 
for Values – from Information to Transformation” 

21.-22.10.2006. Seminārs Rīgā par tēmu „Multikulturāls karjeras attīstības atbalsts un 
konsultēšana”, Mika Launikari (Somija) 

29.07.2006. Konference: “Eiropas Sociālais fonds un NVO līdzdalība izglītības un 
nodarbinātības veicināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā,” Mana referāta tēma: 
„Krist īgo NVO ieguldījums sievietes pašapziĦas celšanā un sociālās atstumtības 
mazināšanā”. 

09.2005. LR Probācijas dienesta pārvaldes projekts „Ieslodzīto, kuri izcieš pēdējo 
pusgadu, un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas 
programma integrācijai darba tirgū.” Konsultācijas projekta izstrāde un apmācība.   

22.-25.09.2005. Starptautiska studiju konference „Diakonāts kā pravietiska kalpošana 
globalizētajā pasaulē,”  Fraizingā (Vācija) 

21. – 28.08.2005. Garīgās mūzikas seminārs (46. Österreichische Werkwoche für 
Kirchenmusik),  Zalcburga  (Austrija)  

18.-22.07.2005. – 36 stundu tālākizglītības programma “Ētikas mācību priekšmeta 7. 
klasei programmas īstenošana pamatskolā.” Ir sertifikāts.  



 

16.04.-23.04.2005. Pieredzes apmaiĦas seminārs Alborgā (Dānija), Skiper Klement 
Seminar augstskolā. Tēma – sociālais darbs 

03.12.2004. – 18.12.2004. – kursi Benediktinerstift Altenburgā (Austrija): (Austrijas 
vēsture, kultūra, sociālais darbs). Ir sertifikāts. 

11.-14.05. 2003. Starptautiska konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.” 
Daugavpils Universitātē 

06./07.2001. – Tercio Millenio Institūta seminārs „Par brīvu sabiedrību” (3 nedēĜas) 
Krakovā (Polija). Ir sertifikāts. 

09.-12.09.2000. Stefan Batory Foundation seminārs: „Uzticības telefons kā atbalsta 
sistēma ăimenēm ar atkarību  problēmām”, Konstantin (Polija). Ir sertifikāts. 

Publikācijas** Darbs pie vairākām publikācijām (Pedagoăijas katedras izdevumiem) 
2006/2007: Programma studiju kursam „Komunikāciju teorijas” (projekta KIPNIS 
ietvaros)  

 
 
Datums: 2007. gada 18. jūnijā      Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Studiju  programmas MŪZIKAS  SKOLOT ĀJS kursu saraksts      
 
Nr. 
p.k. 

Studiju kursi     KRP Pārbaudī
juma 
veids 

Studiju  gads/ 
Kursa autors 

A 1   Obligātie studiju kursi    
 Vispārizglītojošie studiju kursi 14   
1. Filozofija 2 E 2 Z. Graumanis 
2.  Ievads studijās 1 I 1  M. Paipare 
3. Kultūras vēsture 2 E 1 A. Medveckis 
4. Eiropas studijas 1 I 1 H.Šimkuva 
5. Retorika 1 I 1 S. OkuĦeva 
6. Estētika 1 I 1 A. Medveckis 
7. Loăika 1 I 3 B.Bērztīze 
8. Svešvaloda 4 (2+2) I, E 1, 2 A.Šēna 
9. Ētika 1 I 1L. Latsone 
A 2 Kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikat īvās un organiza- 
toriskās iemaĦas 

10   

1. Izglītības vadības pamati 1 I 4 D.Celma 
2. Kultūrpolitika un menedžments 2 E 4 D. Bluėe 
3. Studiju darbs 2 I 3 M. Paipare 
4. Informācijas tehnoloăijas 2 E 2 E. Ăingulis 
5. Veselības mācība 1 I 4 O. Glikasa 
6. Dators mūzikā 2 E 4 L. Enăele 

A3 Nozares teorētiskie pamatkursi 32   
1. Vispārīgā pedagoăija 2 E 1 R. Ozola 
2. Audzināšanas teorija un metodika 2 E 2 A. Līdaka 
3. Mūzikas pedagoăija 2 E 1 L. Mackēviča 
4. Vispārīgā psiholoăija 2 E 1 D. OĜukalne 
5. Personības attīstības psiholoăija 2 E 2 I. StrazdiĦa 
6. Mūzikas psiholoăija 2 E 3 Z. Gailīte 
7. Saskarsmes psiholoăija  2 E 3 J. Mihejeva 
8. Zinātniskā darba metodoloăija 

mūzikā 
2 E 2 L. Mackēviča 

9. Mūzikas stilu teorija un 
interpretācija 

2 E 3 Z. Gailīte 

10. Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā 
aspektā 

2 E 1 Z. Gailīte. I. Valce 

11. Didaktika 2 E 2 I. Valdmane 
12. Projektu izstrāde un vadība 1 I 3 D. Bluėe 
13. Pasaules mūzikas vēsture 6 (4+2) E 1, 2 Z. Gailīte 
14. Populārā  mūzika 2 E 4 O. Blauzde 
15 Mūzikas terapija 1 I 4 M. Paipare 
     
B Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
60   

1. Mūzikas mācību metodika: 8 (4+4) E 2, 3M. Paipare 



 

pirmsskolā, vispārizglītojošā un 
profesionālās ievirzes skolā 

L. Mackēviča 
B. Vikmane. O. 
Blauzde 

2. Diriăēšana 8 (2+2+2+2) I, E 1, 2, 3, 4 I. Valce 
M. Paipare O. 
Blauzde 

3. Solo dziedāšana un vokālā darba 
metodika 

5 (2+3) I, E 1, 2 O. Blauzde 

4. Klavierspēle  6 (2+2+2) I, E 1, 2, 3L. Mackēviča. 
L. Enăele 

5 Instrumenta spēle 2 I, E 1 L. Enăele 
6 Koris  16 (4+4+4+4) I, E 1, 2, 3, 4 I. Valce, 

M. Paipare 
7. Mūzikas teorija 

(solfedžo,harmonija) 
8 (4+4) I, E 1, 2 V. Kronbergs, 

D. Bluėe 
8. Mūzikas forma 2 E 3 Z. Gailīte 
9. Aranžēšana 2 E 3 V. Kronbergs 
10. Ansamblis 2 E 4 I. Valce 
11. Kora zinātne un kora darba 

metodika 
1 I 1 M. Paipare 

C Brīvās izvēles daĜa 6    
1. * Specializācija 6 E  
2. Populārās mūzikas ansamblis 2  E  
3. Ansamblis 2 E  
4. Koris 2 E  
5. Sports 2 E  
  Prakse 26   
1. Vērošanas prakse (interešu centri, 

klubi) 
2 I 1 M. Paipare 

2. Mācību pedagoăiskā un kora 
prakse (skola) 

3 E 2 M. Paipare 

3. Pedagoăiskā un interešu izglītības 
prakse (skola, klubi, interešu 
centri) 

12 E 3 O. Blauzde 

4. Kvalifikācijas prakse (koncerta, 
atklātās nodarbības, pasākuma 
sagatavošana) 

9 E 4 M. Paipare 

 VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 12   
1. Bakalaura darba aizstāvēšana 10 E 4 M. Paipare u.c. 
2. Valsts pārbaudījums 2 E 4 M. Paipare u.c. 
 Priekšmetā, kurā ir 2 KRP ,  ieskaite  var būt ar vērtējumu.*  Specializācija  var būt  
vokālā pedagoga, instrumentspēles pedagoga, mūzikas vēstures un teorijas, kora 
diriăēšanas  u.c.  virzienos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
9. Studiju kursu apraksti. 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 32 stundas 
Lekciju skaits 16 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 16 stundas 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1 - 4 

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

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare 12. Filozofija,    12.1. Filozofijas vēsture 
Kursa mērėi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu cilvēka 

dzīvē, vietu garīgajā kultūrā apgūt vēsturisko laikmetu svarīgākās 
filozofiskās idejas un mācības. 

Kursa uzdevumi Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu notikumu 
analīzē, tipizācijā un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar konkrēto, 
filozofiskas atziĦas ar dzīvesmākslu. Prast saskatīt vēstures, 
tradīciju un garīgā mantojuma klātbūtni tagadnes situācijā, attīstīt 
filozofisku tekstu lasīšanas un interpretācijas prasmi, izkopt 
kritisko un dialoăisko domāšanu, pilnveidot racionālas un 
patstāvīgas domāšanas prasmes, loăiski spriest un secināt, saskatīt 
būtisko, izprast jēgu.  

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību, lomu 
cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves formām,  2) 
saskata atšėirības starp ikdienišėu, zinātnisku, māksliniecisku un 
filozofisku spriestspēju, 3) zina filozofijas vēstures laikmetus, 
virzienus, katra laikmeta pamatvērtības, ievērojamāko domātāju 
pamatatziĦas,  4) zina un prot lietot filozofijas galvenos jēdzienus, 
5) iegūst prasmi ieraudzīt galveno daudzveidībā, saprast būtību, 
saprast jēgu, 6) prot kritiski domāt, piedalīties diskusijās, veidot 
dialogu, spēj ieklausīties un saprast atšėirīgus viedokĜus un 
argumentēti aizstāvēt savu viedokli, 7) prot analizēt un interpretēt 

Kursa nosaukums Filozofija 

KURSA Lietotajs lappuses Nr. 108 7/9/2007 
 
 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zaigonis Graumanis LPA Sociālo zinātĦu katedra Docents, filozofijas doktors 
   



 

filozofiskus tekstus, atklāj to saistību ar laikmeta saturu un saskata 
paralēles ar aktuāliem mūsdienu situācijas jautājumiem.  

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, metodes, virzieni, pamatproblēmas, 

funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām. Ėīnas un Indijas filozofijas savdabība. Antīkā 

filozofija, tās periodizācija. Sokrata, Platona, AristoteĜa filozofija. Hellēnisma mācības. Viduslaiku filozofija. 

Teocentrisms. Patristika, sholastika.  Renesanses laikmeta filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. 

F. Bēkons, R. Dekarts, T. Hobss, Dž. Loks, Dž. Bērklijs, D. Hjūms. Apgaismība, tās pārstāvji.    Vācu klasiskā 

filozofija. I. Kants.  19. un 20.gadsimta modernā filozofija. A. Šopenhauers un dzīves filozofija. Marksisma-

ĜeĦinisma ideoloăija. Psihoanalīzes filozofiskie aspekti. 

 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

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

Filozofijas savdabība 
 
 
 
Filozofijas vēstures laikmeti, 
virzieni 
Patiesības problēma 
Antīkās filozofijas vēstures 
periodi 
 
 
 
 
 
Viduslaiku filozofija 
 
Renesanses filozofija 
Jauno laiku filozofija 
Vācu klasiskā filozofija 
19. gadsimta otrās puses 
filozofija 
Marksisms-ĜeĦinisms 
Psihoanalīze un  tās 
filozofiskie aspekti 

Filozofijas rašanās, sastāvdaĜas, loma 
cilvēka dzīvē 
Filozofijas attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām.  
Materiālisms un ideālisms kā pretstati 
 
Subjektīvā un objektīvā patiesība 
 
Pirmssokratiskais periods 
Sofistika, tās iezīmes 
Sokrats, mazās sokratiskās skolas 
Platona filozofija 
AristoteĜa filozofija 
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms 
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika 
Renesanses filozofijas iezīmes 
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms 
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē 
 
A. Šhopenhauers un dzīves filozofija 
Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes 
 
Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 

2 st.  
 
2 st.  
 
2 st. 
 
2 st. 
 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st 
2 st.  
 
2 st.  
2 st.  
2 st. 
2 st.  
 
2 st. 
1 st.   
 
1 st.  

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
 
Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana,  
     48 stundas 



 

konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties zināšanu 

novērtēšanas formās – semināros, debatēs, diskusijās. Patstāvīgais darbs ir 

arī nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu vai referātu un, lai 

sagatavotos noslēguma eksāmena kārtošanai. 

 

 

  

 
Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kontroldarbiem, 

un ar pozitīvu atzīmi jānokārto noslēguma eksāmens 
 

Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                         2. Braiens 
Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000. 
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.      – R., 
2006.  
5. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996. 
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 
8. История философии в кратком  изложении. – М., 1991. 

Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.: Zvaigzne 
ABC.                                                                 2.Rubīns R. Filosofija? 
…zāles dvēselei. – Liepāja, 2005.   
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000. 
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R., 2001. 
6. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993. 

 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Periodika, enciklopēdijas un  interneta resursi galvenokārt 

meklējami svešvalodās, 
piemēram: www.lib.ru , www.philosophy.ru   
latviešu valodā ir portāls www.filozofija.lv  

 
Kursa autors:  Z. Graumanis 2007. gada 13.februārī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

 
Katedras vadītājs:  A. Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 

Kopējais stundu skaits 16/40 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1-4 / P 

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

Zināšanas un prasmes mūzikā mūzikas vidusskolas/koledžas 
līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi sniegt zināšanas un izpratni par izvēlētās specialitātes nozīmību un 

daudzveidību. 
 

Kursa uzdevumi • palīdzēt izprast un izvērtēt mūzikas skolotāja darbu; 
• aktualizēt mūzikas skolotāja, skolas koru diriăenta lomu 

mūzikas pasākumu organizatora darbību; 
• iepazīstināt ar novitātēm izvēlētajā specialitātē 

 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) • vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas kompetences 

 
Kursa valoda latviešu 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Mūzikas pedagoăijas attīstība Latvijā, iepazīšanās ar pētniecību .mūzikas 
pedagoăijā. Ievērojamie mūzikas pedagogi, metodiėi, koru diriăenti. 
  Dziesmu svētku tradīcijas Latvijā. 
 Skolu jaunatnes dziesmu svētki ( repertuārs, diriăenti.) 
 Starptautiskas koru organizācijas, festivāli, konkursi, meistardarbnīcas, meistarklases Mūzikas pasākumu organizēšana. 
INTERNETa izmantošana specialitātē 
.      

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Ievads studijās LPA studiju plāni un struktūra, 2 Lekcija,  

Kursa nosaukums Ievads studijās 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. mus. , docente 

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



 

bibliotēka praktiska iepazīšana 
Mūzikas pedagoăijas attīstība Kvalifik ācijas iespējas, skolu koru 

diriăenta uzdevumi  
mūzikas pasākumu organizēšana skolā. 
Iepazīšanās  pētniecību mūzikas 
pedagoăijā. Ievērojamie mūzikas pedagogi, 
metodiėi, koru diriăenti 
 

4 Lekcija,  
Praktiskās nodarbības 

  Dziesmu svētku tradīcijas 
Latvijā. 
 

Vispārējo dziesmu un deju svētku kustība 
Latvijā 
 

4 lekcijas, patstāvīgais 
darbs 

 Skolu jaunatnes 
 dziesmu svētki ( repertuārs, diriăenti) 
 

2 lekcija 

 Studentu dziesmu svētku 
„Gaudeamus”attīstība Baltijas valstīs 

2 lekcijas 

INTERNETa izmantošana 
specialitātē. 
 

Starptautiskas koru organizācijas, festivāli, 
konkursi, meistardarbnīcas, meistarklases 

2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Sgatavot referātu par Dziesmu un deju svētku attīstības vesturi salīdzinājumā 
ar šodienas mūzikas mācību mērėiem un uzdevumiem. 
Izvērtēt mūzikas metodiėu atziĦas mūzikas stundās mūsdienu mācībās 
( eseja) 

12 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai ieskaite 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. līdz 1940.. R., Zvaigzne 

1994. 
2. Nelsone.I.,Paipare M. Mūzikas mācīšanas metodika.R., 

Zvaigzne1992. 
3. Paukšte J. Mūzikas mācīšanas  metodika  R., Izglītības attīstības 

instit.199 
        4. Daukša A. Ieskats mūzikas metodikā.- R.: 2000 

 
Mācību papildliterat ūra 4.  Latviešu mūzika / almanahi/  

5. IZM ISEC Pamatizglītības un vidusskolas standarti 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 6.      Interneta resursi mūzikā 
Publikācijas periodikā skolotājiem domātos izdevumos 

 
Kursa autors:  M.Paipare 27.05. 07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6 03.05.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1 – 4 

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

Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas vispārīgajā 
vēsturē, filozofijā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare kultūrfilozofija 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar mūsdienu kulturoloăijas pamat-

problēmām, sniedzot ieskatu pasaules kultūras attīstības gaitā no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, piedāvājot problēmu loka 
pētīšanas alternatīvos variantus 

Kursa uzdevumi Apgūt teorētiskos kursus un izpildīt semināra uzdevumus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Zināšanas par kulturoloăijas būtību, pamatjautājumiem, teorijām. 

Izpratne par kultūras tipoloăiju. Prasme apgūt, analizēt un 
sistematizēt reăionu kultūrvēsturiskās īpatnības vēsturisko un 
sociālo nosacījumu kontekstā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kultūras vēstures studiju kursa saturā iekĜautas tēmas, kuras atklāj metodoloăiskās pamatnostādnes, sniedz 
kultūrvēsturisko procesu atainojumu noteiktā kultūrvidē dažādās kultūras izpausmes formās, respektējot 
vēsturiskuma problēmorientētos tematiskos un kultūrreăionālos dalījuma pamatprincipus. Kultūras teorijas, kultūras 
vēstures priekšmets un uzdevumi. Kultūras evolūcijas etapi un to klasifikācijas pamatprincipi. Kultūras vissenākās 
formas. Seno austrumu kultūra. Indijas kultūras reăions. Ėīna un Japāna. Antīkā kultūra. Bizantijas kultūra. 
Viduslaiku Eiropas kultūra. Renesanse. Reformācija un jauno laiku kultūra. Apgaismības laikmeta kultūra. 19. un 
20.gs. Rietumeiropas kultūra. Mūsdienu pasaules kultūra tipoloăija. Kultūras reăioni. Latvijas kultūrvēsturiskās 
attīstības gaita laikmetu griežos no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums Kultūras vēsture 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Arturs Medveckis Sociālo zinātĦu katedra lektors, Mg.paed. 



 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

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

1.tēma 
Kult ūras vēstures 
priekšmets 

Kultūras definēšanas daudzveidība: 
etnogrāfiskais, antropoloăiskais, 
socioloăiskais konteksts un terminoloăiski 
lingvistiskais un semiotiskais aspekts. 
Kultūras izpratnes skatījums kā vēstures 
gaitā evolucionējošs cilvēka spēju, 
sasniegumu, izturēšanās veidu-uzvedības 
normu, rīcības principu un darbības 
paraugu kopums. Lietu un parādību 
simboliskais raksturs. Vēsturiskais un 
sociālāis determinisms izturēšanās veidā un 
cilvēka mērėtiecīgas darbības produktos, 
idejās un attieksmēs iemiesotais kopums. 

2 Lekcija 

 No katras izveidotās darba grupas viens 
pārstāvis veido savu komandu, lai būtu 
pārstāvēti visi izstrādātie kultūras teoriju 
virzieni un veic mājas darbu salīdzināšanu, 
pēc kā seko kultūras definīciju 
prezentācija pēc iespējamā iedalījuma 
darba grupas skatījumā. 
Jautājumi un diskusijas par definīciju 
grupējuma atbilstību teorijām. 

2 Seminārs 

2.tēma 
Kult ūras teoriju 
daudzveidība 

Kulturoloăija – mācība par kultūru. 
Evolucionistiskās teorijas (E.B.Tailors, 
H.Spensers). Bioloăiskās teorijas 
(Ž.A.Gobino).Psihoanalītiskais un 
psihoanalītiskais virziens (Z.Freids, 
K.Jungs). Funkcionālistiskais modelis 
(H.Spensers, B.Malinovskis). 
Antropoloăiskā veseluma teorijas (L.Vaits, 
A.Krēbers). Ē.Fromma idejas kulturoloăijā. 
A.Maslova uzskati par kultūru. K.Gīrca 
kultūras interpretācija: K.Klakhona uzskatu 
kritika un M.Vēbera uzskatu radniecība; 
kultūras semiotiskās interpretācijas 
dominante. 

2 Lekcija 

 1. Pēc kopsavilkuma izstrādāt šėirkĜa 
tekstu iespējamajai kulturoloăijas vārdnīcai 
par kultūras teoriju, par kuru izstrādāts 
kopsavilkums un sagatavots citātu 
konspekts. 
2. Prezentēt šėirkĜa tekstu, pamatot teksta 
veidošanas un atlases kritērijus. 
3. Jautājumi, debates par izvēlēto citātu 
atbilstību prezentētajam šėirkĜa tekstam. 

2 Seminārs 

3.tēma 
Kult ūras tipoloăija 

Kultūras tipoloăijas veidi. Evolucionārais 
un revolucionārais kultūras tips. Austrumu 
un rietumu kultūras konteksts. 
Kulturoloăijas pragmātiskā ievirze. 
Kultūras nozares(jomas): pedagoăiskā 

2 Lekcija 



 

kultūra, profesionālā kultūra, politiskā 
kultūra, ekonomiskā kultūra. Elitārā 
kultūra. Popkultūra. Masu kultūra. Tautas 
kultūra. 
Civilizācija. Reăionalitāte. Etniskums 
(etnicitāte). Nacionālā kultūra. Lokālā 
kultūra. 

 1. Grupu darbā katrā pa 4-5 studentiem 
savstarpēji prezentēt un salīdzināt atrastos 
tipoloăijas veidus. Noformulēt protokola 
veidā kopīgo un atšėirīgo katra grupas 
dalībnieka apkopotajā materiālā. 
2. Prezentēt patstāvīgi sagatavoto definīciju 
un neskaidru formulējumu gadījumā 
sagatavot prezentācijas materiālu terminu 
skaidrošanai un definīcijas pamatošanai. 

2 Seminārs 

 
4.tēma 
Austrumu kult ūra 

Seno Tuvo Austrumu kultūra: priekšmets un 
avoti. Senās Ēăiptes un  Mezopotāmijas 
kultūras veidošanās priekšnosacījumi - 
daba, Visums, cilvēks, sabiedrība, valdnieki, 
dievu pasaule, filozofija, māksla, 
arhitektūra, materiālo lietu pasaule. 
Seno Austrumu kultūras nozīme pasaules 
kultūras attīstības vēsturē. 
Indijas kultūrvēsturiskās attīstības 
savdabība. Reliăijas, citu apziĦas formu 
mijattiecības, to reprodukcija un izpausme 
mākslā. 
Indijas kultūras ietekme un tās nozīme 
pasaules tautu kultūrā. 
Ėīnas kultūras veidošanās process. 
Reliăijas, filozofisko mācību daudzveidība, 
to saikne ar ētiku, cilvēku dzīvesveidu. 
Valodas un zīmju sistēmas īpatnības 
dažādos mākslas veidos. 
Japāna no vissenākajiem laikiem līdz 
mūsdienām. Japānas kultūras vienreizīguma 
vēsturiskās saknes. Tradīcijas un novitāte. 

2 Lekcija 

 1. Salīdzinošo tabulu savstārpējā 
izvērtēšana grupu darbā. 
2. 2.uzdevuma prezentācija, debates par 
kultūras kopīgajām un atšėirīgajām 
iezīmēm. 

2 Seminārs 

5.tēma 
Ant īkā kultūra 

Antīkās kultūras rašanās vēsturiskie 
priekšnosacījumi. 
Antīkās kultūras vēsturiskie periodi: Senā 
Grieėija - arhaika, klasika, hellēnisms; 
Senā Roma - Romas republika, Romas 
impērija. 
Antīkās kultūras izpausmes formas 
sabiedriskajās attiecības, ražošanā, mākslā, 
zinātnē, filozofiskās domas attīstībā. 

2 Lekcija 

 1. Scenārija teksta un materiālu 2 Seminārs 



 

prezentācija. 
2. Trijās darba  grupās izstrādā 3 jaunas 
scenārija versijas: Antīkās Grieėijas 
kultūra, Helleenisma kultūra, Romas 
kultūra. 

6.tēma 
Viduslaiku kult ūra 

Bizantijas kultūrvēsturiskās attīstības 
pamatposmi. 
Sociālpolitiskās īpatnības Bizantijā - 
filozofiskie uzskati, izglītība, literatūra, 
tēlotājmāksla, mūzika, arhitektūra. 
Bizantijas vieta pasaules kultūras attīstībā, 
tās kultūrvēsturiskā ietekme Eiropā. 
Rietumeiropas kultūras veidošanās 
vēsturiskie nosacījumi. Viduslaiku kultūras 
periodizācijas problēmas. Viduslaiku 
mākslas vēsturiskie stili: romānika, gotika. 

2 Lekcija 

 1. Referātu tēžu prezentācija, recenziju 
nolasīšana. 
2.Grupudarbā izstrādāt rezolūciju par 
Bizantijas un Rietumeiropas kultūru 
īpatnību raksturojumu 

2 Seminārs 

7.tēma 
Jauno laiku kultūra 

Renesanse - viduslaiku vēsturiskā 
kultūrlaikmeta loăisks turpinājums kā 
antitēze, kas balstās uz iepriekšējā laikmeta 
pieredzi un retrospektīvu Antīkās kultūras 
kvalitatīvu pārmantošanu. 
Renesanses laikmeta pirmsākumi - jauns 
pasaules redzējums kultūras aprisēs. 
Trečento - Renesanses “pavasaris”. 
Kvatročento - Renesanses “vasara”. 
Činkvečento - Renesanses “rudens” 
Renesanse Eiropā. Citi Jauno laiku 
kultūrfilozofiskie aspekti. Baroks. 
Klasicisms. 

2 Lekcija 

 Patstāvīgi noorganizēt konferenci ar 
ziĦojumiem, jautājumiem un debatēm. 

2 Seminārs 

8.tēma 
Jaunāko laiku un mūsdienu 
kult ūra 

Laikmeta kultūras sabiedriski vēsturiskā 
analīze. 
Zinātnes, mākslas, estētiskās, tikumiskās 
dzīves un sociālās  kultūras aspekti. 
Kultūra un globālistikas problēmas. 
Mūsdienu pasaules kultūras tipoloăija. 
Kultūras reăioni. 
Kultūras reăionu izdalīšanas 
metodoloăiskais pamats. 
Kultūras reăionu nosacītais raksturs: 
sintēze, simbioze, tuvināšanās, 
konfrontācija. 
Kultūras reăionu īpatnību vienreizīguma 
analīze. 

2 Lekcija 

 Izveidot laika asis un kultūrvēsturisko 
notikumu kaleidoskopu, kultūras 
panorāmu. 

2 Seminārs 

 



 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Patstāvīgi sagatavot 1. semināram: 
1. Izmantojot mācību literatūru, zinātnisko rakstu avotus, preses izdevumus, 
interneta resursus, sagatavot( sagrupēt) kultūras definīcijas, tās pakārtojot pēc 
piederības iespējamajam etnogrāfiskajam, antropoloăiskajam, socioloăiskajam, 
terminoloăiski lingvistiskajam vai semiotiskajam kontekstam. 
2. Pēc iepriekšējās vienošanās akadēmiskajā grupā izveido 4-5 studentu darba 
grupas, kuras izvēlas un izstrādā vienu kultūras definēšanas aspektu, balstītu uz 
atzītajām kulturoloăijas socioloăijas... Kultūras teorijas pamatojuma ziĦojums. 
Citātu konspekts. Secinājumu kopsavilkums. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 2. semināram: 
1. Akadēmiskajā grupā, savstarpēji vienojoties, katram studentam sagatavot par 
zināmajām kultūras teorijām kopsavilkumu par vadošo teorētiėu darbiem, 
izmantojot mācību literatūru, oriăināldarbus, tulkojumus un citus informācijas 
avotus. 
2. Apkopot izvēlētās kultūras teorijas pārstāvja (pārstāvju) vismaz 5 citātus, kas 
atklāj pārstāvētās kultūras teorijas būtiskākās iezīmes. Citātu konspekts. 
Kopsavilkums. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 3. semināram: 
1. Zinātniskajā un uzziĦu literatūrā, interneta resursos atrast kultūras tipoloăijas 
veidus un izveidot shematisku eksplikāciju. 
2. Par kādu no kultūras tipoloăijām vai tajās apskatītajiem komponentiem 
sagatavot definīciju un definīcijā  iekĜauto jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu. 

6 

 
Patstāvīgi sagatavot 4. semināram: 
1. Izveidot Ēăiptes un Mezopotāmijas kultūras salīdzinājumu, ietverot dabas un 
klimatisko apstākĜu raksturojumu, dievu, valdnieku, sociālās struktūras, 
nodarbošanās veidu, mākslas, zinātnes un tehnikas sasniegumus. Salīdzinoša 
tabula. 
2. Brīvi izraudzītas kultūras izpausmes formas raksturojums Indijas, Ėīnas un 
Japānas kultūrā. Brīva prezentācija. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 5. semināram: 
Grupā proporcionāli sadalīt semināra tēmas par Antīkās kultūras pamatposmiem 
un katram izstrādāt laikmeta raksturošanai videoīsfilmai 5 minūšu scenāriju. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 6. semināram: 
1. ½ akadēmiskajai grupai katram studentam -Bizantijas kultūrvēsturiskās attīstības 
pamatposmu raksturojumu, izmantojot brīvi izvēlētu kultūras formu, mākslas 
veidu. 
2. ½ akadēmiskajai grupai katram studentam izstrādāt Rietumeiropas viduslaiku 
kultūras raksturojumam brīvi izraudzītu kultūras formu, mākslas veidu. Referāts un 
tēzes. 
3. Nodrošināt savstarpēju pa pāriem referātu recenzēšanu. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 7. semināram: 
1.Sagatavoties klasiskajam semināram (konspekts) par tēmām: 
Reformācijas sociālekonomiskā un politiskā būtība. 
Reformācijas ideoloăiskā būtība. 
Reformācijas procesi Eiropas kultūrā. 
Apgaismības laikmeta būtība. 
Apgaismības laikmeta nozīme Eiropas kultūras attīstībā 
Reformācija un apgaismības kultūras izpausme Latvijā. 

6 

Patstāvīgi sagatavot 8. semināram: 
Grupā, savstarpēji vienojoties, sadalīt kultūrvēsturiskās attīstības posmus Eiropas 

6 



 

kultūrā un par katru kultūras periodu izstrādāt sinhronās kultūras raksturojuma 
tabulas Latvijas teritorijā. Sagatavot kultūras programmas prezentāciju. 

 
Prasības KRP iegūšanai 1) apmeklēti visi semināri un saĦemta ieskaite par visiem 

semināriem, 
2) par neieskaitītajiem semināriem iesniegti norādītie darbi, 

saĦemts par tiem pozitīvs vērtējums un saĦemta ieskaite 
kolokvijā par iepriekšējo neieskaitīto tēmu. 

Lekciju un nodarbību apmeklējums – 30 % 
Patstāvīgais darbs – 40 % 
Eksāmens – 30 % 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Agrā Renesanse. - R.: Zvaigzne, 1981. - 320 lpp. 

2. Andersone Z. Kulturoloăija. 1.daĜa. – Rīga: RaKa, 2001. – 169 lpp. 
3. Andersone Z. Kulturoloăija. 2.daĜa. – Rīga, RaKa, 2002. – 180 lpp. 
4. Cerams K.V. Dievi, kapenes un zinātnieki. - R.: Zinātne, 1982. - 

431 lpp. 
5. Herdera vārdnīca “Simboli”. Mākslas, mitoloăijas, reliăijas,  

arheoloăijas un literatūras simboli. - R.: PētergaiĜa bibliotēka, 1994. 
- 173 lpp. 

6. Indiešu literatūra.  - R.: Zvaigzne, 1985. - 269 lpp. 
7. Kosidovskis  Z.  Bībeles  stāsti. - R.:  Zinātne,  1978. - 496  lpp. 
8. Kūns V.  Sengrieėu  mīti  un  varoĦteikas. - R.: LVI, 1959. - 428 

lpp. 
9. Latvijas  PSR  vēstures  un  kultūras  pieminekĜi:  Aizsardzība  

un  izmantošana. - R.:  Zinātne, 1988. - 189 lpp. 
10. Lerner R.E., Meacham S., McNall Burns E. Western 

Civilizations. – New York, London, 1988. – 1098 p. 
11. Mitoloăijas  enciklopēdija. - R.: Latvijas  enciklopēdija. - 1.sēj. - 

1993. - 320 lpp.;  2.sēj. - 1994. - 416 lpp. 
12. Priedītis A. Ievads kulturoloăijā : kultūras teorija un kultūras 

vēsture. – Daugavpils: A.K.A., 2003. – 227 lpp. 
13. Raudive  K.  Dzīves  kultūrai.  Mūsdienu  cilvēka  problēmas. - 

R.: Akc. sab.  “Valters  un  Rapa”,  1940.  (Faksimilizdevums. - R.:  
Kabata,  1992. - 334 lpp.). 

14. Solovjevs  E.  Neuzvarētais  ėeceris. - R.: Avots, 1988. - 299 
lpp. 

15. Veinbergs J.  Kristietisma  izcelšanās. - R.: LVU, 1963. - 255 
lpp. 

16. Veinbergs J. Piramīdu  un  zikurātu  ēnā. - R.:  Zinātne, 1988. - 
236 lpp. 

17. Алексеев  В.М.  В  старом  Китае. -  М.: 1958. - 240 с. 
18. Алексеев  В.П.,  Першиц  А.И.  История  первобытного  

общества.  -  М.:  Высшая  школа,  1990. -  350 с. 
19. Античность  как  тип  культуры. - М.: Наука,  1988. - 336 с. 
20. Ключков  М.С.   Духовная  культура  Bавилонии:  человек,  

судьба, 
21. время. - М.:  Наука,  1983. - 208 с. 
21. Культура,  человек  и  картина  мира. - М.:  Наука,  1987. - 351  

с. 
22. Культура  эпохи  Возрождения. - М.: Наука, 1986. - 256 с. 
23. Куманецкий  К.  История  культуры  Древней  Греции  и  Рима.  

-  М.:  Высшая  школа,  1990. - 351 с. 
24. Литература  и  культура  Китая. - М.: 1972. - 360 с. 
25. Мелетинский  Е. М.  Поэтика  мифа. - М.: Наука, 1976. - 407 с. 



 

26. Удальцова  З.В.  Bизантийская  культура. - М.:  Наука, 1988. - 
289 с. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Geschichte: Das Magazin für Kultur und Geschichte. (Izmantojami 
šī žurnāla dažādu numuru raksti). 

2. National  Geographic.  (Izmantojami  šī  žurnāla  dažādu  numuru  
raksti). 

3. Informācija par kultūras jēdzienu; norādes par kultūras koncepciju, 
kā arī plašām ziĦām par kultūras mācību: 
http://simsim.rug.ac.be/LTOL/rob/default.html 

4. Kultūras koncepcija. Atbildes uz jautājumu: kas ir kultūra? Kultūras 
mācīšanas teorijas, kultūra kā svešvalodas mācīšanas sastāvdaĜa: 
http://wwwedu.oulu.fi/homepage/lkuure/ad/seminar/nina/1_concep.
htm 

5. Kas ir kultūra? Norādes par dažādu autoru kultūras jēdziena 
interpretācijām; studentu interpretācijas par kultūru, kā arī norāde 
par citām saitēm, kas satur informāciju par kultūru: 
http://www.wsu.edu:8001/vcwsu/commons/topics/culture/culture-
index.html#top 

 
Kursa autors:  A.Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra Protokols Nr. 1 30.08.2006. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

 
Katedras vadītājs:  A.Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

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

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 4 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1 – 4 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālās zinātnes 
Kursa mērėi Nostiprināt zināšanas par Eiropas Savienības izveidošanās 

procesu, Eiropas integrācijas problēmām un Latvijas vietu un 
lomu Eiropas Savienībā 

Kursa uzdevumi 1. iepazīties ar dokumentiem, kuri nosaka Eiropas Savienības 
izveidi un funkcionēšanu; 

2. nostiprināt izpratni par Latvijas vietu un lomu Eiropas 
Savienībā 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti apgūst prasmei analizēt un iemaĦas pielietot ES 
normatīvos aktus – regulas, direktīvas, lēmumus; studenti apgūst 
izpratni par ES attīstības procesiem un prot analizēt darbības 
rezultātus. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā tiek raksturots Eiropas integrācijas process, ES izveidošanās cēloĦi, ES koppolitikas, ES normatīvie akti, to 
pielietošana un Latvijas vieta un politikas raksturojums ES. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums Eiropas studijas 

KURSA AUTORS 
 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Helēna Šimkuva Sociālo zinātĦu katedra Asoc.profesore, Dr.hist. 



 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

ES izveidošanas priekšvēsture Eiropas vienotības ideju rašanās un 
attīstība 

2 Lekcija 

EOTK līgums  2 Lekcija 
EURATOM līgums  2 Lekcija 

 2 Lekcija EEK līgums 
 2 Seminārs 

ES institūcijas  2 Lekcija 
Lēmumu pieĦemšanas procedūra un prakse 
ES 

4 Lekcija Lēmumu pieĦemšana ES 

 4 Seminārs 
ES likumdošanas akti  2 Lekcija 
ES koppolitikas Lauksaimniecības un reăionālās politikas 

pamati, ekonomiskā un monetārā politika, 
ārpolitika un drošības politika 

4 Lekcija 

 4 Lekcija Latvija Eiropas Savienībā 
 2 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Tēmas patstāvīgajam darbam: 
1. Eiropas ogĜu un tērauda kopiena 
2. Romas līgums un Eiropas ekonomiskās savienības izveide 
3. Eiroparlamenta pilnvaras un darbība 
4. Eiropas padomes funkcijas 
5. Māstrihtas un Amsteradamas līgumu raksturojums 
6. Vienotās Eiropas ekonomiskās telpas izveide 
7. Lēmumu pieĦemšanas mehānisms ES 
8. Latvija un Eiropas Savienība 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju teorētiskā materiāla apgūšana; obligāta piedalīšanās 

semināros un obligāta viena referāta sagatavošana par konkrētu 
semināra problēmu; sagatavotā referāta mutiska aizstāvēšana 
seminārā un pozitīva vērtējuma iegūšana; obligātās literatūras 
patstāvīga studēšana. Vērtējums: teorētiskā materiāla apgūšana – 45%, 
patstāvīgā literatūras studēšana – 20%, referāta aizstāvēšana – 35%. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Ābols G. Kāpēc Eiropa? – Rīga, 1997. 

2. Deksnis B. Eiropas Savienība: Mīti un īstenība. – Rīga, 1996. 
3. Eiropas Savienības tiesības. – Rīga, 2001. 
4. MacCormock J. The European Union. – Indianapolis, 1996. 
5. Humming N. The European Courts. – London, 1996. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa – 

www.am.gov.lv  
 

Kursa autors:  H.Šimkuva 30.08.2006. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra Protokols Nr. 1 30.08.2006. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 



 

 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

1-4/P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Sniegt zināšanas un priekšstatus par ES mērėiem, galvenajiem 

darbības virzieniem, pašreizējo rīcību un tālāko attīstību. 
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu nostāju 
ES jautājumā. 

Kursa uzdevumi 1.Iepazīt un izanalizēt avotos un literatūrā paustās atziĦas par ES. 
2. Apzināt priekšrocības un problēmas ES. 
3. Apzināt un izanalizēt  Latvijas integrācijas aprites aktualitātes 
ES.  
4. Iepazīties ar  informāciju par  ES paplašināšanas iespējām un  
attiecībām ar jaunajām kandidātvalstīm. 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti iegūs priekšstatu par ES mērėiem, pašreizējo rīcību un 
tālāko attīstību, kā arī kompetenci izvēlēties un ieĦemt savu 
nostāju ES jautājumā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai sniegtu studentiem zināšanas un priekšstatus par ES mērėiem, pašreizējo rīcību un tālāko 
attīstību, atspoguĜojot Latvijas integrācijas aprites aktualitātes un problemātiku.Kursa ietvaros tiks akcentēts netikai 
Eiropas Savienības un dalibvalstu attiecību vēsture un šodienas aktualitātes,bet arī ES darbības pamatprincipi, īpaši 
, akcentējot sociālos un izglītības jautājumus un to saistību ar darba tirgu.  

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

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

1.Tēma 
Informācija par  ES. 
 
 
2. Tēma 
Ieskats ES vēsturē. 

ES daudzveidīgie mērėi. ES galvenie 
darbības pamatprincipi. Eiropas attīstības 
problēmas. 
 
Šūmana plāns. Romas līgums. Vienotais 
Eiropas akts. Mārstrihtas, Amsterdamas 

2 
 
 
 
4 
 

l./ sem. 
 
 
 
l./ sem. 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ārijs Orlovskis Sociālo zinātĦu katedra Lektors, Mg.paed. 

Kursa nosaukums EIROPAS STUDIJAS 



 

 
 
 
3.Tēma:     ES uzbūve 
un funkcionēšana. 
 
4.Tēma  
ES tirgus pamatprincipi. 
 
5. Tēma 
ES politika dažādās jomās. 
 
 
 
 
 
 
6.Tēma  
Iespējamās biznesa stratēăijas 
ES. 

līgumi un citi svarīgie līgumi un lēmumi. 
Dalībvalstu raksturojums. Kandidātvalstu 
raksturojums. 
 
ES institūcijas. Lēmumu pieĦemšana ES. 
Budžets. ES darbības virzieni. 
 
Kopējā tirgus darbība. Brīva preču un 
pakalpojumu kustība. Brīva kapitāla 
kustība. Brīva personu, darbaspēka kustība. 
Eiropas ekonomiskā un monetārā 
savienība. ES mazo un vidējo uzĦēmumu 
atbalsta politika. ES rūpniecības politika, 
lauksaimniecības un lauku politika. ES 
nodokĜu politika. Es patērētāju tiesības 
aizsardzības  politika un konkurences 
politika, transporta politika. ES intelektuālā 
īpašuma aizsardzības politika. Sociālā un 
izglītības politika. 
 
Informācijas tehnoloăiju nozīme un 
izmantošana biznesā ES. Latvijas 
uzĦēmumi, kompānijas un biznesa iespējas 
ES. 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
l./ sem. 
 
 
l./ sem. 
 
 
l./ sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
l./ sem. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1.T'ēma. 
ES daudzveidīgo mērėu un darbības pamatprincipu raksturojums. 
2. Tēma. 
Iestāšanās procesa raksturojums. 
3.Tēma. 
ES trīs pilāru būtība un raksturojums. 
4.Tēma . 
Latvijas sabiedrība par un pret iestāšanos ES.  
5.Tēma. 
Latvijas ieguvumi iestājoties ES saimniecības jomā.  
6. Tēma. 
ES tirgus pamatpricipu atspoguĜojums svarīgos lēmumos. 
7. Tēma. 
ES pamttiesību raksturojums. 
8. Tēma. 
Eiropas Savienības politikas un darbības. 
9. Tēma. 
Eiropas Savienības ārējās darbības raksturojums. 
10. Tēma. 
Eiropas konstitucionālā līguma būtība un nozīme. 

 
Patstāvīgam darbam un referātu 
uzrakstīšnai kopā paredzētas 48 
stundas. 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās, referāta uzrakstīšana 

un aizstāvēšana, ieskaites nokārtošana. 
 

Mācību pamatliteratūra 1. Veidenfelds V.,Vesels V. Eiropa no  A  līdz  Z.- R.,2000., 
456.lpp. 
2. Konsolidets Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. -
R.,1999.,488.lpp. 



 

3. Eiropas Savienības tiesības. - Kopenhāgena, 2000., 221.lpp. 
4. Kas uzĦēmējam jāzin par ES. - R., 2002., 180.lpp. 
5. Īsi par Eiropas Savienību. -R.,1999., 157.lpp. 
6. Eiropas Savienības konstitucionālais līgums. Projekts.-
R.,2004.,310.lpp.  
7. Latvija Eiropas Savienībā. Kāpēc ? –R., 1999., 115.lpp. 
8.Eiropas Savienības reăionālā politika un strukturālie fondi.- R., 
1999., 139.lpp. 
9. Eiropas Parlaments.- R., 2000., 114.lpp. 
10.The EU and the Baltic State. – Helsinki, 2000., 218p. 
11. Working together to build. Europe of the 21st century.- 
Brussels, 2000., 221p. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Morēns E. Domājot par Eiropu. – R.,1999., 188.lpp.  
2. Deksnis E. Eiropas apvienošanās. Integrācija un suverenitāte. 

– R., 1998., 339.lpp. 
3. Deksnis E. Eiropas Savienība : mīti un īstenība. –R.,1997., 359.lpp. 
4. Kur internetā var atrast informāciju par ES?- R.,2003., 59.lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www. politika.lv 
www. europa.eu.int 
ž. “Likums un tiesības” – R., sākot no 2000.gadu. 
ž. “Latvija un ES” 
ž. “ Sveiks Eiropā” 

 
Kursa autors:  Ārijs Orlovskis 10.04.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  A.Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Sandra OkuĦeva Literatūras katedra Lektore Mg. philol. 

 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

P 

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

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība, prakstiskā valodniecība 
Kursa mērėi Pilnveidot komunikatīvās kompetences 
Kursa uzdevumi 1) studēt teorētisko literatūru; 

2) pētīt un analizēt dažādas publisko runu situācijas; 
3) uzstāties ar publisko runu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) 1. Priekšstats par mūsdienu retorikas pamatprincipiem. 
2. Prasme  sagatavot runu atbilstoši mērėim un uzstāties. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros paredzēts gūt zināšanas un pilnveidot prasmes publiskajā runā, veidojot priekšstatu retorikas vēsturē 
un mūsdienu retorikā, akcentējot verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, izkopjot runas tehniku, kā arī 
apgūstot zināšanas par runas uzbūvi un runu veidiem. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Ievads komunikācijā Komunikācijas jēdziens. Ieskats retorikas 
vēsturē. Mūsdienu retorikas pamatprincipi 

2 Lekcija  

Neverbālā komunikācija Intonācijas nozīme komunikācijā (loăiskais 
akcents, pauze, intonatīvais temps, 
intonatīvais tembrs, intonatīvais spēks, 
intonatīvais pārgarums, teikuma melodija). 
ĖermeĦa valoda  

2 Seminārs  

Verbālā komunikācija Vārda nozīme kominikācijā. Vārdu izvēles 
nosacījumi. Retoriskie līdzekĜi runā 
(salīdzinājums, personificēts vai 
metaforizēts tēls, retoriskās figūras u. c.) 

2 Lekcija  

Runas tehnika Balss īpašības. Elpošana. Runas dikcija. 2 Praktiskā nodarbība 

Kursa nosaukums RETORIKA 



 

Runu veidi  Runu klasifikācija. Informatīvā, runa, tās 
galvenās iezīmes. Svinību jeb 
iedvesmojošā runa, tās galvenās iezīmes. 
Argumentācijas runas īpatnības. 
Argumentācija. 

4 Lekcija.  
Praktiskā nodarbība. 

Uzstāšanās  Uzstāšanās situāciju analīze. Uzstāšanās ar 
argumentācijas runu. Uzstāšanās 
videoieraksta analīze 

2 Praktiskā nodarbība. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

ĖermeĦa valoda ( acu kontakts, mīmika, žesti, stāja, distances) publiskajā 
saziĦā. ĖermeĦa valodas zīmju interpretācija 2 attēlos. 

4 

Uztraukuma mazināšanas iespējas. Eseja (2 – 3 lpp. datorrakstā) 2 
Runas sagatavošana. Runas sagatavošanas pamatprincipi un galvenie etapi. 
Materiāla vākšana un atlase. Runas satura un kompozīcijas izveide. Teksta 
rediăēšana. Prezentācijas sagatavošana. Uzstāšanās  mēăinājums.  

6 

Runas uzbūve. Runas sākums. Galvenā daĜa (izklāsts un argumentācija). 
Runas nobeigums. Runas teksta pirmvariants. 

4 

 
Prasības KRP iegūšanai 1) Vismaz 75 % nodarbību apmeklējums; 

2) patstāvīgi veicamo darbu sekmīga izpilde; 
3) sekmīgi nokārtots galapārbaudījums 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Hindls T. Prasme uzstāties. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

2. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija. Efektīva 
komunikācija un mērėtiecīga tehnisko līdzekĜu lietošana. 
– R.: Zvaigzne ABC, 2005. 

3. KramiĦš E. Runas prasme saziĦā. – R.: Turība, 2005. 
4. Geikina S. Retorikas pamati. – R.: Raka, 2003.. 
5. Mencels V. Retorika. – R.: DE NOVO, 2002. 

Mācību papildliterat ūra 1. Alekse I.Rrunātprasme. – R.: Raka, 2003. 
2. Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas runas pamati. – R.: 

Zinātne, 1968.  
3. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. – R.: JāĦa Rozes 

apgāds, 2002.  
4. Nelke K. Prezentēšana. – R.: DE NOVO, 2000. 120 lpp. 
5. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku/ Saskarsmes 

psiholoăija. – R.: Kamene, 1998. – 121  lpp. 
6. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R.:Jumava, 1995. – 208 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Kulturoloăijas žurnāls „Kentaurs XXI”. 
Laikraksts „Kultūras Forums”. 

 
Kursa autors:    
Sandra OkuĦeva Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 
 
 



 

 
 

KURSA KODS  
 

 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1 – 4 

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

filozofijas pamati un / vai filozofijas vēsture 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Filozofija 
Kursa mērėi veicināt estētiskās teorijas pamatatziĦu apgūšanu 
Kursa uzdevumi 1. apgūt estētikas kā zinātnes pamatjēdzienus; 

2. izprast estētikas nozīmi sabiedrībā; 
3. saistīt teorētiskās zināšanas ar estētisko praksi un 

audzināšanu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Apgūtas zināšanas par estētikas attīstības pamatposmiem un 

attiecīgajām teorijām, ir izpratne par estētiskā izpausmi un 
estētisko kvalitāšu vērtēšanu, apgūtas prasmes saskatīt un vērtēt 
estētisko, veikt analīzi, balstoties uz teorijām, profesionālo 
kompetenci un māksliniecisko pieredzi. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā paredzēts apgūt estētikas teoriju, to saistīt ar praktiskā pielietojuma un interpretācijas nozīmīguma 
akcentēšanu, balstoties uz filozofijas un mākslas teorētiskajām atziĦām un to vēsturi. Pēc katras lekcijas ir paredzēts 
seminārs, kurš paplašina ieskatu tēmā vai nostiprina teorētiskās atziĦas ar gūto pieredzi, sagatavojot patstāvīgā 
darba uzdevumus un semināru laikā izvērtējot un analizējot gan procesu, gan rezultātus. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Kursa nosaukums Estētika 

KURSA Lietotajs lappuses Nr. 127 7/9/2007 
 
 
 
 

 
 

 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Arturs Medveckis Sociālo zinātĦu katedra Lektors, Mg.paed. 



 

1. Estētikas priekšmets un 
uzdevumi 

Estētikas priekšmets. Estētikas kā zinātnes 
raksturojums, tās metodoloăiskais pamats. 
Estētikas un mākslas teoriju daudzveidība.  

2 Lekcija 

 1.Grupās pa 4-5 cilvēkiem savstarpējās 
diskusijās noskaidrot kopīgo un atšėirīgo 
estētikas priekšmeta interpretāciju dažādu 
autoru skatījumā; sagatavot un prezentēt 
katras darba grupas rezumējumu. 
2. Darba grupās analizēt individuāli 
izrakstīto ar estētiku saistīto vārdkopu 
atbilstību un to iespējamo integrēšanos 
pašu veidotajā estētikas definīcijā . Sniegt 
darba grupas pārskata ziĦojumu, veikt 
darba procesa analīzi. 
Pārbaudes veids: 
1) 1.,2.,3.patstāvīgi sagatavotā darba 
pozitīvs vērtējums – ieskaite;  
2) grupu darba pozitīvs vērtējums – 
ieskaite; 
3) grupas dalībnieku pašvērtējuma pozitīva 
atsauksme par grupas biedra darbu – 
ieskaite. (Kopumā seminārs ieskaitīts, ja 
saĦemts pozitīvs vērtējums par katru mājas 
uzdevumu un vismaz vienu grupas darbā 
ieskaitītu vērtējumu.) 

2 Seminārs 

Estētiskie priekšstati mītiskajā pasaules 
ainā. Estētiskā doma Senās Grieėijas 
kultūrā: pitagorieši, Sokrats, Platons, 
Aristotelis (6.-4.gs.p.m.ē.). Hellēnisma un 
Senās Romas estētika: stoiėi, epikūrieši, 
neoplatoniėi(4.gs. beigas p.m.ē. – 
5.gs.m.ē.). Estētisko uzskatu izpausme 
Agrajos viduslaikos(5.-11.gs.), estētiskās 
domas evolūcija attīstītajos 
viduslaikos(12.-13.gs.). Renesanses 
estētika (14. –16.gs.) Personību loma 
estētiskās domas attīstībā: indivīds un 
radošā darbība, mākslas un skaistuma 
dominante. Klasicisma un baroka laika 
estētika (17.gs.). Apgaismības (17.gs. 
beigas –18.gs.) estētikas idejas: 
saprātīgums un skaistuma dabiskums; 
estētiskās gaumes , mākslas vērtējuma un 
estētiskās audzināšanas un manipulēšanas 
iespējas. Romantisma estētika 
(18.gs.beigas –19.gs. sākums. Vācu 
klasiskā filozofija un estētika (18.gs. beigas 
–19.gs.sākums). 19.gs klasiskās estētikas 
pārvērtējums Nīčes filozofijā un 20.gs. 
mūsdienu estētikas attīstības tendences. 

2 Lekcija 2. Estētiskās domas 
attīstības periodizācija 

Seminārs - konference: 
1. Autors iepazīstina klausītājus ar referāta 
tēzēm. 
2. Recenzents nolasa par referātu recenziju. 

2 Seminārs 



 

 3. Jautājumi, debates. 
4. Pēc semināra dalībnieki nodrošina 
referātu savstarpējo apmaiĦu. 
Pārbaudes veids: 
1) Grupas biedra – recenzenta pozitīva 
atsauksme – ieskaite; 
2) atzinīgs studentu un docētāja vērtējums 
par uzstāšanos – ieskaite 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja pozitīvs 
vērtējums par abiem nosacījumiem.) 

3. Estētikas 
pamatkategorijas 
 

Estētisko uzskatu un kategoriju 
daudzveidība. Estētikas pamatkategoriju 
iedalījuma specifika. Estētiskais kā 
estētikas metakategorija. Skaistais, 
neglītais. Traăiskais, komiskais. Cildenais, 
zemiskais. 

2 Lekcija 

 1. Prezentēt izvēlēto estētikas kategoriju 
bloku, sniegt semināra dalībniekiem 
skaidrojumu par apskatāmo jautājumu. 
2. Salīdzināt prezentēto kategoriju bloku ar 
kādu citu alternatīvu kategoriju sistēmu. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā 1.,2.,3.uzdevuma 
pozitīvs vērtējums – ieskaite; 
2) sekmīga darba prezentācija seminārā un 
argumentētas atbildes uz jautājumiem – 
ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja pozitīvs 
vērtējums par abiem nosacījumiem.) 

2 Seminārs 

4. Estētiskās apziĦas 
strukt ūra  
 

Sajūtu loma estētiskajā uztverē. Estētiskais 
pārdzīvojums Estētiskās jūtas. Vērtību 
priekšstati. Estētiskā gaume, ideāls. 
Personības individuālā estētiskā kultūra. 

2 Lekcija 

5. Estētiskā gaume Organizēt divu komandu debašu turnīru par 
estētiskās gaumes pretrunīgo raksturu; 
problēmdiskusija: „Par gaumi strīdas vai 
nestrīdas?” Ja akadēmiskajā grupā uzskati 
nepolarizējas, veidot darba grupas ar divu 
viedokĜu sadursmes inscenējumu. 
Atslēgas vārdi debašu turnīram: emocijas, 
estētiskā jūtas, pārdzīvojums, bauda, katarse, 
aksioloăija, spriedumi, koncepcijas, teorijas, 
estētiskais ideāls, mākslinieciskā gaume, 
apziĦas līmenis dotumi, ievirzes, pasaules 
uzskats, estētiskās vajadzības, estētiskā 
audzināšana, estētiskā kultūra, u.c. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā darba pozitīvs 
vērtējums - ieskaite 
2) Debašu turnīra uzvarētāju komandai - 
ieskaite bez nosacījumiem. 
3) Zaudētājiem – uzrakstīts pamatojums 
par zaudējuma iemesliem - ieskaite 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja izpildīts 1. 
nosacījums un 2. vai 3. nosacījums pēc 

2 Seminārs 



 

notikušās debates) 
6. Māksla Mākslas būtība un tās funkcijas. Mākslas 

veidi. Māksliniecisko izteiksmes līdzekĜu 
daudzveidība. Mākslas morfoloăija. 
Mākslas tēls, tēlu sistēma. Semiotika. 

2 Lekcija 

 1.Salīdzināt dažādu mākslas nozaru 
pārstāvju viedokĜus ar estētikas vai mākslas 
zinātnieku uzskatiem, veikt analīzi, 
salīdzināt un pamatot viedokĜu kopīgās un 
atšėirīgās iezīmes. 
2.Prezentēt izvēlētā mākslas veida 
manifestu. 
Manifesta atslēgas vārdi: mākslas  veidi, 
mākslinieciskie izteiksmes līdzekĜi,  mākslas  
morfoloăija, forma, saturs, laiks, telpa,  
mākslas  tēls,  tēlu  sistēma , mākslas valoda, 
zīme, simbols, pašvērtība, stājmāksla, 
monumentālā māksla, emocionālais, 
racionālais, mākslas funkcijas, u.c. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā 1.,2.,3.uzdevuma 
pozitīvs vērtējums – ieskaite; 
2) sekmīga darba prezentācija seminārā, 
līdzdalība analīzes procesā, aktīva viedokĜu 
argumentācija, izvēlētā mākslas veida 
manifesta prezentācija, diskusijas par tēmu, 
spēja atbildēt uz auditoriju interesējošiem 
jautājumiem – ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja izpildīts 1. 
un 2. nosacījums.) 

2 Seminārs 

Stila jēdziena būtība. Laikmeta vēsturiskie 
(klasiskie) stili. Mērėa stils, polistils, 
individuālais stils, nacionālais stils. 
Materiāla, tehnikas, tehnoloăiju un zinātnes 
sasniegumu ietekme uz stila veidošanās 
procesu. Dizains, rūpnieciskais stils. 
Eklektika. Kičs. 

2 Lekcija 7. Stils mākslā 

1. Prezentēt pārstāvēto stilu, atbildēt uz 
klausītāju jautājumiem. 
2. Izlozes veidā katrs semināra dalībnieks 
izvēlas studiju biedra sastādīto krustvārdu 
mīklu un cenšas to atrisināt. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā 1. un 2.uzdevuma 
pozitīvs vērtējums – ieskaite;  
2) seminārā adekvāts 1.tēmas izklāsts – 
ieskaite;  
3) krustvārdu mīklā atminēti 20 vārdi – 
ieskaite;  
4) pārbaudes tests par stila piederības 
atribūtu sarindošanu hronoloăiskā 
pēctecībā ar vienu pieĜaujamo kĜūdu – 
ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja saĦemta 
ieskaite par mājas darbiem, ieskaite par 
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 tēmas izklāstu un ieskaite vai nu par 
krustvārdu mīklu, vai testu.) 

8. Estētiskā un 
mākslinieciskā darbība 

Jaunrades procesa loma estētiskajā un 
mākslinieciskajā darbībā. Radošā procesa 
būtība, izpausmes sfēras. 

2 Lekcija 

 1. Iepazīstināt semināra dalībniekus ar 
eseju. 
2. Divās darba grupās izstrādāt teorētiski 
pamatotus kritērijus  talanta, ăēnija un 
plaăiāta raksturošanai. 
3. Organizēt diskusiju par tēmu: “Vai 
talanti un ăēniji nosaka vēsturiskā laikmeta  
stilistiskās robežas?” 
Pārbaudes veids: 
1) Iesniegta eseja atbilstoši izvirzītajām 
prasībām – ieskaite; 
2) pozitīvs vērtējums par semināra 1.un 2. 
uzdevumu – ieskaite; 
3) diskusijas pozitīvs pašvērtējums un 
formulēti secinājumi – ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja saĦemts 
pozitīvs vērtējums par 1.,2. un 3.vērtēšanas 
kritērijiem.) 

2 Seminārs 

9. Estētikas nozīme Estētikas saikne ar citām zinātnēm. 
Estētika - metodoloăiskais pamats mākslas 
zinātnēm (literatūrkritika, teātra kritika, 
muzikoloăija u.c.). Estētikas vieta 
audzināšanas sistēmā. Estētikas un ētikas 
kopīgās un atšėirīgās iezīmes. Estetizācijas 
morāli ētiskais raksturs. Ergonomikas, 
rūpnieciskās mākslas, ražošanas un dizaina 
mijattiecības. 

2 Lekcija 

10. Estētikas nozīme 
akadēmiskajā izglītības un 
profesionālās izglītības 
kontekstā. 

1.Studiju kursa noslēguma konference par 
tēmu: “Estētika mērėis vai līdzeklis?”  
2.Grupas rezolūcija  ar jautājuma 
pamatojumu: 
“K āpēc manā specialitātē nepieciešama 
estētika?”  
3. Svarīgākā katra studenta atziĦa par gūto 
estētikas apguves procesā. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi izstrādātā darba pozitīvs 
vērtējums – ieskaite; 
2) 5 minūšu ziĦojums konferencē – 
ieskaite; 
3) aktīva līdzdalība rezolūcijas izstrādē un 
grupas iesniegtā rezolūcija  - ieskaite; 
4) iesniegta svarīgākā atziĦa – ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja izpildīti 
visi 4 nosacījumi.) 

2 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgi sagatavot 1. semināram: 
1. Izmantojot mācību literatūru, zinātniskos rakstu avotus, preses izdevumus, veidot 
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pārskata ziĦojumu par estētikas priekšmetu un uzdevumiem dažādu autoru skatījumā, 
pamatojot tos ar estētikas un mākslas teoriju daudzveidību. (Pārskata ziĦojums) 
2. Veidot savu estētikas definīciju un to pamatot. (Uzrakstīta definīcija) 
3. Izrakstīt un apkopot periodikā sastopamās vārdkopas, kurās iekĜauts vārds estētika. 
(Teksta konspekts ar vismaz 10 iekĜautām vārdkopām). 
Patstāvīgi sagatavot 2. semināram: 
1. Akadēmiskajā grupā, savstarpēji vienojoties, katram studentam izvēlēties estētiskās 
domas attīstības kultūrvēsturisko posmu un sagatavot tā raksturojumam ziĦojumu ar 
attiecīgu pirmavotu vai izmantotās zinātniskās literatūras analīzi. (Referāts, referāta tēzes) 
2. Veikt savstarpēju grupas biedru referātu recenzēšanu. (Viena recenzija) 
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Patstāvīgi sagatavot 3. semināram: 
1. Akadēmiskajā grupā katram studentam (vai pa diviem) izvēlēties pēc grāmatas [Estētika. 
R., 1998.] 12.-13.lpp vienu no 15 uzskaitītajiem estētikas kategoriju blokiem, pamatot 
grupēšanas pamatprincipus, izskaidrot būtību. (Pārskata ziĦojums ) 
2. Izveidot 1.uzdevumā lietoto jēdzienu un kategoriju skaidrojuma aprakstu – vārdnīcu. 
(Terminu vārdnīca) 
3. Pieejamajā literatūrā atrast alternatīvas estētikas kategoriju sistēmas, pamatot to 
veidošanas principus. (Pārskata ziĦojums) 
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Patstāvīgi sagatavot 4. semināram 
1.Apkopot dažādu autoru domugraudus, izteikumus, viedokĜus par estētisko gaumi. 
(Konspekts)  
2.Sagatavot teorētiski pamatotu, balstītu uz avotiem un teorētiėu atziĦām estētiskās gaumes 
definīciju. (Definīcija.) 

6 

Patstāvīgi sagatavot 5. semināram: 
1. Sagatavot dažādu mākslas nozaru pārstāvju izteikumus, pārdomas par mākslu un tās 
misiju. (Konspekts) 
2. Estētikas vai mākslas zinātnieku uzskati par mākslu. Mākslas definēšanas problēmu 
analīze. (Pārskata ziĦojums) 
3. Izstrādāt brīvi izvēlēta mākslas veida manifestu. (Manifests) 
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Patstāvīgi sagatavot 6. semināram: 
1. Akadēmiskajā grupā pēc iepriekšējās savstarpējās vienošanās katram izvēlēties vienu 
mākslas vēsturisko stilu un sagatavot teorētiski pamatotu un uzskatāmu prezentāciju par stila 
izpausmi dažādos atšėirīgos mākslas veidos. (Prezentācijas materiālu kopa) 
2. Izstrādāt par izvēlēto un prezentācijai sagatavoto mākslas stilu krustvārdu mīklu ar ne mazāk 
par 15 horizontāli un 15 vertikāli iekĜautiem vārdiem, kuri ietverti prezentācijas materiālu kopā. 
Obligāts krustvārdu mīklas nosacījums – simetriskums un atsevišėa pareizo atbilžu matrica. 
(Krustvārdu mīkla, atbilžu matrica) 

6 

Patstāvīgi sagatavot 7. semināram: 
1. Izmantojot biogrāfiskos romānus, vai citus pieejamos mākslinieku biogrāfijas izpētes 
avotus, uzrakstīt par reālām vai izdomātām personām eseju, kas raksturo kādu konkrētu 
talantu, ăēniju un plaăiātu. (Eseja) 

6 

Patstāvīgi sagatavot 8. semināram: 
1. Izstrādāt 5 argumentētas tēzes par estētikas nozīmi akadēmiskajā izglītībā. (Tēzes) 
2.Pašrefleksija par profesionālo identitāti, izvēlētās profesijas standartu un estētikas vietu 
tajā. (Brīvi izraudzīta darba forma) 
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Prasības KRP iegūšanai 1) apmeklēti visi semināri un saĦemta ieskaite par visiem semināriem 

– automātiskā ieskaite, 
2) par neieskaitītajiem semināriem iesniegti norādītie darbi, saĦemts 
par tiem  pozitīvs vērtējums un saĦemta ieskaite  kolokvijā par 
iepriekšējo neieskaitīto tēmu – ieskaite. 
Vērtējums: lekciju un nodarbību apmeklējums – 30 %, patstāvīgais darbs – 
40 %, ieskaite – 30 % 

 



 

Mācību pamatliteratūra 1. Celma H. Māksla kā vērtība. - R.: Liesma, 1988. - 132 lpp. 
2. Celma J. Fedosejeva I. Estētisko ideju vēsture Eiropā. – R.: 

Zvaigzne ABC, 2000.- 91 lpp. 
3. Estētika. - R., 1989. 
4. Freiberga E. Mūsdienu estētikas skices.- R.: Zvaigzne ABC, 

2000. – 135 lpp. 
5. Freibergs I. Laiks. Laikmets. Mode. – R., Madris, 1998. – 271 

lpp. 
6. Kants I. Spriestspējas kritika.- R., 2000. 
7. Kincāns V. Estētikas pamati. – Rīga: LU, 2003. 
8. OdiĦa A. Protokols. – R., 1998. – 239 lpp. 
9. Zeile P. Vērtību pasaulē. - R.: Zinātne, 1985. - 231 lpp. 
10. Арнхейм Р. Искусство и визуальное  восприятие. - М., 

1974. - 392 с. 
11. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: 

Прометей, 1994. - 352 с. 
12. Столович Л.Н. Философия красоты. - М.: изд. 

политической лит., 1978. - 118 сю 
13. Суна У., Петров В.М. Социология эстетической культуры: 

Проблемы методологии и методики. - Р.: Зинатне, 1985. - 
271 с. 

14. Гегель Ф. Эстетика. - М.: Искусство, в 4 томах. 
Mācību papildliterat ūra Homo aesteticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves 

estētikai. – Rīga: Tapals, 2001. – 319 lpp. 
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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
 
 
 
 

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

 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Matemātika / Algebra un matemātiskā loăika 
Kursa mērėi 1. Dot pārskatu par apkārtējās pasaules izziĦas procesu; 

2. Veidot teorētisko bāzi domāšanas procesa izpētei. 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar domāšanas formām, likumiem un kārtulām; 

2. Veidot prasmes iegūto zināšanu izmantošanai profesionālajā 
darbībā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) 1. Studenti izpratīs domāšanas formas, to veidošanos un izpausmi 
mācību priekšmetā. 

2. Pratīs analizēt spriešanas gaitu un iegūto secinājumu pareizību 
un pamatotību. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Loăikas priekšmeta vieta skolotāja profesionālajā darbībā. Galvenās domāšanas formas - jēdziens, spriedums, 
slēdziens.  
Jēdzienu definēšana un iedalīšana. Spriedumu veidi. Slēdziens, tā būtība. Slēdzienu veidi. 
Pierādījums, tā uzbūve un veidi. Atspēkojums. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Loăikas priekšmets Loăikas vieta un nozīme skolotāja darbā. 1 Lekcija 
Jēdziens kā domāšanas forma Jēdziena veidošanās. Attiecības starp 2 Lekcija + praktiskās 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums LOĂIKA 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Baiba Bērztīse Matemātikas un informātikas 

katedra 
Mg.paed. lektore 



 

jēdzieniem. nodarbības 
Jēdzienu definēšana un iedalīšana. 2 Lekcija + praktiskās 

nodarbības 
Sprieduma būtība un modalitāte. 1 Lekcija Spriedums 

Spriedumu veidi. 2 Lekcija + praktiskās 
nodarbības 

Slēdziena uzbūve un veidi. 1 Lekcija Slēdziens 

Induktīvie slēdzieni. 2 Lekcija + praktiskās 
nodarbības 

 Deduktīvie slēdzieni. 2 Lekcija + praktiskās 
nodarbības 

Pierādījuma uzbūve 2 Lekcija + praktiskās 
nodarbības 

Pierādījums 

Atspēkojums 1 Lekcija 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Jēdzienu veidi un savstarpējās attiecības 4 
Jēdzienu definēšana 4 
Spriedumu veidi 4 
Induktīvie slēdzieni 4 
Deduktīvie slēdzieni 4 
Pierādījums 4 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Mājas darbi par tēmām: 

1. Jēdzieni un spriedumi. 
2. Deduktīvie slēdzieni. 

2. Nobeiguma testa izpilde. 
 

Mācību pamatliteratūra 1. Vi Ĝumsons G. u.c. Loăika vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 
2000. 

2. Vilks A. Ievads loăikā. – R.: Raka, 2003. 
3. Bērztīse B. Loăikas elementi. 1.daĜa. Jēdzieni. – Liepāja, 

1997. 
4. Bērztīse B. Loăikas elementi: 2.daĜa. Izteikumi un predikāti. 

3.daĜa. Spriedumi un slēdzieni. – Liepāja, 1997. 
Mācību papildliterat ūra Vedins J. Loăika. – R.: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums, 

1996. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  

 
Kursa autors:  Baiba Bērztīse 01.06.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas katedras 
 
Sēdes protokols Nr.6 

 
02.04.2007. 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Dzintars Tomsons 06.06.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 16 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

 

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

Vidusskolas angĜu valodas līmenis  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ĂermāĦu valodniecība  
Kursa mērėi Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un 

prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt 

par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot 
domu 

Kursa valoda AngĜu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas lietošanas 
iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot speciālitātes tekstus angĜu valodā, lai spētu komentēt un diskutēt par izlasīto 
un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

It’s a Wonderful World Grammar  8 Praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums AngĜu valoda I 

KURSA AUTORI 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta Reinfelde 
Ausma Šēna 

Svešvalodu katedra Lektore, Mg.paed. 
Lektore, Mg.paed. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Get Happy 
 
 
 
 
 
 
 
Telling Tales 
 
 
 
 
 
 
 
Doing the Right Thing 

Auxiliary verbs 
Questions and Negatives 
Short Answers  
Vocabulary 
Parts of Speech and Meaning  
Speaking 
My Wonders of the Modern World 
Speciality texts 
Grammar 
Present Tenses (Simple, Continuous – 
Active, Passive) 
Vocabulary 
Sport and Leisure  
Speaking 
My Free Time Activities 
Speciality texts 
Grammar 
Past Tenses (Simple, Continuous, Perfect – 
Active, Passive) 
Vocabulary 
Art and Literature  
Speaking 
My Favourite Books and Films 
Speciality texts 
Grammar 
Modal Verbs – obligation and permission 
Vocabulary 
Countries and Nationality Words  
Speaking 
Entertaining Foreign Friends 
Speciality texts 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prakstiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu lasīšana  48 
 

Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde 
Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi 

� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti) 
� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtots eksāmens 

 
Mācību pamatliteratūra New Headway, Intermediate, John and Liz Soars, Oxford, 2004 

English Grammar in Use,  A Self-study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students, R. Murphy, Cambridge, 1998  

Mācību papildliterat ūra How Children Learn, J.Holt, London 
Paupe I. Mūzikas elementi angĜu valodas apguvē sākumskolā, 
Liepāja 2001 
Using Instrumental Music and Songs in Teaching English 
(seminar materials) 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.music.com 
Visual Arts Magazine 
Digital Recording  The Classical Collection 

 
    



 

    
    

 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 4 KRP 

 
Kopējais stundu skaits 64 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 32 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

 

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

AngĜu valoda I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ĂermāĦu valodniecība 
Kursa mērėi Turpināt pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā 

un prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) PadziĜinātas  prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja 

runāt par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi 
formulējot domu 

Kursa valoda AngĜu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Turpināt pilnveidot iepriekš iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 
lietošanas iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot speciālitātes tekstus angĜu valodā, lai spētu komentēt un diskutēt 
par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

On the Move 
 
 
 

Grammar  
Future forms  
Vocabulary 
The Weather  

8 
 
 
 

Prakstiskās nodarbības 
 
 
 

Kursa nosaukums AngĜu valoda II 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Gunta Reinfelde, 
Ausma Šēna 

Svešvalodu katedra Lektore, Mg.paed. 
Lektore, Mg.paed. 



 

 
 
 
I Just Love it! 
 
 
 
 
 
 
 
The World of Work 
 
 
 
 
 
 
 
 
Just Imagine 
 
 
 
 
 
 
Relationships 
 
 
 
 
 
 
Obsessions 
 
 
 
 
 
 
Tell me about it! 
 
 
 
 
 
 
Life’s Great Events 

Speaking 
My Ideal Holiday 
Speciality texts 
Grammar 
Questions with like 
Verb patterns 
Vocabulary 
Food. Towns. People. 
Speaking 
Popular Food and Popular Places to Eat 
Speciality texts 
Grammar 
Present  Perfect vs. Past Simple – Active, 
Passive) 
Vocabulary 
Phrasal verbs. Idioms. 
Speaking 
Interviewing someone about their Dream 
Job 
Speciality texts 
Grammar 
Conditionals. Time clauses. 
Vocabulary 
Adjectives and Modifying Adverbs  
Speaking 
What would you do with a Million Dollars 
Speeciality texts 
Grammar 
Modal verbs – probability 
Vocabulary 
Character adjectives 
Speaking 
What Size is a Perfect Family 
Speciality texts 
Grammar 
Present Perfect Continuous  
Vocabulary 
Compound Nouns 
Speaking 
Major Life Events 
Speciality Texts 
Grammar 
Indirect Questions 
Vocabulary 
Verbs and nouns that go together 
Speaking 
How well do you Know your World 
Speciality texts 
Grammar 
Reported Speech 
Vocabulary 
Birth, Marriage and Death 
Speaking 
Customs Connected with Births, Weddings 
and Funerals 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbīibas 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbīibas 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbīibas 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 



 

Speciality texts 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Specialitātes tekstu lasīšana 96 

 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde. 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes dabi 
� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti 
� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens 

 
Mācību pamatliteratūra New Headway Intermediate, John and Liz Soars, Oxford 2004 

English Grammar in Use, A self-study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students, R.Murphy, Cambridge, 1998 

Mācību papildliterat ūra How Children Learn, J.Holt, London 
Paupe I. Mūzikas elementi angĜu valodas apguvē sākumskolā, 
Liepāja 2001 
Using Instrumental Music and Songs in Teaching English 
(seminar materials) 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.music.com 
Visual Arts Magazine  
Digital Recording. The Classical Collection 

 
Kursa autors:   Gunta Reinfelde 

Ausma Šēna 
2007. 19.jūn.  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss 
apstiprināts: 

Svešvalodu katedra  Nr. 9 2007.g. 19. jūn. 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 
Nr. 

Datums 

Katedras vadītājs:  Larisa Petre  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

1-4 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīties ar rietumniecisko morāles filozofiju un tās 

galvenajiem jautājumiem;  
Iesaistīt studentus diskusijās par mūsdienu ētikas dilemmām; 
Aicināt studentus pārdomāt viĦu pašu vērtību sistēmu;  
Attīstīt studentos kritiskās domāšanas un argumentēšanas 
prasmi 

Kursa uzdevumi  Sasaistot ar personīgo dzīves pieredzi, pārdomāt sekojošus 
jautājumus: kāda ir saistība starp tikumiem un laimīgu dzīvi; 
kādas ir galvenās dzīves vadlīnijas; vai ir kādi kritēriji, lai 
atšėirtu: pareizs/labs – nepareizs/Ĝauns; kāda ir prāta, 
pieredzes un sajātu loma morālu lēmumu pieĦemšanā; kāpēc 
vispār morāle svarīga? 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja kritiski domāt un argumentēt savu viedokli; spēja 
sasaistīt teorētiskās atziĦas ar personīgo pieredzi 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Ētikas kursa gaitā iepazīsimies ar ētikas kā zinātnes virzieniem un galvenajām šodienas ētiskam dilemmām, diskutējot par labā 
un Ĝauna problemātiku, aicinot studentus pārdomāt savu vērtību sistēmu un attīstīt kritisko domāšanu un argumentēšanas 
prasmi, sasaistot teoriju ar praktisko dzīves pieredzi. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

KURSA AUTORS 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lāsma Latsone LPA Pedagoăijas katedra Docente, Ph.D. 

Kursa nosaukums  Ētika  



 

Ētikas priekšmets, 
virzieni, uzdevumi 

Ētika, morāle, tikumība 
Ētikas skaidrojumi un virzieni 
Ētikas saistība ar citām zinātnēm; XXI 
gadsimta ētikas pamatproblēmas 

2 1 lekcija 

Personības un sabiedrības 
ētika un morāle 

Personības attīstības līmeĦi un to saistība ar 
morāli; Stimulu nozīme; tiesības, 
pienākumi, atbildība; Personības pilnveide 
un degradācija; Ētikas un kultūras saistība 

2 Lekcija, seminārs 

Ētiskās vērtības Kristīgās reliăijas nozīme Rietumeiropas garīgo 
vērtību tapšanā; Kristīgās un sekulārās ētiskas 
vērtības; Labā un Ĝaunā jēdzieni; Atbildība, 
gods, cieĦa, kauns, sirdsapziĦa 

2 Lekcija, seminārs 

Profesionālā ētika Skolotāja ētika 2 Lekcija, seminārs 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās katrai nākošajai lekcijai 16 
Sagatavot ieskaites darba prezentāciju 16 

 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība lekcijās, ieskaites darba 

prezentācija 
 

Mācību pamatliteratūra Lasmane S. XX gadsimta ētikas pavērsieni. ZV, 2004 
Milts, A. Ētika. Saskarsmes ētika. 2004. 156 lpp. 
Rubenis A. Ētika XX gadsimtā: Teorētiskā ētika, Zvaigzne ABC, 1997, 
295 lpp. 
Rubenis, A. Ētika XX gadsimtā: Praktiskā ētika, Zvaigzne ABC, 1996, 
223 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Ālersa Dž. Ētika kristīgā skatījumā. 1. daĜa. RARZI, 2004. 140 lpp 
Blackburn, S. Being Good: A Short Introduction to Ethics. 
Oxford University Press. 2001. pp.162 
Cook, J.W. Morality and Cultural Differences. Oxford University 
Press, 1999, pp.204 
Dzīvās ētikas mācība. Vieda, 2007  
Gula, R.M. What are They Saying about Euthanasia? Paulist 
Press, NY, 1986, pp. 178 
LaFollete H. Ethics in Practice: An Anthology. Blackwell 
Publishers, 1997, pp. 703  
Rubenis A. Ētika. Kristīgās antropoloăijas un ētikas veidošanās. 
Zvaigzne ABC, 2004. 190 lpp 
Rubenis A. Ētika. Viduslaiku izglītība, antropoloăija. 
Zaigzne ABC, 2007  
Shannon T.A. What are They Saying about Genetic Engineering? 
Paulist Press, NY, 1985, pp. 103 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.nebar.com/ethics/articles.htm 
http://www.liis.lv/etika/  

 
Kursa autors:  L.Latsone  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Mūzikas    

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 
Nr.6 

Datums 03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 



 

 
 
 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija  
 

2007. gada 31. janvāris 
 

Kursa autore Dr.oec., asoc.prof. Daina Celma 
 

Kursa nosaukums Izglītības vadības pamati 
Kredītpunkti 1 
Lekciju stundu skaits 8 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits 8 
Kursa līmenis Profesionālais  
Priekšzināšanas Izglītības filozofija, Vispārīgā pedagoăija 
ZinātĦu nozare Vadībzinātne 
Apakšnozare Izglītības vadība 
Kursa anotācija Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar izglītības vadības 

būtību un vadībzinānes pamatjēdzieniem; vadīšanas procesu 
skolās, citās izglītības institūcijās un iespējām tajā iesaistīt 
izglītības pasūtītājs un personālu. 

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par izglītības 
vadības būtību, tās vietu citu zinātĦu sistēmā, kā arī iegūst izpratni 
par vadīšanas teoriju pamatjēdzieniem, vadīšanas procesiem 
izglītības iestādē un prasmes iesaistīt izglītības pasūtītājus un 
personālu iestādei svarīgu lēmumu pieĦemšanā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai Līdzdalība nodarbībās un semināros – 50 %. 
Patstāvīgā darba prezentācija semināra nodarbībās - 50%. 
Rakstveida pārbaudījums – eksāmens (tests). 

 
Kursa plāns 

Nr.p.k Tēma Paredzamais apjoms stundās 
1. Izglītības vadības būtībā un vieta citu zinātĦu sistēmā 2 
2. Vadīšanas teoriju pamatjēdzieni un to izmantošana izglītības iestāžu vadīšanā 2 
3. Izglītības sistēma un tās vadīšana Latvijā – valsts, pašvaldību un izglītības 

iestādes līmenī 
2 

4. Izglītības iestāde kā organizācija 2 
5. Izglītības iestādes ārējā un iekšējā vide 2 
6. PārmaiĦas organizācijā 2 
7. Izglītības iestādes darbības izvērtēšana 2 
8. Vadītāja darba stila ietekme uz organizācijas attīstību 2 
 
Kursa saturs 
 
1. temats. Izglītības vadības būtība un vieta citu zinātĦu sistēmā (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 

Izglītības vadības kā vadībzinātnes apakšnozares evolūcija. „Skolturības” un „Skolvadības” jēdzienu 
skaidrojumi. Izglītības vadības pētījuma objekts un priekšmets, pētniecības virzieni saikne ar citām zinātnēm. 
Literatūra. 

1. Broks A. Izglītības sistemoloăija. Rīga: RaKa, 2000. 
2. Builis A. Skolvadības pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 1993. 
3. Dauge A. Skolas ideja un tautas audzināšanas uzdevumi. Rīga: Valters un Rapa. 
4. Deėēns K. Rokasgrāmata pedagoăijā. Rīga, 1919. 
5. Latvijas ZinātĦu nozaru un apakšnozaru saraksts. 
6. Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. R.: RaKa, 1998. 
 

2. temats. Vadīšanas teoriju pamatjēdzieni un to izmantošana izglītības iestāžu vadīšanā (lekcija – 1 stunda, 
seminārs – 1 stunda). 
 Vadībzinātnē izmantotās pieejas menedžmenta definīcijās. Jēdzienu „menedžments”, „vadīšana”, 
„vadītājs”, „l īderis”, „menedžeris” skaidrojumi un izmantojums izglītības iestāžu vadīšanā. 
Literatūra. 

1. Klauss A. Zinības vadītājiem. Rīga: Preses nams, 2002. 
2. Dessler G., Leading people and organizations in the 21 st Century. USA: Prentice Hall, INC, 1998. 
3. David Oldroyd D., Elsner D., Poster C. Educational management Today. London: Paul Chapman 

Publishing Ltd., 1996. 
4. Grauman O., Keck R.W., Pewsner M. Schul und Hochschulmanogement 100 aktuelle Begriffe. – 

Hildesheim, 2004. 



 

 
3. temats. Izglītības sistēma un tās vadīšana Latvijā – valsts, pašvaldību un izglītības iestādes līmenī (lekcija 
– 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 Izglītības sistēmas vadības valsts pārvaldes līmenis: ministru kabineta, Izglītības un zinātnes ministrijas 
kompetence izglītībā, pašvaldību kompetence izglītībā, izglītības iestādes vadības līmenis - darbības tiesiskais 
pamats. 
Literatūra. 

1. LR Izglītības likums. 
2. Vispārējais izglītības likums. 
3. Likums par pašvaldībām. 
4. Kukele D. Skolvadība. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. Rīga: RaKa, 2003. 
 

4. temats. Izglītības iestāde kā organizācija (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 Izglītības iestādes mērėi, struktūra, tehnoloăijas, kultūra. Organizācijas darbības apzināta koordinēšana 
un virzīšana.  
Literatūra. 

1. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. R.: RaKa, 2006. 
2. Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O. Skolvadība – idejas, versijas, pieredze. R.:RaKa, 1997. 
3. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. Rīga: Rīgas pilsētas skolu valde, 1998. 
4. Fulans M.  PārmaiĦu spēki. -  R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

 
5. temats. Izglītības iestādes ārējā un iekšējā vide (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 Globalizācijas procesu ietekme uz izglītības iestāžu vidi. Tieši un netieši ietekmējošā ārējā vidē. Ārējās 
vides uzraudzība un tās ietekme uz organizācijas darbības plānošanu, prioritāšu noteikšanu. 
Literatūra. 

1. Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. UNESCO, 1996. 
2. Everord B., Morris G. Effective school management. P.C.P. Paul Chapman Publishing Ltd., 1990 
3. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 2001. 

 
6. temats. PārmaiĦas organizācijā (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 PārmaiĦu būtības raksturojums. PārmaiĦas sabiedrībā un organizācijā. PārmaiĦu posmi un cilvēku 
uzvedība tajos. 
Literatūra. 

1. Fulans M.  PārmaiĦu spēki. -  R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
2. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Talsi: Talsu tipogrāfija. 
3. Hellers R. Vadībzinības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigze ABC, 2004. 
4. White C.R. The Schools of Tomorrow. Values and Vision. Open University Press. Buckingham 

Philadelphia, 2000. 
5. Izglītības attīstības stratēăiskā programma. IZM mājas lapa. 

 
7. temats. Izglītības iestādes darbības izvērt ēšana (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 Izglītības iestādes darbības izvērtēšana. Kvalitātes jēdziens un vērtēšanas kritēriji. Izvērtēšanas procesa 
organizēšana un cikliskums. Darbinieku iesaistīšana izglītības izvērtēšanas procesā. 
Literatūra. 

1. Pildavs I. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga, 2000. 
2. Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata. Rīga: 2002. 
3. Skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Rīga: IZM, 2004. 

 
8. temats. Vadītāja darba stils, tā ietekme uz organizācijas attīstību (lekcija – 1 stunda, seminārs – 1 stunda). 
 Vadītāja darba stila ietekme uz organizācijas attīstību. Cilvēkresursu nozīme organizācijas mērėu 
realizācijā. Motivācijas veidošana, komandas veidošana, darba deleăēšana. Vadības stila izvēle. 
Literatūra. 

1. Hellers R. Vadībzinības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigze ABC, 2004. 
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēăija. Rīga: J.L.V., 2004. 
3. Mitchele S. Educational Partnerships. USA, 2004. 

 
LITERAT ŪRA. 
Mācību pamatliteratūra. 

1. Broks A. Izglītības sistemoloăija. Rīga: RaKa, 2000. 
2. Builis A. Skolvadības pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 1993. 
3. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. R.: RaKa, 2006. 
4. Dauge A. Skolas ideja un tautas audzināšanas uzdevumi. Rīga: Valters un Rapa. 
5. Gratone L. Cilvēkresursu stratēăija. Rīga: J.L.V., 2004. 
6. Hellers R. Vadībzinības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigze ABC, 2004. 
7. Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O. Skolvadība – idejas, versijas, pieredze. R.:RaKa, 1997. 
8. Klauss A. Zinības vadītājiem. Rīga: Preses nams, 2002. 



 

9. Kukele D. Skolvadība. Rīga: RaKa, 2003. 
10. Pildavs I. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga, 2000. 

11. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 1996. 
12. Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. R.: RaKa, 1998. 
13. Ukolovs V., Mass A., Bistrajakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 

 
Papildliteratūra. 

1. Latvijas ZinātĦu nozaru un apakšnozaru saraksts. 
2. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
3. Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata. Rīga: 2002. 
4. Skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Rīga: IZM, 2004. 
5. Everord B., Morris G. Effective school management. P.C.P. Paul Chapman Publishing Ltd., 1990 
6. White C.R. The Schools of Tomorrow. Values and Vision. Open University Press. Buckingham Philadelphia, 

2000. 
7. Wrigley T. Schools of Hope. A New Agenda for School Improvement. Great Britain, 2003. 
8. Mitchele S. Educational Partnerships. USA, 2002. 
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1. Izglītības attīstības stratēăiskā programma. IZM mājas lapa. 
2. Žurnāls „Skolotājs”. 
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Katedras vadītājs:  /I.Leitāne/ 14.05.2007. 
    

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

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

1.-4. /P  

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

Orientēšanās kultūras nozares specifikā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadība 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar kultūras menedžmenta 

Kursa nosaukums  Kultūrpolitika un menedžments 
  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dace Bluėe Mūzikas katedra Asistente 



 

pamatjautājumiem, paplašināt redzesloku kultūrpolitikas, kultūras 
mārketinga, un citos kultūras vadības jautājumos. 

Kursa uzdevumi Sniegt teorētiskas zināšanas par kultūras menedžmenta 
pamatproblēmām, attīstīt spēju kritiski domāt, analizēt, plānot un 
ieviest kultūras projektus, attīstīt spēju orientēties savstarpēji 
saistīto darba procesu izpildes secībā, to racionāla organizācijā un 
vadības pamatprincipos, 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti orientējas Kultūras nozarē izstrādātajos valsts 
pamatdokumentos, studentiem ir priekšstats par pasākumu 
rīkošanas metodiskajiem pamatjautājumiem un kultūras 
administrēšanu, to pielietošanu praksē. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa sākumā studenti tiek iepazīstināti ar ieteicamo literatūru kursa padziĜinātai apguvei. Studiju kurss 
saturs sastāv no jaunās vielas apguves par dažādiem kultūras menedžmenta jautājumiem, patstāvīgas speciālās 
literatūras apguves un semināra nodarbībām, kurās studenti prezentē patstāvīgi apgūto materiālu rezultātus, kas 
tiek analizēti grupu darbā, kā arī semestra darba izstrādes.. 
Studiju kursa laikā paredzētas lekciju nodarbības par jauno vielu. Lekcijas tiek papildinātas ar vizuāliem 
materiāliem, grafikiem, tabulām u.c. papildus informatīviem, kā arī izdales materiāliem; semināra nodarbības, 
kas bāzētas uz studentu patstāvīgo darbu par iepriekš uzdotu tematiku (literatūras apguve). Studenti gatavo 
apgūto materiālu prezentāciju, kas tiek analizēta grupu darbā. Studiju process noslēdzas ar ieskaites nodarbību, 
kurā studenti sniedz visa mācību kursa laikā veiktā patstāvīgā darba apkopojumu un veic rakstisku pārbaudes 
darbu – testu par apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem. Ārpus nodarbībām studenti patstāvīgi apgūst 
literatūru, analizē to un gatavo lasījumus semināra nodarbībām. 
 



 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Kultūras 
menedžmenta 
pamati; 

2. Kultūrpolitika 
 

1. Kultūras menedžmenta pamati; 
2. Kultūrpolitika; 
3. Kultūras socioloăija; 
4. Masu un elitārā kultūra; 
5. Saskarsmes kultūra un lietišėā etiėete; 
6. Kultūras projekti un to finansējums; 
7. Darba grupas vadība; 
8. Sarīkojumu organizācija un metodika; 
9. Kultūras mārketings  
10. Reklāma un sabiedriskās attiecības; 
11. Autortiesības un blakustiesības; 
12.Starptautiskā sadarbība. 

32 12 lekcijas, 3 semināri, 
1 ieskaites nodarbība. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kursa laikā studenti patstāvīgi apgūst literatūru, gatavo lasījumus 
semināra nodarbībām, gatavo apgūto materiālu prezentācijas, kas tiek 
analizētas grupu darbā. Studiju process noslēdzas ar ieskaites 
nodarbību, kurā studenti sniedz visa mācību kursa laikā veiktā 
patstāvīgā darba apkopojumu.  

40 

 
Prasības KRP iegūšanai 75% nodarbību apmeklējums, iesniegti visi kursa laikā paredzētie 

praktiskie darbi, iesniegts semestra darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Forands, Ilgvars  Personāla vadība 2002 

2. Forands, Ilgvars  Stratēăija. Kvalitāte 2000 
3. Forands, Ilgvars  Vadīšana + vadītājs 1999 
4. Geipele, Ineta  Projektu vadīšana studijām un 

biznesam 2004 
5. Heller, Robert,1932- Darba grupas vadība 2000 
6. Lewis, James P.,1941- Projektu vadīšanas pamati 2001 

Mācību papildliterat ūra 7. Ešenvalde, Inese   Personāla praktiskā vadība 2004 
8. Fjodorova, Svetlana Projektu vadība 1998 
9. Pettere, Gaida  Riski uzĦēmējdarbībā un to 

vadība 2003 
10. Reiter, Wilfried,1958- Kailā patiesība par projektu 

menedžmentu / 2004 
11. Vīksna, Aiga  Personāla vadība 1999 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

12. Latvijas Autortiesību un Kominucēšanās konsultāciju 
aăentūra: 
http://www.autornet.lv/autori/organizacijas/akka.php 

13. Latvijs Nacionālā simfoniskā orėestra koncertu apmeklētāju 
aptauja 
http://www.km.gov.lv/UI/imagebinary.asp?imageid=985 

14. Latvijas republikas Kultūras ministrijas gada publiskie 
parskati:  http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp?id=10558 

15. Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes: 
http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp?id=11101 



 

16. Nacionālā programma „Kultūra“: 
http://www.km.gov.lv/UI/main.asp?id=11103 

17. Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un 
attīstības jomā: 
http://www.km.gov.lv/UI/imagebinary.asp?imageid=991 

18. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015 gadam: 
http://www.km.gov.lv/UI/imagebinary.asp?imageid=2906 

 
Kursa autors:  Dace Bluėe  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas   
 
 
 
 
 

Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 
Nr.6 

Datums 
2007.gada 3. maijs 

 
 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

1-4/P 

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

apgūts studiju kurss Zinātniskā darba metodoloăija mūzikā un 
sagatavots studiju darbs 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi Veicināt studenta pētniecības prasmju, argumentētas, vērtīborientētas un 

sociokulturālas pieejas attīstību mūzikas būtības un mūzikas pedagoăijas 

    
    

 
 

Studiju darbs 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare 
Olga Blauzde 
Linda Mackēviča 
Zane Gailīte 

Mūzikas katedra Mg.mus., doc  
Mg. mus., paed.,doc 
Dr.paed.asoc. prof. 
Dr.art.,prof. 



 

izzināšanā.  
 

Kursa uzdevumi apgūt izmantojamo pētniecisko instrumentāriju 
analizēt un atlasīt nepieciešamo literatūru 
apzināt pētniecības jomas specifiku 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• Zināšanas un prasmes zinātnisko pētījumu analīzē. 
• Pozitīva attieksme pret pašizglītošanās un pašpilnveidošanās 

procesu. 
• Studentu profesionālās kompetences pilnveidošanās studiju pro-

cesā.  
 

 
Kursa valoda  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Teorētiskās literatūras izpēte. 
Racionālu pētniecisko metožu un paĦēmienu apguve.  
Kritiska informācijas ieguves avotu un tehnoloăiju izvēle. Zinātniskā valodas stila apguve 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Sagatavot studiju darba zinātniski teorētisko pamatojumu 15 lpp apjomā 
datorrakstā 

80 

 
Prasības KRP iegūšanai ieskaite 
 
Mācību pamatliteratūra Katram studentam individuāla, atbilstoša studiju darba tēmai 
Mācību papildliterat ūra Katram studentam individuāla, atbilstoša studiju darba tēmai 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Katram studentam individuāla, atbilstoša studiju darba tēmai 

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

Nr6. 
Datums 03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

KURSA KODS  
 
 



 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 

Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits −−−− 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits 26 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

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

Vidusskolas informātikas vai lietišėās informātikas kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne 
Kursa mērėi 1. Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju 

tehnoloăiju ietekmi sabiedriskajos un izglītības procesos. 
2. Nostiprināt un padziĜināt skolā gūtās zināšanas un 

prasmes informātikā. Radīt priekšstatu par informācijas 
un komunikāciju tehnoloăiju ietekmi sabiedriskajos un 
izglītības procesos. 

Kursa uzdevumi Apgūt un nostiprināt iemaĦas un prasmes tekstu ievadīšanā un 
noformēšanā, tabulu, attēlu un shēmu izveidē, garu dokumentu 
maketēšanā, elektronisko prezentāciju izstrādē un Interneta pakalpojumu 
izmantošanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti sagatavojas diplomdarba un citu studiju darbu rakstīšanai, 
noformēšanai un prezentācijai, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas (IKT). Tāpat viĦi nostiprina un 
paplašina savas IKT lietojumu prasmes savā profesijā un ikdienas 
dzīvē. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Datora izmantošanas iespējas dažādu mācību priekšmetu apguvē un mācīšanā. Informācijas sabiedrība, tās būtība un 
procesi tajā.  
Datora uzbūve un programmatūra. Teksta redaktors Word. Tabulu procesors Excel..  
Darbs ar jau gataviem attēliem. Zīmēšana Microsoft Office programmās. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete 
Microsoft PowerPoint.  
Internets. 

Visas nodarbības notiek apakšgrupās, kurās ir 12 – 14 studentu, un pie datoriem. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

kontakt 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 

Kursa nosaukums Informācijas tehnoloăijas 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Edvīns Ăingulis Matemātikas un informātikas katedra Profesors, pedagoăijas doktors 



 

laboratorijas darbi) 
Datora uzbūve un programmatūra.     
Darbs ar teksta redaktoru Word. 1. Teksta kontroles līdzekĜi 

un rediăēšana. 
2. Lappuses formatēšana. 
3. Lappušu numurēšana. 
4. Lappuses augšējais un 

apakšējais uzraksts. 
5. Teksta izvietojums slejās. 

4 LD 

Objektu ievietošana tekstā. 1. Tabulu un diagrammu 
ievietošana. 

4 2 LD, 2 S 

Datora izmantošanas iespējas dažādu mācību 
priekšmetu apguvē un mācīšanā. Informācijas 
sabiedrība, tās būtība un procesi tajā. 

1. Latvijas Izglītības 
informatizācijas 
sistēma. 

2. Informācijas sabiedrība. 

4 2 LD, 2 S 

Tabulas izveidošana. Tabulas elementi. 
Darbs ar izveidotu tabulu. Tabulas 
formatēšana. 
Vienkāršākie aprēėini ar Excel līdzekĜiem. 

 4 LD 

Darbs ar gataviem attēliem. Attēlu 
ievietošana. Attēlu ievietošana no izvēlētā 
faila. Attēlu apstrāde. 

1. Gatavu zīmējumu un 
fotogrāfiju 
ievietošana. 

2. Fotogrāfiju elementāra 
apstrāde. 

4 LD 

Zīmēšana Microsoft Office programmās.  2 LD 
Vienkāršas prezentācijas veidošana. Jauna 
slaida pievienošana. Slaida fona maiĦa. 
Attēla un māksliniecisko tekstu ievietošana 
slaidā. ievietošana slaidā. Slaidu pārejas un 
objektu animācija. 

 4 LD 

Blokshēmas, tabulas un diagrammas slaidā. 
Prezentācijas saglabāšana. Prezentācijas 
vadība demonstrācijas laikā. 

 4 2 LD, 2 S 

Interneta izmantošanas iespējas. Interneta 
adreses. Interneta pārlūkprogrammas. 
Informācijas meklēšana. Elektroniskais pasts. 

 4 LD 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Sagatavot datorrakstā individuālu mājas darbu – reklāmas materiālu par 
izdomātas vai reāli pastāvošas iestādes vai firmas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem. 

8 

2. Sagatavoties semināra nodarbībai par IKT lietojumiem izglītībā un 
informācijas sabiedrību. Pēc semināra nodarbības apgūt tās materiālus. 

14 

3. Sagatavot tabulu ar aprēėiniem par individuālajā mājas darbā minētās firmas 
darba rezultātiem. 

4 

4. Izveidot brīvi izvēlētu zīmējumu sēriju, kurā iekĜauti latviešu tautas 
ornamenta elementi. 

4 

5. Izveidot prezentāciju par brīvi izvēlētām sava tiešā darba un/vai diplomdarba 
problēmām un uzstāties ar to savā grupā. 

10 

6. Iepazīties patstāvīgi ar interneta sagādātajām iespējām, kuras nosauktas 
kontaktstundu laikā. Atsūtīt elektroniskā pasta vēstuli pasniedzējam ar sava 
patstāvīgā darba aprakstu Interneta apguvē. 

8 

 
Prasības KRP iegūšanai Jānokārto ieskaite, kurā jāapliecina teorētiskās zināšanas un 



 

datorlietošanas prasmes. 
 

Mācību pamatliteratūra 1. Baklijs Pīters Personālais dators = Rough Guides / no angĜu val. Tulk. 
A.Grīnfelds – R.: Nordik, 2004. – 351 lpp. 

2. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma 
Microsoft PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 

3. Dukulis I. Apgūsim jauno EXCEL!: Microsoft Office Excel 2003: 
māc. Gr. Augstskolām. – R.: Turība, 2004. – 173 lpp. 

4. Gorski Paul C. Multicultural Education and the Internet. – New York: 
Mc Graw Hill, 2005. – 226 p. 

 
Mācību papildliterat ūra Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to 

risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls “Next”. 
Žurnāls “Pele”. 
Žurnāls “Sakaru pasaule”. 

2. Internetā: http://www.riga.lv/LV/Channels/About Riga/ 
Kaleidoskope/talmaciba.htm, kā arī www. liis.lv materiāli. 

 
Kursa autors:  Edvīns Ăingulis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas 
  

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Dzintars Tomsons  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
 

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

KURSA KODS  

Kursa nosaukums VESELĪBAS MĀCĪBA 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Olga Glikasa Vides zinātĦu katedra LPA docente, Dr. paed. 



 

 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

1-4/P 

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

Pamatzināšanas bioloăijā vidējās izglītības līmenī,  
didaktika 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Veidot izpratni par priekšnoteikumiem un likumsakarībām cilvēka 

fiziskai, garīgai, emocionālai un sociālai labklājībai (veselībai). 
Sagatavot studentu veselības veicināšanas un veselības izglītības darbam. 

Kursa uzdevumi 1. Dot studentiem plašu teorētisko materiālu turpmākai profesionālai 
darbībai – veidot priekšstatu par veselības veicināšanas un veselības 
izglītības nepieciešamību un iespējām, filozofiju, saturu un 
uzdevumiem. 

2. Dot zināšanas un veidot prasmes un iemaĦas dažādu mācīšanas 
metožu lietošanā, īpaši akcentējot interaktīvās darba formas. 

3. Veicināt studentu profesionālo pašizglītību un rosināt metodiskās 
literatūras atziĦu radošu pielietošanu praksē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes veselības veicināšanā, psihoemocionālās 
kompetences, kritiskās domāšanas un lēmuma pieĦemšanas prasmes. 

Kursa valoda Latviešu val. 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Veselības jēdziena holistiskais skaidrojums – veselība kā fiziskā, psihiskā un sociālā labklājība. Veselības dimensijas: 
fiziskā, emocionālā, sociālā, intelektuālā un sociālā labklājība. Veselība – dzīves kvalitātes priekšnosacījums, veselības 
pašvērtējums. Dzīves notikumu, bioloăisko un citu riska faktoru un veselības determinantu savstarpējās mijiedarbības 
ietekme uz veselību. Veselīga dzīvesveida elementi (uzturs, fiziskās aktivitātes, tīrība u.c.). Personiskā drošība, 
vardarbība, pirmā palīdzība. 

Veselības veicināšana. Veselības izglītība, tās modeĜi. Veselības mācība sociālo zinību blokā. Veselības izglītības mērėis, 
uzdevumi, saturs (pamatizglītības standarts, mācību programma veselības mācībā). Veselības mācības tematiskie loki – 
psihiskā veselība , sociālā veselība, fiziskā veselība, veselība un vide un tajos ietvertie temati. Veselības izglītības resursi 
– skolotājs, literatūra, mācību līdzekĜi, darbības vide (klases telpa). Dzīves prasmju izglītība – veselības izglītības 
pedagoăiski psiholoăiskais pamats.  

Veselības mācības mācīšanas metodika. Interaktīvās mācību metodes un paĦēmieni (darbs grupās, kooperatīvā mācīšanās, 
prāta vētra, situāciju analīze, dialogs, diskusija, spēles, lomu spēles, domu karte, stāstu sacerēšana, projekti u.c.). 
Veselības mācības elementu integrācija mūzikas stundās.  

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paĦēmieni. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
 
Tēma 
 
 

 
Apakštēma 
 
 

 
Apjoms 
stundās 
 

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

   



 

1. Veselības jēdziens un 
veselības filozofija 

 
 
2. Faktori, kas ietekmē  

veselību 
3.Veselīga dzīvesveida 

elementi 
 
4. Veselības veicināšana 
 
 
 
 
 
 
6. Veselības mācības 
mācīšanas metodikas 

Veselības definīcija, veselība – dzīves 
kvalitātes priekšnosacījums. 
Veselības holistiskais skaidrojums 
Veselības pašnovērtējums 
Lietu pasaule un faktori, kas ietekmē 
veselību 
Uzturs, ēšana, kaitīgie ieradumi 
Fiziskās aktivitātes, garīgā darba higiēna 
Emocionālā veselība – noskaĦojums 
Veselības veicināšanas mērėi, uzdevumi, 
mērėgrupas 
Veselības izglītības modeĜi 
Veselības izglītības mērėis, uzdevumi, 
saturs – tematiskie loki 
Veselības izglītības resursi – literatūra, 
uzskates līdzekĜi. 
Interaktīvās darba formas un paĦēmieni 
Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 
paĦēmieni 

4 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

Praktiskie darbi 
 
 
Laboratorijas darbs 
Diskusijas, darbs 
grupās 
 
Praktiskie darbi 
 
Minilekcija 
 
 
 
 
Praktiskais darbs 
 
Minilekcija, 
patstāvīgais darbs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Sagatavot jautājumus skolēna intervēšanai, lai noskaidrotu viĦa veselības 
pašvērtējumu un veselīga dzīvesveida izpratni. Aptaujāt 5 skolēnus. 
Izanalizēt un novērtēt iegūtos rezultātus. 

2. Sagatavot ieteikumus veselīgam dzīvesveidam – tekstuāli, zīmējumos, 
multfilmas vai komiksa veidā, izmantojot multimedijus Power point  
u.tml.. 

3. Sagatavot konspektu vienam audzināšanas pasākumam par veselības 
tematiku. Vadīt sagatavoto pasākumu studentu grupā. 

20 
 
 
 
12 
 
 
 
20 

 
Prasības KRP iegūšanai Nodarbību apmeklējums - 80% ; savlaicīgi izpildīti un iesniegti visus 

patstāvīgie darbi. Sagatavota darba mape, kurā apkopoti visu tematu 
studiju materiāli un patstāvīgie darbi. Veikts tests “Veselības izglītība”. 
Kumulatīvā ieskaite. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Adamaite I., ŠĦore E. Kur slēpjas atkarība ? 5. - 9. klases skolēniem 

par narkotiskajām vielām. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 64 lpp. 
2. AvotiĦa G., Ose L., Rocēna I., Rubana I.M. Mācību metodika 

sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Mācību metodiskais materiāls.-
R.:LU, 2003. – 73 lpp. 

3. Bluka I. Atkarības profilakse. Veselības izglītība. Mācību 
programma. Paraugs. - R.: VVC, 2001. - 32 lpp. 

4. Jākobsone G. Veselības mācība skolotājiem. Spriedze. - R.: 
Zvaigzne ABC, 1995. - 56 lpp. 

5. Micāne L, Miėelsone V. Veselības mācība 8. klasei. Eksperimentāla 
mācību grāmata. -  R.: Raka, 2001. - 86 lpp. 

6. Micāne L., Miėelsone V. Veselības mācība 8. klasei. Darba burtnīca. 
- R.: Raka, 2001. - 60 lpp. 

7. Rubana I. M. Mācīties darot. - R.: Raka, 2000. - 238 lpp. 
8. Rubana I. M. Veselības mācība 5. klasei. Mācību programma. - R.: 



 

Raka, 2001. - 40 lpp. 
9. Rubana I. M., Bluka I. Veselības mācība 5. klasei. Praktikums. - R.: 

Raka, 2001. - 56 lpp. 
10. Rubana I. M., Bluka I. Veselības mācība 5. klasei. Eksperimentāla 

mācību grāmata. - R.: Raka, 2002. - 107 lpp. 
11. Veselības mācība. Mācību programma. Paraugs. - R.: SIA "Mācību 

grāmata", 2002. - 17 lpp. 
12. Veselības mācība. Pamatizglītības standarts. Projekts. - R.: SIA 

"Mācību grāmata", 2002. - 8 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 13. Andriksone S. Dzīves mācība. 1 daĜa. Eksperimentāla mācību 
grāmata speciālo skolu  5. klasei. - R.: Zvaigzne, 1993. - 112 lpp. 

14. Cilvēka seksualitāte. - R.: Sorosa fonds - Latvija, 1995. - 109 lpp. 
15. Dārzniece E. Iepazīstot sevi. Veselības mācības burtnīca 5. klasei. - 

R.: Lielvārds, 1998. - 71 lpp. 
16. Jākobsone G. Veselības mācība skolēniem. Spriedze. - R.: Zvaigzne 

ABC, 1995. - 31 lpp. 
17. Melne S, Eglīte A., Puškarevs I. Draudzēsimies ! Veselības mācība 

5. - 9. klasei. Eksperimentāls metodisks līdzeklis. - R.: Mācību 
grāmata, 1997. - 50 lpp. 

18. Ogle I. Esi formā ! Veselības mācība 8. - 12. klasei. - R.: Mācību 
grāmata, 1997. - 48 lpp. 

19. Puškarevs I. Par smēėēšanu, alkoholismu, narkomāniju. Skolotāja 
grāmata. - R.: Lielvārds, 1996. - 55 lpp. 

20. Puškarevs I. Par smēėēšanu, alkoholismu, narkomāniju. Skolēna 
grāmata. - R.: Lielvārds, 1996. - 39 lpp. 

21. Rubana I. M. Tava veselība. 1. daĜa. - R.: Raka, 1998. - 160 lpp. 
22. Rubana I. M., Maldupa D., Paeglītis A. Tava veselība. 2. daĜa. - R.: 

Raka, 1999. - 142 lpp. 
23. Sauka M. Veselības mācība skolēniem 10. - 12. klasei. - R.: 

Zvaigzne ABC, 1997. - 23 lpp. 
24. Seksualitāte un AIDS. Tulkojums. - R.: Sorosa fonds - Latvija, 1995. 

- 159 lpp. 
25. Smēėēšana, alkohols un uzturmācība. Tulkojums. - R.: Sorosa fonds 

- Latvija, 1995. - 201 lpp. 
26. Vājeika A., Andersone G. Veselības mācība 5. klasei. 

Eksperimentāla mācību grāmata - R.: Zvaigzne ABC, 2002. - 88 lpp. 
27. Vājeika A., Andersone G. Veselības mācība 5. klasei. Darba lapas. - 

R.: Zvaigzne ABC, 2002. - 28 lpp. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

28. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1. – 9. klasei -  
http://isec.gov.lv/pedagogiem/standarti/new/pamskol/standarti. 
shtml?stpsoczin 

29. Sociālās zinības 1. – 9. klasei. Mācību priekšmeta programmas 
paraugs -  http://isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog. 
shtml?soc1_9  

 
Kursa autors:  O.Glikasa 14.06.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Vides zinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  O.Glikasa 14.06.2007. 
 
 
 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 



 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C daĜa 

Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

30 

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

1-4 / P 

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

Pamatzināšanas datora lietošanā, pamatzināšanas mūzikas teorijā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzikas pedagoăija 
Kursa mērėi Sniegt pamatzināšanas un pamatprasmes mūzikas programmu 

apguvē 
Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus ar praksē sastopamjām datoru mūzikas un 

nošu pieraksta programmām (Cakewalk, Finale 2002, Sibelius) 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pamatzināšanas par galvenajiem datoru mūzikas programmu 
principiem, elementiem un ar tiem saistītās prakstiskās iemaĦas. 
Prasmes pierakstīt notis datorrakstā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studentiem tiek dota iespēja iepazīties ar praksē sastopamjām datoru mūzikas un nošu pieraksta programmām, 
kas izmantojamas kā pašu studentu muzikālās pieredzes attīstībā, tā arī mūzikas skolotāja darbā 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Iepazīstināšana ar 
nošu pieraksta 
programmas Finale 2002 
un Sibelius  
izmantošanas iespējām. 
2. Praktiska apgūto 
iemaĦu demonstrēšana.  
3. Datorprogrammas 
vispārējs apskats, 
sintezatora pieslēgšana 

 2 
 
 
 
 
 
2 
 
8 
 

L 
 
 
 
 
 
P 
 
P 
 

Kursa nosaukums Dators mūzikā 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Līga Enăele Mūzikas katedra lektore, Mg.paed 



 

un lietošana 
4. Ieraksta sagatavošana. 
Tempa, ritma, stila un 
tonalitātes izvēle. 
5. SkaĦdarba 
sagatavošana. Ieraksts. 
6. Rediăēšanas pamati. 
SkaĦas apstrādes 
funkcijas 

 
8 
 
 
6 
 
6 

 
P 
 
 
P 
 
P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

4 dziesmu pieraksts, izmatojot nošu pieraksta programmas  
 
Prasības KRP iegūšanai 4 dziesmu pieraksts, izmatojot nošu pieraksta programmas 

SkaĦdarba ieraksts (sagatavošana, izveide) 
 
Mācību pamatliteratūra Coller S., Sozdanije muziki na PK: ot prostovo k slozhnomu. 

Peterburg, BXV-Peterburg. – 2000, 320 s. 
Gordejev V., Programmirovanije zvuka v Windows. Peterburg, 
BXV-Peterburg. – 2001, 384 s. 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  L.Enăele 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6.  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 03.05.07. 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā  
(profesionālais bakalaurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

 

 
 
 
 
Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 

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

1-4/P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija / Vispārīgā pedagoăija 
Kursa mērėi sniegt izpratni par pedagoăijas zinātnes pamatjautājumiem, veidot 

prasmes pielietot praksē teorētiskās zināšanas, sagatavot studentus 
saskatīt un analizēt pedagoăiskās situācijas 

Kursa uzdevumi rosināt interesi par pedagoăisko darbību, veidot prasmi strādāt ar 
pedagoăisko literatūru, veidot studentu prasmes iekĜauties aktīvā 
izziĦas procesā, sekmēt vēlmi pašizglītoties,iepazīties ar 
jaunākaj;am pedagoăijas atziĦām, iepazīstināt ar pedagoăijas 
sistēmu, pedagoăijas pamatkategorijām un likumsakarībām  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

prasma izvirzīt mērėus un plānot to sasniegšanu, prasme strādāt ar 
zinātnisko literatūru, prasme izvēlēties mācību un audzināšanas 
līdzekĜus, prasme noteikt skolēnu individuālas īpatnības, prasmes 
veidot saskarsmi, prasme strādāt komandā u.c. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Peadagoăijas jēdziens, priekšmets, mērėi un uzdevumi. Pedagoăijas zinātĦu sistēma un saikne ar citām 
zinatnēm. Personības attīstības īpatnības dažādos vecumposmos un šo īpatnību ievērošana. Pazīstamākās 
izglītības teorijas.Izglības organizācija, izglītības sistēmas jēdziens un struktūra. Alternatīvās teorijas. 
Pedagoga personība. Pedagogs mūsdienu skolā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma 
 
 

Apakštēma 
 
 

Apjoms 
stundās 
 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums Vispārīgā pedagoăija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Rita Ozola Pedagoăijas katedra lektore, Mg.paed. 



 

1.Pedagoăija kā 
zinātne, māksla. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Personības attīstība, 
tās virzošie spēki un 
likumsakar ības. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pedagoăijas galvenie 
jēdzieni, uzdevumi, 
likumsakar ības. 
 
 
4. Izglītības sistēma. 
 
 
 
 
 
5. Audzināšana kā 
sabiedriska parādība. 
 
 
 
 
6. Pedagoga personība. 
Pedagoăiskās darbības 
būtība. 

Pedagoăijas jēdziens. Pedagoăija dažādos 
vēsturiskās attīstības posmos. Pedagoăiskās 
vērtības, to nosacītība. 
Pedagoăijas zinātnes priekšmets, 
uzdevumi, problēmu loks. Pedagoăijas 
zinātĦu sistēma. 
Vispārīgās pedagoăijas saikne ar citām 
zinātnēm. 
 
Personības jēdziens. Personības attīstības 
koncepcijas, to nozīme pedagoăijā. 
Personības attīstības bioloăisko un sociālo 
faktoru savstarpējā sakarība un 
mijiedarbība. Personības attīstības 
īpatnības dažādos vecumposmos un šo 
īpatnību ievērošana pedagoăijā. 
Pedagoăiski psiholoăiskās problēmas 
personības veidošanā. Skolēnu iepazīšana 
un raksturošana. Ieskats pedagoăiskās 
pētīšanas metodēs audzēkĦu iepzīšanā. 
 
Izglītības jēdziens. Izglītības mērėa 
problēma. Audzināšanas, mācību, 
mācīšanās jēdzieni, to likumsakarības. 
Attīstība u.c. 
 
Pedagoăiskās vērtības jaunajā izglītības 
teorijā. PārmaiĦu objekts un subjekts. 
Izglītības koncepcija un Izglītības likums. 
Izglītības sistēma un struktūra. Mčību 
iestādes Latvijā. Mūžizglītība. 
 
Audzināšanas jēdziens. Audzināšanas 
rašanās, tās sociālā nepieciešamība un 
nosacītība. \Audzināšanas mērėis un 
uzdevumi. Audzināšanas sociālās 
funkcijas. Saskarsmes loma audzināšanā. 
 
Pedagoga personības īpašības, 
profesionālās zināšanas un prasmes, to 
vēsturiskā nosacītība. Pedagoăiskās 
darbības būtība. Vadības stili. 

 
 
2 
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2 
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2 
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laboratorijas darbi) 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 

Seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 

Seminārs 
 
 
 
 
 

Seminārs 
 
 
 
 
 

Lekcija 
Seminārs 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Pedagoăijas avoti. Filozofija kā pedagoăijas pirmavots. Tautas 
pedagoăija. Psiholoăijas un pedagoăijas saikne.Pedagoăijas teorija un 
prakse. 
 
Pedagoăijas pamatidejas dažādos vēsturiskās attīstības posmos. 
20.gs. izglītības teorijas. Izglītības humānā paradigma.  
 
Valdorfpedagoăijas un M.Montesori pedagoăijas pamatidejas. 
G.Keršenšteinera izglītības yeorija. H.Gaudiga personības pedagoăijas 

10 
 
 
 
10 
 
 
16 
 



 

būtība. Jauniedibināmās izglītības idejas, to salīdzinājums ar padomju 
izglītības idejām. 
 
Skolēnu iepazīšana un raksturošana. Pedagoăiskās pētīšanas metodes 
skolēnu iepazīšanā.Skolēnu iepazīšanas programmas izveide. 
 
Pedagoăiskais process un mācību process.  
 
Skolotāju darba ētika. 
                    

 
 
 
14 
 
 
8 
 
6 

 
Prasības KRP iegūšanai  
 
Mācību pamatliteratūra Akopova Ž. ” Skolotāju komandas mācīšanās pašorganizācija „     

RaKa 2007. 
BeĜickis I. „Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās”- R..1999 
Cukermane G. „Saskarsmes veidi apmācībā”- R. Zvaigzne,1994 
Gudjons H. „Pedagoăijas pamatatziĦas „R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Lāščenko A., Druzika L, „Humānas un efektīvas skolas veidošana 
– Izdevniec. RaKa 2004. 
Pedagoăisko ideju attīstība – R. , izdevn. RaKa 2002. 
Rudzītis J. „ Latviešu tautas pedagoăija „- izdevn. RaKa 2006. 
Špona A. „Audzināšanas teorija un prakse „- R., izd. RaKa 2001. 
Zelmenis V. „Īss pedagoăijas kurss „- R., Zvaigzne, 1991. 
Zelmenis V. „  Pedagoăijas pamati „R., RaKa 2000.Žukovs L. 
„Ievads pedagoăijā „- R., RaKa 
 
.  

Mācību papildliterat ūra dažādas enciklopēdijas un vārdnīcas, zinātnisko konferenču rakstu 
krājumi 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

žurnāli „ Skolotājs „, Psiholoăijas pasaule”u.c. 

 
Kursa autors:  R.Ozola 15.06.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedrā   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  A.Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

Kursa nosaukums Audzināšanas teorija un metodika 

KURSA AUTORS 



 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

 

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

Vispārīgā pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Veicināt studentu pedagoăisko kompetenču veidošanos 

audzināšanas procesa realizācijai skolā. 
Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par audzināšanas procesu un tā realizācijas 

iespējām. 
2. Attīstīt studentu prasmes un iemaĦas audzināšanas darbības 

veikšanai skolā.  
3. Sekmēt attieksmju pilnveidošanos audzināšanas satura 

realizācijā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• Formulēt audzināšanas mērėi un uzdevumus. 
• Apzināties savus audzināšanas principus un to reālu pielietošanu 

audzināšanas darbībā. 
• Izstrādāt savu audzināšanas sistēmu. 
• Izvēlēties piemērotas audzināšanas metodes un audzināšanas darbības  organizēšanas 

formas, pamatot to efektivitāti. 
• Veikt skolēnu personības attīstības izpēti. 
• Pārbaudīt audzināšanas darbības prasmes  skolas praksē. 

 
Kursa valoda Latviešu 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem gūt pamatzināšanas par audzināšanas procesu, tā īpatnībām dažādos 
vecumos, veido iemaĦas un prasmes audzināšanas darbības organizēšanai un realizācijai skolas pedagoăiskajā 
procesā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Audzināšanas procesa 
būtība un galvenās 
likumsakarības. 

 

• Audzināšana un personības pozīcijas 
veidošanās. Vērtīborientāciju 
veidošanās process, tā sociāli 
ekonomiskā, politiskā, nacionālā un 
reăionālā nosacītība. 

 

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

• Attieksmes kā audzināšanas darbības 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Pedagoăijas katedra Dr.paed. 



 

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

2 L 

Audzināšanas saturs un 
principi. 

• Audzināšanas principu jēdziens, 
sistēma, to raksturojums. 

• Audzināšanas procesa stratēăijas un 
saturs. 

2 S 

Ăimenes un skolas 
sadarbība. 

• Ăimenes loma audzināšanas procesā.  
•  Ăimenes un skolas sadarbības formas. 
• Vecāku pedagoăiskās izglītošanas 

process, tā saturs un formas 

2 L 

Audzināšanas mērėa 
problēma. 

• Audzināšanas mērėu raksturojums 
vēsturiskā skatījumā.  

• Demokrātiskas sabiedrības 
audzināšanas mērėi un uzdevumi. 

2 S 

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

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

2 L 

Audzināšanas metodes.  

 

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

• Metožu klasifikācija. Audzināšanas 
metodes izvēle. 

2 S 

Alternatīvās 
audzināšanas sistēmas. 

• M.Montesori, R.Šteinera, S.Frenē 
pedagoăiskās sistēmas. To nozīme 
audzināšanas procesa pilnveidē 
mūsdienu skolās. 

2 L 

Personības apziĦas 
veidošanās. 

• Personības pasaules uzskata un 
tikumiskās pozīcijas veidošanās. 

• Pilsoniskā audzināšana kā patriotisma 
un nacionālās pašapziĦas attīstītāja. 

• Reliăiskā audzināšana un tās 
realizācija izglītības sistēmā. 

2 S 

Audzināšanas darbības 
metodikas priekšmets.. 

 

• Audzināšanas darbības metodika kā 
pedagoăijas sastāvdaĜa. 

• Audzināšanas darbības metodikas 
nozīme skolotāju profesionālajā 
sagatavošanā. 

• Audzināšanas pasākuma konspekts, tā 
izstrādes pedagoăiskās pamatprasības. 

2 L 

Personības tikumiskā 
pilnveide. 

• Dzimumaudzināšana. 
• Tikumiskā izglītošana. 

2 S 

Brīvā laika problēma 
audzināšanas procesā.. 

 

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

2 L 



 

• Brīvā laika organizācijas saturs, darba 
formas, problēmas.  

• Skautu, gaidu un mazpulku 
organizāciju struktūra un darbības 
principi 

Personības attīstības 
pilnveide. 

• Estētiskās audzināšanas nozīme 
personības veidošanās procesā. 

• Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās 
audzināšanas problēmas. 

2 S 

Skolotājs- viens no 
audzināšanas darbības 
subjektiem. 

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

2 L 

Literatūras apskats • Jaunāko audzināšanas atziĦu  analīze 
un izvērtēšana. 

2 S 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums. 
(sagatavošanās semināram) 

2 

Audzināšanas metodes, to būtība un klasifikācija. (sagatavošanās 
semināram) 

2 

Audzināšanas mērėu raksturojums vēsturiskā skatījumā. (Semināra vadīšana par tēmu)  2 

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

4 

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

4 

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

4 

Tikumiskā izglītošana. (Semināra vadīšana par tēmu) 4 
Dzimumaudzināšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 4 
Estētiskā audzināšana, tās risināšanas iespējas audzināšanas darbībā. 
(Semināra vadīšana par tēmu) 

4 

Jaunākās literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 18 
 
Prasības KRP iegūšanai Mērėtiecīga sagatavošanās un aktīva  darbība semināros, semināra 

vadīšana par izvēlēto tēmu, jaunākās literatūras par audzināšanas 
tematiku lasīšana, grāmatas anotācijas izstrāde, savas audzināšanas 
sistēmas izstrāde, prezentācija un aizstāvēšana. 

 
Mācību pamatliteratūra • Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: RaKa, 2001. 

• Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss.- Rīga, Zvaigzne, 1991. 
• Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- Rīga: RaKa, 2000.  
• Žukovs L. Ievads pedagoăijā.- Rīga: RaKa, 1997. 

Mācību papildliterat ūra • Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā.- Rīga: LU, 
1998. 

• Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku.- Rīga: LU, 1998. 
• Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- Rīga: Zvaigzne ABC, 

1998. 
• Students J.A. Vispārīgā paidagoăija.- Rīga: RaKa, 1998. 
• Амонашвили Ш. Размишление о гуманной педагогике.- 

Москва, 1996. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāla ”Skolotājs” publikācijas par audzināšanas jautājumiem. 
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi. 



 

Kursa autors:  /A.Līdaka/  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  /A.Līdaka/  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

P 

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

Vispārīgā pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Nozaru pedagoăija 
 
Kursa mērėi 

 
Veidot izpratni par mūzikas pedagoăijas būtību, pamatprincipiem 
un tās nozīmi mūsdienu izglītības sistēmā, kā arī sekmēt 
pedagoăisko domāšanu rosinošas mācību vides un mūzikas 
mācību procesa veidošanai. 
 

Kursa uzdevumi  
1. Apgūt zināšanas par mūzikas pedagoăijas likumībām un 

izmantošanas iespējām mūzikas mācību procesā. 
2. Izprast mūzikas mācību mērėus, mācību procesa būtību un 

veidot prasmi analizēt un izvērtēt mācību procesa 
rezultātus, kā arī attīstīt studenta pedagoăisko domāšanu. 

3. Attīstīt prasmi veidot mācību vidi, lai veicinātu skolēna 
apzinātu izvēli un daudzveidīgu darbību mācību procesā. 

4. Veicināt studentu izpratni par starpkultūru izglītības aspektiem 
un nozīmību mācību procesā. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
1. Izpratne par pedagoăijas procesu mūzikas pedagoăijā. 
2. Prasme organizēt atbalstošu mūzikas mācību vidi. 
3. Prasme veicināt skolēnu izziĦas intereses. 

 
Kursa valoda Latviešu 

 

Kursa nosaukums MŪZIKAS PEDAGOĂIJA 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Linda Mackēviča Mūzikas katedra Dr. paed., asoc. prof. 



 

 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studiju kurss iepazīstina ar mūzikas pedagoăijas tendencēm, tās saikni ar citām zinātnēm, palīdz izprast 
izglītības un mācību mērėus, mācību procesa būtību, mācību motīvus, izglītības un mācību satura, metožu, 
organizācijas formu un līdzekĜu būtību, kā arī analizēt un izvērtēt mācību procesa rezultātus, tā rezultātā 
attīstot pedagoăisko domāšanu. 
 
 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzikas izglītības 
sistēma un aktuālās 
tendences. 
 
 
Mūzika kā izglītošanas, 
audzināšanas un 
personības attīstības 
līdzeklis. 
 
 
 
 
 
Mūzikas mācību process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starpkultūru izglītības 
aspekti, to nozīme 
mācību procesā. 
 
 
 
Eksāmena darbs. 

Mūzikas izglītība kā izglītības sistēmas 
sastāvdaĜa. 
Būtiskākās tendences mūzikas izglītībā. 
 
 
Mūzika kā bērna intelektuālās un 
emocionālās attīstības veicinātāja. 
Muzikalitāte. Mūzikas uztvere. 
Muzikāli radošā darbība kā kreativitātes 
attīstības veicinātāja. 
Muzikālā gaume un tās ietekmējošie 
faktori. 
 
 
Mūzikas mācību procesa būtība, mācību 
motīvi. 
Mācību principi, to nozīmīgums mūsdienu 
mācību procesā. 
Mūzikas mācību saturs. Izglītības standarti 
un programmas. 
Mācību metodes, to izvēles pamatojums. 
Mācību vide. Mācīšanās stili. 
Mācību procesa rezultāti, to izvērtējums un 
analīze. 
 
Jēdziena kultūra skaidrojums; būtiskākie 
aspekti starpkultūru izglītībā. 
Skolotāji un skolēni, vide un sabiedrība 
starpkultūru izglītībā. 
Sadarbība starpkultūru izglītībā. 
 
Eksāmena darba prezentācija un analīze. 

2 
 
 
 
 
4 
2 
 
 
 
 
 
 
 
10 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
2 
 
 
 
 
2 

L 
 
 
 
 
L 
P 
 
 
 
 
 
 
 
L 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
P 
 
 
 
 
P 

 
 
 



 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
Seminārs „Muzikālā gaume, to veidojoši faktori un nozīme skolēnu 
muzikālās gaumes veidošanā”. 
Diskusija „Pedagoăiskais process mūzikas pedagoăijā”. 
Seminārs „Mācīšanās stili, to nozīmīgums mūzikas mācību procesā”. 
Seminārs „Skolotāja un skolēna radošā darbība un sadarbība mācību 
procesā”. 
Eksāmena darbs, kas padziĜināti atklāj kādu no studiju kursā 
aplūkotajām problēmām. 
 

 
6 
 
8 
6 
10 
 
18 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktivit āte semināru nodarbībās. 

Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. 
Eksāmena darbs un tā prezentācija. 
 

 
 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Apine J., Dribins L., Jansons A. Etnopolitika Latvijā.- 

Rīga, 2001 
2. BeĜickis I. Vērtīborientēta mācību stunda.- R.: Raka, 2000.  
3. Bennet C.I. (1999) Comprehensive Multicultural 

education: Theory and Practice. Needham Heights.- MA.: 
Allyn and Bacon. Birzkops J. Muzicēšana kā labākā 
intelektuālo spēju attīstītāja. - R.: Liesma, 1999. 

4. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- R.: Zvaigzne 
ABC, 1998.  

5. Kendall F.E. (1996) Diversity in the Classroom: New 
Approaches to the Education of Young Children. New 
York, NY.: Teachers College Press. 

6. Mackēviča L. Muzikālās audzināšanas psiholoăiskie 
aspekti. – Liepāja: LiePa, 2001., 101 lpp. 

7. Nelsone I., Paipare M. Mūzikas mācīšanas metodika. - R.: 
Zvaigzne, 1992. 

8. The Social Psychology of Music / ed. by D. J. Hargreaves 
and A. C. North. – Oxford: University Press, 1996. 

9. ZariĦš D. Mūzikas pedagoăijas pamati. – R.: RaKa, 2003. 
– 199 lpp. 

10. Пэтрушин В. И. Музыкалъная психология.- М. 
ВЛАДОС. 1997. 

 
Mācību papildliterat ūra 1. Stramkale L. Jauniešu mākslinieciskās izglītības izvēlēs 

brīvības rezultāts vispārizglītojošajās skolās// Daugavpils 
Pedagoăiskās universitātes 7.ikgadējās Zinātniskās 
konferences rakstu krājums. - Daugavpils: Saule, 1999. 

2. Žogla I. Didaktikas teorijas un jēdzieni: salīdzinošais 
aspects (Comparative Study of Didactical Theories and 
Notions). Latvijas ZinātĦu Akadēmijas vēstis (Issue of the 
Academy of Science), Vol 55, 1./2., 2001, 20.-25.pp. 

3. Swanwick K. Musical Knowledge: Intuition, Analysis and 
Music Education. – London, Ney York: Routledge, 1994. 

 
Periodika, interneta resursi un citi  



 

avoti Music Education Research 
Žurnāls “Skolotājs” 
Žurnāls „Mūzikas saule” 
 

 
 
 
Kursa autors:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas Nr.6 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

P 

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

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vispārīgā psiholoăija 
Kursa mērėi Attīstīt studentu izpratni par  psiholoăijas zinātni un tās pamatjēdzieniem. 

 
Kursa uzdevumi • Sniegt zināšanas par vispārīgās psiholoăijas atziĦām. 

• Attīstīt studentiem prasmes pielietot teorētiskās zināšanas 
profesionālajā darbībā, kā arī reālās dzīves situācijās 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studiju rezultātā studenti: 
• PadziĜinās zināšanas psiholoăijā. 
• Izpratīs dažādo psiholoăijas virzienu būtību un nozīmi. 
• Izpratīs psihisko procesu norisi, psihiskos stāvokĜus un to 

cēloĦus, psihiskās īpašības un to nozīmi. 
• PadziĜinās zināšanas par savu personību. 

Kursa nosaukums  

Vispār īgā psiholoăija 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Diāna OĜukalne Psiholoăijas katedra Asistente, mg.paed. 



 

• Spēs labāk izprast un novērtēt citus cilvēkus. 
• Pratīs veidot un pielietot savus mācību materiālus. 
• Pratīs praktiski pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā 

darbībā un reālās dzīves situācijās.  
 

 
Kursa valoda  

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā studenti apgūs zināšanas par psiholoăiju un tās nozīmi cilvēka dzīvē, gūs izpratni par cilvēka 
psihiskajiem procesiem, psihiskajiem stāvokĜiem un psihiskajām īpašībām, to funkcionālajām likumsakarībām, 
ietekmējošiem faktoriem 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Psiholoăija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izpētes metodes 

psiholoăij ā. 
 
 
3. Psihe un apziĦa. 
 
 
 
 
 
 
4. Sajūtas un uztvere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Uzmanība. 
 
 
 

Psiholoăijas zinātnes attīstības vēsturiskie etapi, 
psiholoăijas priekšmets un uzdevumi. 
Psiholoăijas virzieni: strukturālisms, 
funkcionālisms, biheiviorisms, 
geštaltpsiholoăija, psihoanalīze, darbības 
pieeja, kognitīvā pieeja. Psiholoăijas nozares.  
 
 
Novērošana un aptauja, eksperiments; testi; 
projektīvās metodes. 
 
 
Psihe, tās evolūcija. Psihes struktūra. Ierosas un 
aiztures procesi. Nosacījuma refleksi. 
SmadzeĦu funkcionālā asimetrija. ApziĦa, tās 
vēsturiskā attīstība. ApziĦas pamatīpašības.  
 
 
Sajūtu raksturojums. Receptori. Sajūtu 
klasifikācija. Sajūtu īpašības. Absolūtais un 
relatīvais jūtīguma slieksnis, sajūtu adaptācija, 
sensibilizācija, sinestēzija, kompensācija. 
Vispārīgs jēdziens par uztveri. Uztveres 
fizioloăiskie pamati. Uztveres veidi un īpašības. 
Ilūzijas, to veidi un cēloĦi. 
 
Uzmanība, fizioloăiskie pamati. Uzmanības 
veidi. Uzmanības īpašības. Izklaidība, tās 
cēloĦi. 
 
Domāšanas un runas vispārīgs raksturojums. 
Domāšanas veidi un operācijas. Domāšanas 
kategorijas. Domāšanas īpašības. Domāšanas 
process. Intelekta raksturojums, tā veidi. 
Intelektuālo spēju raksturojums. 
 
 
Iztēle, tās veidi. Sapnis un miegs. Radošo tēlu 
izveides paĦēmieni. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Lekcija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
Lekcija, praktiskā 
nodarbība 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 



 

6. Domāšana un runa. 
Intelekts.  

 
 
 
 
 
 
 
7. Iztēle. 
 
 
8. AtmiĦa. 
 
 
 
 
9. Emocijas un jūtas.  
 
 
 
 
10. Griba.  
 
 
 
 
 
 
11. Temperaments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Raksturs. 
 
 
 
 
 
 
13. Spējas un dotības.  

 
 
 
14. Ieskats grupu 
psiholoăij ā. 

 
AtmiĦa un tās veidi. AtmiĦas procesi. AtmiĦas 
individuāli tipoloăiskās īpatnības. 
Mnemoniskie paĦēmieni. 
 
 
Emocionālie stāvokĜi. Jūtu īpatnības. Jūtu veidi. 
Emocionālo pārdzīvojumu izpausmes. 
Personības emocionālais līdzsvars. 
 
Vispārīgs jēdziens par gribu. Gribas 
pamudinošā un bremzējošā funkcija. Gribas 
struktūra. Gribas piepūle. Gribas vājuma 
izpausmes. Gribas pašaudzināšanas iespējas. 
 
Temperamenta raksturojums. Temperamenta 
teorijas vēsturiskie un mūsdienu aspekti: 
humorālā teorija (Hipokrāts, K.Galēns), 
konstitucionālā teorija (E.Krečmers, 
V.Šeldons), neirofizioloăiskā teorija (I.Pavlovs, 
H.Aizenks). Temperamenta fizioloăiskie 
pamati. Temperamenta psiholoăiskās īpašības. 
Ekstraversija un introversija K.G.Junga teorijā 
 
Rakstura jēdziens un struktūra. Rakstura 
īpašību izpratne. Raksturu tipoloăijas problēma. 
Temperamenta īpatnību loma rakstura izveidē. 
Rakstura akcentuāciju izpausmes.  

 
Spēju veidi. Spēju attīstības līmeĦi. 
Intelektuālās attīstības koeficients. 
Apdāvinātības teorijas. Apdāvinātības pozitīvie 
un negatīvie aspekti. 
 
 
Grupu veidi. Dinamiskie procesi grupās. 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Lekcija, praktiskā 
nodarbība 
 
 
 
Lekcija, praktiskā 
nodarbība 
 
 
 
Seminārs 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 



 

 
2 

 
Lekcija, seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. referāts par tēmu: „Psiholoăijas virzieni” 
2. sagatavot tēmu „ApziĦas vēsturiskā attīstība” 
3. sagatavot piemērus par sajūtu likumsakarībām 

4. sagatavot tēmu: „Domāšanas un iztēles saistība” 
5. referāts par tēmu „stresa ietekme uz cilvēku un tā mazināšanas iespējas”. 
6. eseja par tēmu „Gribas vājuma izpausmes” 
7. referāts par tēmu: „Ăeniālas personības” (par vienu personību pēc izvēles). 
 
 

2 
1 
1 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

 
Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde, nodarbību apmeklējums 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Ābele A. Vispārīgā psiholoăija.- R.: LSPA, 2000. 

2. Kreišmane I. Ievads psiholoăijā. – Rīga, 1999. 
3. Psiholoăijas vārdnīca.- R.: a/s Mācību grāmata, 1999. – 157 lpp. 
4. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. – R.: Mācību apgāds, 1996. – 323 

lpp. 
5. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. –Rīga, 2000. 
6. Джемс У. Научные основы психологии. - Мн.: Харвест, 2003. – 

527 с. 
7. Майерс Д. Психология. - Мн.: ООО Попурри, 2001. – 848 с. 
8. Сост. И общ. Ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. Большой 

психологический словарь. - СПб.: Прайм – Еврознак, 2004. – 
672 с. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 
2002. – 720 с. 

 
 
 

Mācību papildliterat ūra 10. Кречмер Э. Строение тела и характера. - М.: Изд-во Эксмо, 
2003. – 416 с. 

11. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. том 1. - Рига: 
Jumi, 2002. – 288 c. 

12. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. том 2. - Рига: 
Jumi, 2002. – 419 c. 

13. Алдер Г. СQ или мускулы творческого интеллекта. -  М: Фаир-
Пресс, 2004. – 496 с. 

14. Кречмер Э. Строение тела и характера. - М.: Изд-во Эксмо, 
2003. – 416 с. 

15. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. том 1. - Рига: 
Jumi, 2002. – 288 c. 

16. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. том 2. - Рига: 
Jumi, 2002. – 419 c. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Periodika: 
„Psiholoăijas pasaule” 
Interneta resursi: 
www.psihiatrija.lv 
www.apport.ru 
www.psychologytoday.com 

 
Kursa autors:  Diāna OĜukalne 19.06.07. 



 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Psiholoăijas katedra Protokols nr.1   28.09.06.  

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) Personības attīstības psiholoăija 
Kred ītpunktu skaits  
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

bakalaura 

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

Psiholoăijas pamati vai vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Attīstības psiholoăija 
Kursa mērėi Radīt studentiem izpratni par cilvēka psihiskās attīstības 

likumsakarībām, specifiku dažādos psihiskās attīstības periodos 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar personības attīstības dažādām teorijām, 

nostādnēm un eksperimentāliem pētījumiem. 
2. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos par 
attīstības principiem, mehānismiem. 
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot profesionālo 
kompetenci. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1.Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru. 
2. Akadēmiskā kompetence 
3. Sociālā kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Personība un dažādas pieejas tās izpratnei. Struktūra, personības kritēriji, tipoloăijas, virzieni un koncepcijas. 
Ieskats klasiskajā ( Z.Freids), sociokulturālajā psihoanalīzē (K.Horneja), analītiskajā psiholoăijā (K.G.Jungs), 
humānistiskajā psihoanalīzē (Ē.Fromms). Sociālās izziĦas teorija (A.Bandura), humānistiskā pieeja personības 
attīstībā (K.Rodžers), A.Maslou pašaktualizācijas teorija.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irina StrazdiĦa Psiholoăijas katedra Docente, Dr. psych. 



 

stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Personība un dažādas 
pieejas tās izpratnei. 

Personības būtība, struktūras modeĜi. 
Personības kritēriji., tipoloăijas. 

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

Ieskats psihoanalīzē. Z.Freida uzskati un 
principi. Personības struktūras teorija (Id, 
Ego un Superego). Rakstura būtība un tipi 
(orālais, anālais, uretrālais, fallistiskais, 
ăenitālais raksturs).  

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

Ieskats K.G.Junga analītskajā psiholoăijā: 
psihes pamatfunkcijas (domāšana, jušana, 
sajūtas, intuīcija). Izpratne par introversiju 
un ekstraversiju. Personības struktūra. 

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

K.Hornejas sociokulturālā psihoanalīze. 
Neirozes izcelsme un pamatnemiera 
rašanās.Neirotiskās stratēăijas 
pamatnemiera pārdzīvojuma neitralizēšanai 

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

Ē.Fromma humānistiskās psihoanalīzes 
pamatnostādnes. Cilvēka vajadzības: pēc 
savstarpējiem sakariem; radošas darbības 
vajadzība; pamatīguma vajadzība; 
identitātes vajadzība; pieėeršanās un 
atdarināšanas vajadzība; uzbudinājuma un 
stimulācijas vajadzība. Personības attīstības 
iespējas. 

3 3 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

Ieskaits A.Banduras sociālās izziĦas 
teorijā. Agresija un vardarbības modeĜi. 
Izpratne par pašpastiprinājuma apziĦu.  

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

K.Rodžera humānistiskās pieejas izpēte 
personības attīstībā. Cilvēka 
pašaktualizācijas iespējas. 

2 2 

2. Attīstības virzieni un 
koncepcijas 

Ieskats A.Maslo pašaktualizācijas teorijā. 
Motivācijas veidi, ietekme uz dzīves 
kvalitāti. 

2  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Terminu, jēdzienu, personības struktūras modeĜu izpēte un analīze. 
Venna diagrammas izstrāde par personību un individualitāti. 

6 

2. Personības attīstību sekmējošie un kavējošie faktori. Socializācijas 
fenomens, adaptācija, stabili un kritiski periodi cilvēka dzīvē dažādos 
vecumposmos 

6 

3. Z.Freida un K.G.Junga personības attīstības teoriju izpēte, to nozīme 
mūsdienās 

6 

4. A.Adlera individuālpsiholoăijas aktuāli parsonības attīstības aspekti 6 
5. L.Kolberga un Ž.Piaže attīstības koncepciju izpēte un salīdzinoša 
analīze 

6 

6. Sava maăistra darba psiholoăiskā pamatojuma izstrāde 6 
7. Personības attīstības teorijas studijas atbilstoši maăistra darba 
specifikai 

12 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās semināros, diskusijās. 

2. Gatavošanās semināriem, psiholoăiskās literatūras studijas 
semināros izvirzīto problēmjautājumu apspriešanā. 



 

 

Mācību pamatliteratūra 1. Adlers. A. Psiholoăija un dzīve.–R.: IDEA,1992. 
2. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji.– R.: Zvaigzne ABC, 

1998. 
3. Kulbergs J. Krīze un attīstība.- L.: LPA, 1998. 
4. Lika I. Bērnu psiholoăija.1. daĜa.- L.: LiePa, 2003. 
5. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem.– R.: RaKa, 1999. 
6. Prindule L. Bērnu psihiskās attīstības vecumposmu 

psiholoăija.1.daĜa.– Liepāja: LPA, 1995. 
7. Students J.A. Bērnu, pusaudžu un jauniešu psiholoăija.– R.: Autora 

izdevn., 1935. 
8. Svence G. Attīstības psiholoăija.– R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
9. Крайг Г. Психология развития.- С-Пб.: Питер, 2000 
10. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: Прогресс,1990. 
11. Колесников В.Н. лекции по психологии индивидуальности. - М.: 
Институт психологии РАН, 1996. 
12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- С-Пб.: Питер, 1997. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Irina StrazdiĦa 22.02.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Psiholoăijas 6. 22.02.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Irina StrazdiĦa  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 

 
 

 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 
 
 
Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits 2 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1-4/P 

Pārbaudes forma I 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums Mūzikas psiholoăija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Zane Gailīte Mūzikas katedra Prof., Dr. art. 



 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/Mūzika 
Kursa mērėi Akcentēt mūzikas psiholoăiskās iedarbības nozīmi, jēgu un būtību 

dažādos vecumposmos. 
Kursa uzdevumi Pievērst uzmanību daudzveidīgajām mūzikas psiholoăiskās 

iedarbības iespējām; pamatot un izcelt mūzikas lomu radošo un 
komunikācijas prasmju veidošanā un sekmēšanā; veicināt atvērta 
dialoga prasmju izkopšanu, klausoties un apcerot mūziku. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Toleranta, saprotoša attieksme pret mūzikas daudzveidīgajiem 
„patērētājiem”; prasme un vēlme uztvert mūziku kā radošu 
procesu un dialogu: cilvēks-mūzika, cilvēks-cilvēks, skolēns-
skolotājs, u.tml. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Zināšanas par mūzikas daudzveidīgajām iedarbības un psiholoăisko interpretāciju iespējām atbrīvo cilvēka 
(studenta, skolotāja, skolēna) fantāziju to radošam pielietojumam, kas tieši un netieši veicina komunikācijas un 
socializācijas procesus, rada psiholoăisku labsajūtu un veicina iecietību pret citādi domājošiem. Tās praktiski 
pielietojamas Ĝoti plaši: no mūzikas stundām skolā līdz „fanu” klubiem, ăimenē un ikdienas situācijās. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzikas klausīšanās 
un/vai uztvere 
 
Mūzika bērnu un skolas 
kultūrā: būtiskās 
atšėirības 
 
Radošais process, tā 
īpatnības mūzikas 
sacerēšanā, 
improvizācijā 

Dzirdēt-klausīties-uztvert: atšėirības 
fizioloăiskā, psiholoăiskā, estētiskā līmenī 
 
Redzes un dzirdes, zināšanu un fantāzijas, 
improvizācijas īpatsvars bērnu un skolas 
kultūrā; pusaudžu kultūra: mūzika kā 
piederības zīme 
Radošā procesa sastāvdaĜas; radošuma 
izpausmes; kāpēc mūzikā vairāk 
„brīnumbērnu” nekā citās nozarēs?; es-
radoša personība, ko tas nozīmē? 
 

4 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
8 

L + S 
 
 
L + S + P 
 
 
 
L + S + P 
 
 
 
S + P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Analītiski novērojumi, pēc principa: „Pasaki man, kas ir tava mūzika, 
un es pateikšu, kas esi tu pats”; sagatavota diskusija: „par” vai „pret” 
masu kultūru? 

4-8 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgi sagatavoti, motivēti, analītiski esejiski rakstu darbi; 

prasme spriest, diskutēt par problēmjautājumiem. 
 
Mācību pamatliteratūra Nazaikinskij, J. V. Psihologija muzikal’novo vosprijatija. Moskva, 

1972; nodaĜas no grām.:J. Hargreaves. D. The Developmental 
Psychology of Music. – Cambridge, 1986. 

Mācību papildliterat ūra Atsev. nodaĜas [kursa aut. tulkoj.] no grām.: Joan-Roar 
Bjoerkvold. Den musiska maenniskan. – Stockholm, 1991; H. 



 

Joergensen. Musikkopplevelsens psyklogi. – Oslo, 1989. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurn. „Psiholoăijas pasaule” atsev. raksti; žurn. „Music 
Perception” atsev. raksti. Tīmeklī: jēdzienu „Creativity”, „Musical 
development” u.c. skaidrojumi.    

 
Kursa autors:  Zane Gailīte 02.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas kat. Nr. 6 03.05.07 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 03.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

1-4/P 

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

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālā psiholoăija 
Kursa mērėi • Sekmēt studentu izpratni par saskarsmes likumsakarībām. 

 
Kursa uzdevumi 1. Rosināt studentu izpratni par saskarsmes mehānismiem. 

2. Radīt mācību vidi, lai studenti prastu attīstīt: 
• komunikatīvās iemaĦas; 
• prasmes analizēt situācijas un noteikt cilvēka iekšējo pasauli pēc 

viĦa  neverbālās uzvedības. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves rezultātē veidosies komunikatīvās iemaĦas, 
prasmes pārliecināt, pamatot savu un respektēt citu viedokli 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Saskarsmes raksturojums, saskarsme „cilvēks – cilvēks”un tā īpatnības, pārliecināšanas metode profesionālā 
saskarsmē. Verbālā un neverbālā komunikācija. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoăija  



 

stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Saskarsmes 
psiholoăija kā 
psiholoăijas nozare un 
sociālās psiholoăijas 
sastāvdaĜa. Saskarsmes 
raksturojums, 

• Jēdziens par saskarsmi. Saskarsmes 
funkcijas. Saskarsmes struktūra: 
Saskarsme kā komunikācija. 

• Saskarsme kā mijiedarbība. Saskarsme 
kā sociālā percepcija. 

Saskarsmes veidi 
• Saskarsmes barjeras un šėēršĜi. 

Saskarsmes un cilvēka pamatvajadzības. 
Saskarsme mūsdienās. 
Saskarsme „Cilvēks- cilvēks”  

4 Lekcija, prakstiskā 
nodarbība 

2. Pārliecināšanas metode 
saskarsmē   

Pārliecināšanas likumi.  
Pārliecināšanas shēma: uzmanība, intereses, 
vēlēšanās un darbības. 

Pārliecināšanas metodes izmantošana 
profesionālā procesā 

2 Lekcija, prakstiskā 
nodarbība 

3. Verbālā saskarsme. Valoda un runa. 
Verbālie komunikācijas līdzekĜi. Runas veidi. 
Valodas funkcijas saskarsmē. Saskarsme un 
personība. 
Saskarsmes tehnika sarunā. 
Sarunas posmi 
 

2 Lekcija, prakstiskā 
nodarbība 

4. Neverbālā saskarsme. Jēdzieni par neverbālo saskarsmi, par ārējo 
izskatu un par neverbālo uzvedību. Neverbālās 
saskarsmes būtība. Ārējā izskata komponenti. 
Neverbālās saskarsmes līdzekĜi. 
 

4 Lekcija un praktiskās 
nodarbības 

5. Cilvēka ekspresija Žesti, mīmika, poza, gaita, balss intonācija; to 
interpretācija un nozīme savstarpējā saskarsmē. 
 

4 Praktiskā nodarbība 

6.Cilvēka sociāli 
psiholoăiskā 
interpret ācija  
 

Interpretācijas struktūra un algoritmi. 2 Lekcija 

7. Oficiālā, jeb lietišėā 
saskarsme. 

Speciālista neverbālā uzvedība, tās funkcijas, 
Kā pareizi novietot  mēbeles telpā un sasēdināt 
cilvēkus lietišėai sarunai.  

Neverbālās uzvedības īpatnības, kuras 
apgrūtina lietišėo saskarsmi. 
Lietišėās sarunas veidi. Likumi, kā sagatavoties 
lietišėai saskarsmei. 
Sociālpsiholoăiskie grūtību faktori, kuri izraisa 
grūtības Lietišėajā saskarsmē. 

4 Lekcija un praktiskā 
nodarbība 

8. Konfliktregul ējoša 
saskarsme 

  Konflikts kā viens no efektīvas saskarses 
veidiem.  Konflikta veidi. Konflikta risināšanas 
metodes, kuras izmanto profesionālajā darbībā. 
Problēmsituācijas. Uzvedības taktikas 

4 Praktiskās nodarbības 



 

problēmsituācijās. 
 

9. Pedagoăiskā saskarsme Pedagoăiskā saskarsme, kā pedagoăisku 
uzdevumu risināšanas līdzeklis. Grūtības 
pedagoăiskajā saskarsmē, to klasifikācija.  

4 Lekcija, praktiskās 
nodarbības 

    
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Norādītās literatūras studēšana, lai varētu sekmīgi piedalīties 
prakstiskās nodarbībās un iesaistīties diskusijās. 
Izzināt un apkopot pētījumus pasaulē un Latvijā par neverbālās 
saskarsmes jautājumiem (bibliogrāfija) 
Aprakstīt saskarsmes problēmas savā profesinālajā darbībā (eseja). 
Sagatavot referātu par tēmu: „Saskarsme kā pedagoăiskās darbības 
pamats.”(Mūzikas skolotāja darbības kontekstā) 

 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss, aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. R.: RaKa,1..daĜa –205lpp 

2. Lambert D.and K. Body Language.London,2004 
3. Станкин М.И.Психология общения.М.ВЛАДОС,2005.-256 с. 

 
Mācību papildliterat ūra  

1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību – Lielvārde: 
„Lielv ārds”1995. – 60. – 85 .lpp. 

2. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: R.:Birojs 2000 Plus, 2002,23-
67lpp 

3. Dubkēvičs L. Saskarsme.Lietišėā etiėete/ Lotārs Dubkēvičs, 
Iveta Ėestere. – Rīga: Jumava, 2003 -306 lpp.] 

4. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija. - R. 
:SIA Kamene,1994.-197 

5. Latiševs V.Lietišėas sarunas un lietišėie kontakti.-R.1995.-94 lpp 
6. Pīzs A. ĖermeĦa valoda.-R.:Jumava,1995,98 lpp 
7. Годфруа Ж.Что такое психология? В 2-х т Пер.с фран.-М.Мир

1992,496 с 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. KovzeĜeva J. Neverbālā saskarsme, jeb ko mēs izsakām bez 
vārdiem.// Psiholoăijas pasaule 2006 / 07. 28 -34 lpp. 

2. Samusēviča  A. Agresivitātes problēmas: teorija un prakse// 
Skolotājs 1999. Nr. 1. 41.-46. lpp. 

3. Zalcmane E. Krāsu psihofizioloăija, simbolisms un mākslas 
terapija// Psiholoăijas pasaule , 2003. Nr. 6 , 58.-62.lpp. 

 
 
Kursa autors:  JeĜena Mihejeva 2007. 06.06 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Psiholoăijas katedra 9 2007. gada 08. jūnijs 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums  
Katedras vadītājs:  I. StrazdiĦa 2007.gada 8. jūnijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 
 
 
 



 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 10 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

22 

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

P 

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

 
Vispārīgā pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi  

Sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskās pētniecības darbam 
mūzikas pedagoăijas problēmu izpētē. 
 

Kursa uzdevumi  
1. Apgūt zināšanas par pētniecisko procesu mūzikas 

pedagoăijā. 
2. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba prasmes. 
3. Izstrādāt studiju darbu mūzikas pedagoăijā. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
Izpratne par pētnieciskā procesa būtību mūzikas pedagoăijā. 
Prasme patstāvīgi meklēt un apstrādāt zinātnisko informāciju. 
IemaĦas studiju darba izstrādē. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studiju kurss rosina izpratni par studentu patstāvīgo zinātniski pētniecisko darbu būtību un uzdevumiem, 
zinātniskās informācijas meklēšanas un apstrādes principiem, kā rezultātā tiek izstrādāts studiju darbs par kādu 
no aktuālajām problēmām mūzikas pedagoăijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums ZINĀTNISKĀ DARBA METODOLOĂIJA MŪZIKĀ  
 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 
Linda Mackēviča 

 
Mūzikas katedra 

 
Dr. paed., asoc. prof. 
 



 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Zinātniski pētniecisko 
darbu raksturojums, to 
būtība un uzdevumi. 
 
 
Zinātniskās informācijas 
meklēšanas un apstrādes 
principi. 
 
Pētniecisko metožu 
mūzikā raksturojums un 
klasifikācija. 
 
Pedagoăiskā pētījuma 
izstrāde. 
 
 
 
Pētnieciskā darba 
struktūra. 
 
Studiju darbs 

Studiju, kursa, projekta, kvalifikācijas 
darbi, bakalaura darbs, diplomdarbs. 
Izglītības pētījumu principi, veidi un 
būtība. 
 
Teorētisko avotu raksturojums, studijas. 
Informācijas pieejamība. 
 
 
Teorētiskās un empīriskās izpētes metodes. 
 
 
 
Pedagoăiskais eksperiments, pedagoăiskās 
situācijas. 
Pētniecisko datu ticamība. 
Studiju darbu izstrāde un noformēšana. 
 
Ievada zinātniskās kategorijas un to 
noformulēšana. 
 
Tiek atklāta un analizēta kāda no 
aktuālajām problēmām mūzikas 
pedagoăijā. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
 
 
2 
2 
 
16 

L 
 
 
 
 
L 
 
 
 
L 
P 
 
 
L 
P 
 
 
 
L 
P 
 
P 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
Ievada zinātnisko kategoriju definēšana patstāvīgi izvēlētai pētnieciskā 
darba tēmai mūzikas pedagoăijā. 
Izvēlēto pētniecisko metožu pamatojums. 
Studiju darba izstrāde. 
 

 
6 
 
6 
36 

 
 
Prasības KRP iegūšanai  

Lekciju un semināru apmeklējums. 
Veikts patstāvīgais darbs. 
Studiju darba prezentācija, diskusija. 
 

 
 
Mācību pamatliteratūra  

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăijā. – R.: Mācību 
grāmata, 1998. – 104. lpp. 

2. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija 
un metodes. – R.: RaKa, 2001. – 108 lpp. 



 

3. Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: Pirmie soĜi (1. 
burtnīca). – R., 2003. 

4. Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoăijā. – 
Liepāja: LiePa, 2000. – 96 lpp. 

5. Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā. 
– Liepāja: LiePa, 2000. – 81 lpp. 

6. Studiju darbu rakstīšana un noformēšana: Metodiski 
norādījumi studentiem. – Liepāja: LiePa, 2002. – 29 lpp. 

7. ZariĦš D. Mūzikas pedagoăijas pamati. – R.: RaKa, 2003. 
– 199 lpp. 

 
Mācību papildliterat ūra  

1. Educational Research Methodology and Measurement: An 
international handbook/edited by John P. Keeves, 1998. 

2. Swanwick K. Musical Knowledge: Intuition, Analysis and 
Music Education. – London, Ney York: Routledge, 1994. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 
www. lieppa.lv 
 

 
 
 
 
 
Kursa autors:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr6 
Datums 03.05.07 

 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  

    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits 2 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1-4/P 

Kursa nosaukums Mūzikas stilu teorija un interpretācija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Zane Gailīte Mūzikas katedra Prof., Dr. art. 



 

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

Mūzikas vidusskolā vai vispārizglīt. vidusskolā gūtais priekšstats 
par vēsturiskajiem stiliem mākslā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzika 
Kursa mērėi Veicināt prasmju veidošanu dažādu mūzikas/mākslas un arī 

sadzīves parādību un personību stila raksturošanai un atpazīšanai, 
saistot tās gan pēc radniecības, gan atsevišėiem ārēju vai 
filozofiski vispārinātu pazīmju principiem. 

Kursa uzdevumi Noskaidrot stila jēdzienu – tā varbūtējās konstantes un 
variabilitāti; stila un žanra, stila un laikmeta, tradīciju u.c. 
mijiedarbība un saites. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Elastīga, bet pamatota mūzikas (vai citas izpausmes, piem., 
uzvedības) stila analīze, to klausoties; prasme saredzēt/sadzirdēt 
stilu hierarhiju: no atsev. darba līdz laikmeta stilam. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas stila analīzē izmanto gan virkni konkrētus mūzikas izteiksmes līdzekĜus (instrumentācija, izklāsta tips 
u.c.), bet arī būtiskus sociālos un psiholoăiskos, ăeogrāfiskos un sabiedrisko institūciju faktorus, kas veido 
laikmeta kopainu un liecina par mūzikas funkcijām attiecīgajā laiktelpā. Tos apzināt un interpretēt nozīmē 
atrasties ceĜā uz atvērtas kultūrtelpas apjēgu. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

 
Stila kategorija: vai tāda 
vispār iespējama? 
 
 
Stils un laikmets, valsts 
ideoloăija, sociālie slāĦi 
 
No skaĦdarba stilam līdz 
nacionālajai skolai 
 
Stilizācija 
 

 
Daudzveidīgie stila definīcijas vai 
aprakstīšanas paĦēmieni, universālas 
definīcijas neiespējamība. 
 
Stila un sabiedrisko attiecību, ideoloăijas, 
sociālās grupas izpausmes mūzikas 
sacerēšanā, interpretācijā, pielietojumā 
Problēmsituācijas: darbi, kas neiekĜaujas 
nacionālajās, skolas, laikmeta tradīcijās 
 
Stilizācija kā kultūras tradīcijas 
pārmantošana, ironija, zīmols u.tml.  

 
6 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
 
4 

 
L + P 
 
 
 
S + P 
 
 
S + P 
 
 
 
S + P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Eseja par stilu pretrunīgajiem aspektiem; fantāzijdarbi: dzīves stila 
atspoguĜojums mūzikā, glezniecībā, modē u.t.t. 

4-8 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās seminārnodarbībās; esejas-fantāzijas par 

iepriekš saskaĦotām, izvēlētām tēmām. 
 
Mācību pamatliteratūra Nazaikinskij, J.V. Hudozhestvennije principi muzikalnih stilei. 

Moskva, 2003.  
Mācību papildliterat ūra Pēc izvēles 
Periodika, interneta resursi un citi Tīmeklī: pretrunīgie stila skaidrojumi dažādos avotos; iespējami 



 

avoti pilnīga stilu „vārdnīca”, t.i., dažādie skaidrojumi. 
 

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

Nr.6 
Datums 03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 28 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4/ P 

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

Latviešu mūzikas vēstures (literatūras) kurss Mūzikas vidusskolā 
vai koledžā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ Mūzika 
Kursa mērėis Paaugstināt studentu zināšanu un kompetences līmeni latviešu 

mūzikā saistībā ar kultūrvēsturisko kontekstu. 
Kursa uzdevumi - Sniegt pārskatu par latviešu mūzikas attīstību 

kultūrvēsturiskā kontekstā; 
- Klausīties un analizēt plaša spektra latviešu mūzikas 

klāstu ierakstos un koncertos; 
- Veicināt un attīstīt profesionālu mūzikas uztveri, analītiski 

sintezējošu domāšanu un izteikšanās prasmes. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

- Orientēšanās latviešu mūzikas attīstības etapos, tradīcijās, 
galvenajos žanros, stilistikā; 

Kursa nosaukums Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā aspektā 

KURSA AUTORS 
 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība Amats, grāds 
 

 
Ilze Valce Mūzikas katedra Profesore, Mg. mus. 



 

- Prasme skatīt jautājumus par latviešu mūziku 
kultūrvēsturiskā kontekstā; 

- Prasme analizēt klausāmo mūzikas materiālu, izteikties 
par tā māksliniecisko koncepciju/saturu un izteiksmes 
līdzekĜiem.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā sistēmiski tiek aplūkota latviešu mūzikas kultūras attīstība kultūrvēsturiskā griezumā, tiek 
sniegta informācija par latviešu mūzikas jaunākajām aktualitātēm, literatūras, nošu un mūzikas klausīšanās 
materiāliem. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri) 

1. Latviešu mūzikas pirmsākumi 
kultūrvēsturiskā griezumā. 
Tautas mūzika. Cittautu mūzikas 
kultūra Latvijā līdz 20. gs. 
sākumam. 

1. Senlatviešu kultūra 9. gs. pirms Kristus 
– 12. gs. pēc Kristus (akmens, bronzas, 
dzelzs laikmets). Mitoloăija, kalendārās 
ieražas un gadskārtas, tautas mūzikas 
senākie veidi, svētvietas un apbedīšanas 
tradīcijas, celtniecība, apăērbs, rotaslietas, 
ornamenti. 
2. Livonijas periods 12.-16. gs. Rīgas 
Doma klostera skola. Indriėa hronika. 
Teiktās un apdziedāšanās dziesmas. 
Burdonu daudzbalsība. Etnogrāfiskie 
instrumenti. Romānikas, gotikas, 
renesanses iezīmes Latvijā. Reformācija 
Latvijā. „Rīgas breviārs”, B.Valdiss, P. 
Bucēns, M. Krūzijs.  
3.Latvijas kultūra 16.-18 gs. Liecības par 
tautas muzicēšanas veidiem. Izglītības 
sistēmas veidošanās. Grāmatu iespiešana, 
Bībeles tulkojums, mākslinieku cunftes. 
Kurzemes hercogistes mūzika un māksla. 
RotaĜas un dejas, instrumentālā tautas 
mūzika. Dziedamās dziesmas. 
Komediantu māksla. ĒrăeĜu mūzikas 
attīstība. Baroks Latvijā. J. Fišers, 
J.V.Mēders.  
4. Mūzikas kultūras attīstība Latvijā 18. – 
19. gs. Hernhūtiešu kustības ieguvumi un 
zaudējumi. Apgaismības laikmets, 
J.G.Mītela periods Rīgā, J.G.Herdera 
„tautasdziesmas”, G. MerėeĜa 
„Latvieši”un Vecā Stendera „ZiĦău 
lustes”. ZiĦăes. Cittautu mūziėi un 
mūzikas kultūra Latvijā 19. gs. Muzikālā 
teātra tradīciju veidošanās Latvijā, 
R.Vāgners Rīgā.  

2 Lekcija 

2. Latviešu profesionālās   
mūzikas kultūras aizsākumi. 
Dziesmu svētku tradīcija. 

Dzimtbūšanas atcelšana. Skolotāju 
semināri un pirmie latviešu izglītības un 
kultūras darbinieki 19. gs. J. Cimze, J. 

2 Lekcija 



 

BētiĦš, O.Šepskis, I. Zīle. Tērbatas 
universitātes un Krievijas izglītības 
sistēmas ietekme. Auseklis, K. Baumanis, 
E. Vīgners. Jaunlatviešu kustība, tautas 
garamantu vākšanas darbs, K.Barons. 
Latviešu biedrības un teātri. Koru kustības 
veidošanās 19.gs. I Vispārējie Latviešu 
dziedāšanas svētki Rīgā 1873. gadā. 
Dziesmu svētku tradīcijas attīstības līkloči 
cauri gadsimtiem – II – XIV Vispārējie 
latviešu Dziesmu svētki. Skolēnu 
Dziesmu svētki. Studentu Dziesmu svētki. 
ZiemeĜvalstu Dziesmu svētki.  

3. Latviešu mūzikas klasiėu 
ieguldījums latviešu kultūrā 19. 
gs. beigās, 20. gs. 1.pusē. 

A. Jurjāna ieguldījums latviešu 
profesionālās mūzikas un folkloristikas 
izveides jomā. J. Vītola kompozīcijas 
skola un latviešu profesionālās mūzikas 
izglītības sistēmas veidošanās. E. DārziĦa 
ekspresīvais romantisms un latviešu 
mūzikas kritika. A. KalniĦa mūzikas 
ziemeĜnieciskais kolorīts, nacionālā opera 
un atskaĦotājmāksla. E.MelngaiĜa 
nacionāli specifiskais stils un 
etnomuzikoloăiskā darbība. Latvijas 
brīvvalsts izglītības un kultūras institūciju 
veidošanās. 

2 Lekcija 

4. Operas un vokālās solo 
mūzikas žanru attīstība Latvijā 
20. gs. 1. pusē 

Nacionālās operas teātra priekšvēsture 
līdz 1918. g. Mūzika teātru izrādēm un 
pirmie operas mēăinājumi 19./20. gs. 
mijā. P. Jurjāna „Latvju opera”.  Pirmie 
profesionālie vokālās mākslas meistari. 
Latviešu nacionālās operas un baleta 
izveide un attīstība līdz 1939. g. Latviešu 
operas un baleta žanra paraugi 20. gs. 1. 
pusē. J. MediĦš, J. KalniĦs. Latviešu 
Nacionālās operas un baleta mākslinieki, 
galvenie vadītāji 20. gs. 1. pusē. Liepājas 
opera. Latviešu solo dziesma 20. gs. 1. 
pusē. Labākie žanra paraugi. Rīgas opera 
2. Pasaules kara laikā.   

2 Lekcija 

5. Simfoniskās un instrumentālās 
mūzikas žanru attīstība 20. gs. 1. 
pusē. 

Orėestra muzicēšanas tradīcijas Latvijā 
līdz 2.Pasaules karam. „Rudens koncerti”. 
Diriăenti un izpildītājmākslinieki. BrāĜi 
MediĦi. Latviešu simfoniskās miniatūras, 
tēlojumu un svītas žanra uzplaukums 20. 
gs. 20.-30. gados. Instrumentālie koncerti. 
Instrumentspēles skolas un instrumentālās 
mūzikas žanra labākie paraugi 20. gs. 1. 
pusē Latvijā. Agrīnais J. Ivanovs un Ā. 
Skulte. Simfoniskās mūzikas iezīmes 
pirmskara un 2. pasaules kara periodā. 

2 Lekcija 

6. Kora un vokāli instrumentālās 
mūzikas žanru attīstība 20. gs. 1. 
pusē. 

Ievērojamākie latviešu koru kolektīvi un 
diriăenti 20. gs. 1. pusē. J. Zālīša, P. 
Barisona vēlīnais romantisms. Folkloriskā 

2 Lekcija 



 

stila tālākattīstība. J. GraubiĦš. 
Psiholoăiskā un episki dramatiskā balādes 
tradīcija. Liriskās miniatūras uzplaukums 
20. gs. 20.-30 gados. Neoklasicistiskās 
tendences. J. KalniĦš. V. DārziĦš. Vokāli 
instrumentālā žanra paraugi. A. KalniĦš 
„Pastardiena”, L.Garūta „Dievs, tava 
zeme deg!”  

7. Latviešu mūzikas attīstības 
ceĜi emigrācijā. 

Pēckara situācija Latvijā. Emigrācijas 
līkloči.  Trimdas mūziėu Latvijā dzimušās 
paaudzes. T. ĖeniĦš. G. Pone. I. 
RamiĦš.V. Bērzkalna un viĦa domubiedru 
devums latviešu mūzikas izpētē. Ārzemēs 
dzimusī latviešu mūziėu paaudze. 
Latviešu Dziesmu svētku kustība ārpus 
Latvijas. Ogres starptautiskā jauno 
mūziėu nometne. 

2 Lekcija 

8. Studentu recenziju/anotāciju 
lasījumi un diskusija par kādu no 
latviešu mūzikas vēstures 
literatūras avotiem. 

Brīvi izvēlēts literatūras avots (sk. 
literatūras sarakstu). 

2 Seminārs 

9. Simfoniskās un instrumentālās 
mūzikas attīstības tendences 
Latvijā 20. gs. 2. pusē un 21. gs. 
sākumā. 

Latviešu mūzika ideoloăiskās cenzūras 
apstākĜos. Simfoniju lielmeistari 
J.Ivanovs, Ā. Skulte, A. Grīnups. 
Stilizācijas meistars M. ZariĦš. 60. - 80. 
gadu paaudzes ieguldījums simfoniskās 
un instrumentālās mūzikas attīstībā. 
Individuālo rokrakstu daudzveidība 
kompozīcijas stilu, virzienu un tehniku 
plurālisma apstākĜos. Ă. Ramans, R. 
Kalsons, I. KalniĦš, P. Vasks. 
Koncertžanri un kamermūzika. J. 
Karlsons, P. Plakidis, M. Einfelde, I. 
Zemzaris, A. Maskats. Atjaunotās 
Latvijas jaunās komponistu paaudzes 
meklējumi simfoniskās un instrumentālās 
mūzikas laukā. Orėestri 20. gs. 2. pusē, 
21. gs. Latvijā. 

2 Lekcija 

10. Vokālās solo un opermūzikas 
attīstība Latvijā 20. gs. 2. pusē 
un 21. gs. sākumā. 

Latviešu opera padomju apstākĜos. 
Operetes teātris.  

2 Lekcija 

11. Kora un vokāli 
instrumentālās mūzikas attīstība 
Latvijā 20. gs. 2. pusē un 21. gs. 

 2 Lekcija 

12. Populārās un džeza mūzikas 
attīstība un tendences Latvijā 20. 
gs. un 21. gs. 

 2 Lekcija 

13. Profesionālā un 
amatierizpildītājmāksla, 
muzikoloăija un mūzikas 
izglītība Latvijā 20. gs.  

Mākslinieku savienības un biedrības. 2 Lekcija 

14. Latviešu mūzikas kultūras 
aktualitātes un problēmas 21. gs. 
sākumā.  

 2 Lekcija 



 

15. Latviešu mūzika pasaulē.  
Pasākumi, festivāli, konkursi 
Latvijā. Informācijas resursi par 
latviešu mūziku. 

 2 Lekcija 

16. Studentu referātu lasījumi un 
diskusija par kādu no latviešu 
mūzikas kultūras jautājumiem 
apskatītajā periodā. 

Brīvi izvēlēts temats par kādu no 20. gs. 
2. puses latviešu mūzikas kultūras 
jautājumu. 

2 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Sagatavot recenziju/anotāciju par kādu no latviešu mūzikas vēstures 
literatūras avotiem. 

10 

2. Sagatavot referātu par kādu no latviešu mūzikas kultūras jautājumiem. 10 
3. Noklausīties un brīvā rakstā apcerēt pasniedzēja ieteiktos latviešu mūzikas 
skaĦdarbus. 

12 

4. Uzrakstīt recenziju par apmeklētu latviešu mūzikas koncertu. 4 
5. Patstāvīgas literatūras u.c. resursu studijas, gatavojoties eksāmenam 12 
 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas nodarbības un semināri, iesniegti/nolasīti patstāvīgā 

darba materiāli. Eksāmenā – tests. 
 
Mācību pamatliteratūra AvotiĦa, Austra. Latvijas kultūras vēsture / Austra AvotiĦa, Daina Blūma, Asja 

Līdaka, Ināra ĥefedova, Edvarda Šmite. - 2. izdevums. - Rīga: Zvaigzne ABC, 
2004. 
Avramecs, Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā 
mūzika / Boriss Avramecs, Valdis Muktupāvels. – Rīga: Musica Baltica, 1977. 
Bula, Dace. Latvian folk songs. A living Tradition.- R., 2000. 
Boiko, MārtiĦš. Latviešu muzikoloăija/mūzikas zinātne. Vēsturiski kritisks 
pārskats. – www.lmic.lv/muzikoloăija/ 
Dziesmu svētku mazā enciklopēdija / Sast. Ilma GrauzdiĦa.- Rīga: Musica 
Baltica, 2004. 
BērziĦa, Vizbulīte. Tautas muzikālā atmoda latviešu publicistu skatījumā. – 
Rīga: Zinātne, 1983. 
Dzimuši septiĦdesmitajps... 11 jauno latviešu komponistu silueti / Brošūra. – 
Rīga: LMIC, 2003. 
Gailīte, Zane. Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli. – Rīga: Pētergailis, 2003. 
GrauzdiĦa, Ilma. Tūkstoš mēlēm ērăeles spēlē jeb Grāmata par Latvijas ērăeĜu 
būvētājiem, spēlētājiem, instrumentiem un mūziku. – Rīga: Liesma, 1987. 
Grāvītis, OĜăerts. Latviešu Dziesmu svētku brīnums / OĜăerts Grāvītis, Edvīns S. 
IvsiĦš – Rīga: Valsts Tautas mākslas centrs, 2002. 
Jāzeps Vītols tuvinieku, audzēkĦu un laikabiedru atmiĦās / Sast. un koment. aut. 
OĜăerts Grāvītis. – Rīga: Zinātne, 1999. KārkliĦš L. Simfoniskā mūzika Latvijā. 
– Rīga: Liesma, 1990. 
Grīnfelds, Nilss. Padomju Latvijas mūzika. – Rīga: Liesma, 1976. 
Jānim Ivanovam – 100 (1906 – 1983). – Rīga: Mūzikas Saule, 2006. 
Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā: [Apcere, studijas „Līgotnes” 
reprodukcija, komentāri] / Sast. Arnolds KlotiĦš. – Rīga: Zinātne, 1981. 
KlotiĦš, Arnolds. Alfrēds KalniĦš.- Rīga: Zinātne, 1979. 
KlotiĦš, Arnolds. Sinfonia lettica 125 / Arnolds KlotiĦš, Arvīds Bomiks, tulk. 
Inese Lapa . – Rīga: LMIC, 2005. 
KlotiĦš, Arnolds. Latviešu koru fenomens.// Sērija „Savpatna vērtība Latvijā”.- Rīga: 
Jumava, 1998. 
Kruks, Sergejs. Kultūras politika padomju operā un koncertzālē. – Rīga: Mūzikas Saule, 
2007. 
Latvijas Nacionālā opera / Māksl. noform. Ivs Zenne. Teksta aut. Benita Alksne, 



 

Vita Banga, Māris Dakteris, Lolita Fūrmane u.c. – Rīga: Jumava, 2000. 
MediĦš, Jānis. ToĦi un pustoĦi. Mana dzīve. – Rīga: Liesma, 1992. 
Mēness meti, saules stīga. Emīls DārziĦš / Sast. Zane Gailīte. – Rīga: Pils, 2006. 
Skrābāns, Raimonds. Izcilie pasaules mūziėi Rīgā: Apceres par mūzikas 
sakariem XIX gadsimtā / Zin. red. un priekšv. autors Guntars Pupa. – Rīga: 
Zinātne, 1993. 
Stumbre, Silvija. Emīlis Melngailis // Monogrāfija. - Rīga: LVI, 1959. – 406 lpp. 
Tisenkopfs, Tālis. Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē / Tālis Tisenkopfs, Olga 
Pisarenko, Jānis Daugavietis, Aivita PutniĦa, Kristīne Locika. - Baltijas studiju 
centrs: 2003: http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp?id=13655 
VītoliĦš, Jēkabs. Latviešu mūzikas vēsture / Jēkabs VītoliĦš, Lija Krasinska. – 
Rīga: Liesma, 1972. 

Mācību papildliterat ūra Barisons, Pēteris. Pa pagātnes tekām. Dienasgrāmata. – Rīga: Pētergailis, 2007. 
Berelis, Guntis. Latviešu literatūras vēsture no pirmajiem rakstiem līdz 1999. 
gadam. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  
Erasmus starptautiskā projekta „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” intensīvo 
kursu materiāli / Sast. Ilze Valce, Linda Mackēviča. – Liepāja: Lieppa, 2006. – 
32 lpp. 
Goluba, Guna. BaumaĦu Kārlis. – Rīga: Liesma, 1990. 
GrauzdiĦa, Ilma. Latviešu tautasdziesma tautā: Mācību materiāls mūzikas skolu 
mūzikas literatūras kursam. –Rīga: V/u „P”, 1996. – 72 lpp. 
Grāvītis, OĜăerts. Izcilākie Tautas kori / Priekšv. Ludvigs KārkliĦš– Rīga: 
Liesma, 1979. 
Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem. 1. burtnīca / sast. Anna Jansone, 
Dagmāra Prīberga. – Rīga: Valsts Tautas mākslas centrs, 2002. 
Jansone, Anna. Ieteikumi Latviešu Tautas tērpu valkātājiem. 2. burtnīca / Anna 
Jansone, Anete Karlsone – Rīga: Tautas mākslas centrs, 2003. 
Jaunslaviete, Baiba. Maijas Einfeldes programmatiskie orėestra darbi. – Rīga: 
Musica Baltica, 2006. 
Jānis Zālītis atmiĦās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs / Sast. un 
koment. aut. Vizbulīte BērziĦa. – Rīga: Zinātne, 1984. 
Kaijaks, Jānis. Mazliet par sevi un operetes teātri. – Rīga: Pētergailis, 2007. 
KlotiĦš, Arnolds. Priekšvārdi Latviešu kordziesmas antoloăijām Nr. I-XII – Rīga: 
SIA SOL, 1997. – 2005. 
Krēmers, Gidons. CeĜā. – Rīga: Neptūns, 2007. 
Latviešu komponisti un muzikologi / Sast. Lolita Fūrmane. – Rīga: LPSR 
Komponistu savienība, 1989. 
Bremša, Laila. Latvijas mākslas vēsture / Aut. kolekt. Laila Bremša, Aija 
BrasliĦa, Dainis Bruăis, Stella Pelše, Inta Pujāte. – Rīga: Pētergailis, 2004. – 543 
lpp. 
Lindenberga, Vita. Gadsimtu skaĦulokā / Vita Lindenberga, Jānis Torgāns, 
Lolita Fūrmane. – Rīga: Zinātne, 1997. 
Lindenberga, Vita. SkaĦuloki gadsimtos / Vita Lindenberga, Jānis Torgāns, 
Lolita Fūrmane, Mikus Čeže.– Rīga: Zinātne, 2004. 
Music in Latvia 2005 / Editor Ināra Jakubone.- R.: LMIC, 2005. 
Muktupāvels, Valdis. SkaĦurīku ābece. Latvian Musical instruments. – 
Stokholma – Rīga: Memento – Zalktis, 1991. 
Niedermayr, Susanna. Europäische Meridiane - Neue Musik Territorien. 
Reportagen aus Ländern im Umbruch / European Meridians – New music 
territories. Reports from changing countries /  Susanna Niedermayr, Christofer 
Scheib. – Pfau, 2004. - 200 S. 
Paukšte, Jānis. Latgales mūzikas kultūra. – Rēzekne: Latgales kultūras centrs, 
2002. 
Scheunchen, Helmut. Lexikon deutschbaltischer Musik. – Wedemark – Elze: 
Georg-Dehio-Gesellschaft. 2002. 



 

VēriĦa, Sofija. Jāzeps Vītols – komponists un pedagogs. – Rīga: Avots, 1991. 
VītoliĦš, Jēkabs. Mūzikas vēsture / profesora Jāzepa Vītola virsredakcijā. – Rīga: 
Grāmatu Draugs, 193n. 
Zemzare, Ingrīga. Paula Dambja spēles. – Rīga: Liesma, 1990. 
Zemzare, Ingrīda. Jauno mūzika / Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa.– Rīga: 
Liesma, 1979. 
Zemzare, Ingrīda. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem / Ingrīda Zemzare, 
Guntars Pupa. – Rīga: Jumava, 2000. 
Zemzare, Ingrīda. Tālivaldis ĖeniĦš. Starp divām pasaulēm. – Rīga: Garā Pupa, 
1994. 
Лемэр, Фpaнс Ш. Музыка ХХ века в России и в республиках бывшего Советского 
Союза. – СПб.: Гиперион, 2003. – 301. 
Музыка Советской Латвии: (Сб.ст.) / Сост. Лаима Мурниеце.- Рига: Лиесма, 1988. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Latviešu mūzika. Zinātnisku rakstu krājums. Nr. 1-19.- Rīga: Liesma, 1958.-
1990. 
Latvju mūzika. Periodisks rakstu krājums / Valentīna Bērzkalna un Roberta 
Zuikas red. Nr. 1. – 29. – Kalamazoo: 1968. – 2003.  
Mūzikas akadēmijas raksti / red. Baiba Jaunslaviete. Nr. 1 - 3. – Rīga: Musica 
Baltica, 2004. – 2007.  
Žurnāls „Mūzikas saule” nr. 1 – 41, 2000. - 2007.  
Interneta resursi: www.lmic.lv 
                            www.music.lv 
                            www.latvijaskoncerti.lv 
                            www.km.gov.lv 
                            www.m-saule.lv 
                            www.liis.lv/muzika/ 
                            www.liis.lv/folklora/ 
                            www.dainuskapis.lv 
                            www.lfk.lv  
                          www.lnb.lv/lasitavas/muzika 
 
CD:   
Balsis no Latvijas. Voices from latvia. Latvian folklore ensembles. – Rīgas 
skaĦu ierakstu studija, 1994. 
Dziesmu izlases 60.- tie, 70.- tie, 80.- tie, 90. – tie. – MICREC, 2005. - 2006. 
J. Ivanovs 24 skicējumi klavierēm. – ULMA, 2006. 
Latviešu klasikas dārgumi. Liepājas simfoniskais orėestris. Diriăents Imants 
Resnis. – Upe classics 750404001726, 2001 
Latviešu klaviermūzikas antoloăija. – Juris Žvikovs, 2006. 
Latviešu kordziesmas antoloăijas CD. Nr. I – XII – AVE SOL, 1996. – 2003. 
Latviešu tautasdziesmas. Jauniešu sadzīves dziesmas. Latviešu folkloras 
krātuves arhīva ieskaĦojumi. – Latviešu folkloras krātuve, 2004. 
Latvijas Nacionālās operas balsis. Vecmeistari. – Latvijas Radio, 1963. 
Latvijas simfoniskā mūzika. XXI gadsimts. Imants KalniĦš Sestā simfonija. – 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orėestris, 2005. 
Livonia. Selgas Mences Livonia. Carmen voluptatis et doloris un Pētera Butāna 
Lux aeterna. – Izd.: Latvijas Radio, 2007. 
Mostaties, stabules un kokles! Jurjānu Andrejs. – Upe tuviem un tāliem, 2006. 
Musica Rigaensis. XVI – XVII gs. Rīgas mūzika. -  
Saules lēkts. Latviešu komponisti. Latvian composers’ series. Latvijas Radio 
koris. Latvian Radio choir. Sigvards KĜava, Kaspars PutniĦš. – LMIC, 2005-3  
Sērija „Populārās mūzikas klasika”. – MICREC. 
Tālivaldis ĖeniĦš. – Canadian Music Centre, 1997. 
Tev mūžam dzīvot, Latvija. Latviešu patriotiskās dziesmas. – Izd.: Upe tuviem 
un tāliem, 2007. 



 

Uz tilta. Latviešu komponistu kamermūzika flautai. – Valters un Rapa, 2006. 
Vokālā grupa Putni. Female vocal art group. Antra Dreăe artistic leader. – Putni, 
1997, PCD1. 
Plates, video, DVD. 

  
 
Kursa autors:  Ilze Valce 2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedrā  Protokola Nr. 6 2007. g. 3. maijs 
 Katedra (pēc kursa piederības),  katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 24 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

1-4/P 

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

Mūzikas literatūra mūzikas vidusskolas vai labā vispārizglīt. 
vidusskolas līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzika 
Kursa mērėi Sniegt ieskatu latviešu mūzikas svarīgākajās parādībās, norisēs, arī 

ideoloăiska spiediena radītās mūzikas satura un formas pretrunās 
Latvijas kultūras un sabiedrisko procesu kontekstā. 

Kursa uzdevumi Klausīšanās, literatūras apguvē un diskusiju pieredzē iepazīt 
latviešu mūzikā būtiskāko procesu (un autoru-mūziėu) devumu, 
vērtēt to no attiecīgā laika un šodienas konteksta.    

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme raksturot, vērtēt, analizēt mūziku pēc tās noklausīšanās; 
prasme saistīt mūzikas faktus un parādības ar sociālpolitiskajiem 
cēloĦiem, sabiedriskajiem ideāliem, filozofiskām kategorijām.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Profesionālas, aktīvas attieksmes veidošana pret latviešu mūziku nozīmē tās sapratni un asociatīvu saiti ar vidi, 

Kursa nosaukums Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā aspektā 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Zane Gailīte Mūzikas katedra Prof., Dr. art. 



 

kurā paši atrodamies. Vēsturiski svarīgi uzsvērt sociālpolitisko faktu un mūzikas izglītības nozīmi, kas 
veicinājis radošu šo procesu atspoguĜojumu dažādās kompozīcijās: no tautasdziesmas un vienkārša, korāliska 
kordarba, līdz simfonijai, oratorijai, operai.       
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

No tautasdziesmas līdz I-
V Visp. dziesmu 
svētkiem un Latvijas 
valstij.  
Pirmā Latvijas brīvvalsts 
un mūzikas dzīves 
uzplaukums. 
Mūzika t.s. Padomju 
periodā. 
 
Latviešu mūzika šodien 

Mūz. izglītība: Cimzes un Irlavas semināri; 
vācu kultūras tradīcijas tag. Latvijas 
teritorijā. Pirmā komponistu paaudze, 
tradīcijas. 
„Otrās paaudzes” latv. komponistu skola; 
jaunais mūzikas saturs, tradīc. vai 
novatorisms? 
Komunistiskās ideoloăijas, lozungu 
negatīvās un pozitīvās sekas. Izcilie darbi 
un „nodevas”. 
Jaunatgūtās brīvības saldā un rūgtā (?) 
pieredze mūzikas jaunradē, muzikālo 
institūciju un procesu eksistencē. Izklaide 
un nopietnība, brīvība vai visatĜautība. 

4 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
16 
 

L + S + P 
 
 
 
L + S + P 
 
 
L + S + P 
 
 
L + S + P 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Diskusiju veidošana, plānošana, prasme attiecībā uz atsev. stilu, 
procesu, mūzikas žanru, skaĦdarbu un vēstures faktu interpretācijām 

4-8 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai a) Mūzikas klausīšanās – prasme to profesionāli raksturot;  

b) t.s. „erudītu” jautājumi par mūz. vēstures faktiem, procesiem. 
 
Mācību pamatliteratūra Jēk. VītoliĦš, L. Krasinska. Latviešu mūzikas vēsture, I. - Rīga, 

1972.; L. KārkliĦš. Simfoniskā mūzika Latvijā. - Rīga, 1990.; 
Raksti almanahos „Latviešu mūzika”. 

Mācību papildliterat ūra Z. Gailīte. „Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli”. – Rīga, 
„Pētergailis”, 2003; Z. Gailīte (sast., aut.) „Mēness meti, saules 
stīga”. – Rīga, „Pils”, 2006. Bukleti, brošūras no Mūzikas 
informācijas centra izdevumiem. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

MIC mājas lapa internetā; A. Jurjāna, E. DārziĦa, J. Vītola 
recenziju izdevumi. I. LūsiĦas recenzijas „Dienā”. 

 
Kursa autors:  Zane Gailīte 02.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas kat. Prot. Nr. 6 03.05.07 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 03.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 



 

 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 kontaktstundas 
Lekciju skaits 2 lekc. =4st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

14 = 28st. 

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

2 

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

Vispārīgā pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi dot iespēju studentiem apgūt didaktikas teorētiskos pamatus un veidot 

prasmes un iemaĦas, kas nepieciešamas mācību procesa efektīvai 
organizācijai 

Kursa uzdevumi 1) saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi, 
2) veidot  prasmes veidot  stundu norises plānus, kā arī prasmi izvērtēt 
savas mācību stundas saskaĦā ar plānotajiem uzdevumiem, 
3)attīstīt izpratni par dažādu skolēnu grupu atšėirīgām vajadzībām un 
mācīšanās īpatnībām, 
4)veidot izpratni par skolēnu sasniegumu izvērtēšanu un novērtēšanu, 
5)veidot prasmi kritiski izvērtēt savu darbību. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par mācību procesa norises likumsakarībām, prasmes 
plānot mācību stundas, ievērojot didaktiskos principus, iemaĦas 
vērtēšanā 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Vispārīgās didaktikas kursa apguves laikā studējošie gūst priekšstatu par mācību procesa organizācijās 

specifiku, didaktiskajiem principiem, skolēnu sasniegumu vērtēšanu  pedagoăiskā procesa holistiskajā un 

humanizācijas aspektā, apgūst stundu plānošanas un izstrādes  prasmes, gūst ieskatu MP individualizācijā un 

normatīvajos dokumentos.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

IRĒNA VALDMANE PEDAGOĂIJAS KATEDRA LEKTORE 

Kursa nosaukums Didaktika 



 

laboratorijas darbi) 
1.Didaktika, tās pētīšanas 

priekšmets un galvenās 

funkcijas 

 

1.Didaktikas rašanās un tās vēsturiskā attīstība. 
2.Didaktikas pētīšanas priekšmets, galvenās 
funkcijas. 
3.Didaktikas saikne ar citām zinātnēm. 

 

4 Lekcija, seminārs 

2.Pedagoăiskais process 1.Pedagoăiskā procesa un mācību procesa 
jēdzieni. 
2.Mācību procesa ārējā un iekšējā struktūra. 
3. Mācību procesa funkcijas, to vienotība. 
4.Mācību procesa likumsakarības, virzošie 
spēki, mācību principi. 
5.Motivācija un stimulēšana pedagoăiskajā 
procesā. 
6.Mācīšanas un mācīšanās darbību 
sabalansētība mācību procesā dažādos skolēnu 
vecumposmos. 
 

4 Praktiskā nodarbība, 
seminārs 

3.Izglītības un mācību 
saturs 

1.Izglītības satura komponenti. 
2.Izglītības satura teorijas. 
3.Mācību saturs, tā izveides aktuālas 
problēmas. 
4.Mācību saturu atspoguĜojošie normatīvie 
dokumenti. 
5.Valsts pamatizglītības standarts.  
6.Veseluma pieejas realizācija izglītībā. 
7.Izglītības satura atspoguĜojums mācību 
grāmatās. Prasības mūsdienīgai mācību 
grāmatai. 
 

6 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

4.Mācību metodes 1.Mācību metode un paĦēmiens. Jēdzienu 
skaidrojums. 
2.Mācību metožu klasifikācija. 
3.Pazīstamāko mācību metožu raksturojums. 
4.Interaktīvās mācību metodes. 
5.Mācību metožu izvēle. 
 

6 Seminārs, 2praktiskās 
nodarbības 

5.Mācību organizācijas 
formas 

1.Jēdziena skaidrojums. 
2.Mācību organizācijas formu vēsturiskā 
attīstība. 
3.Mācību organizācijas formu veidi, to 
raksturojums. 
4.Mācību stunda – mācību organizācijas 
pamatforma. 
5.Mūsdienu mācību stundas struktūra un 
tipoloăija. 
6.Mācību stundas analīze un vērtēšana. 
7.Citas mācību organizācijas formas, to 
raksturojums. 
 

6 Seminārs, 2 praktiskās 
nodarbības 

6.Individualizācija un 
diferenciācija 
pedagoăiskajā procesā 

1.Mācīšanas un mācīšanās stili. 
2.Individualizācija un diferenciācija 
pedagoăiskajā procesā. 
3.Neveiksmes mācībās, to novēršanas iespējas. 
 

2 Seminārs 

7.skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšana 

1.Kontroles un vērtēšanas jēdzieni. 
2.Kontroles un vērtēšanas funkcijas. 
3.Kontroles un vērtēšanas veidi, metodes, 
formas. Vērtēšanas kritēriju izveide. 

4 Seminārs, praktiskā 
nodarbība 



 

4.B.Blūma taksonomija kognitīvajā jomā. 
5.Atzīme kā vērtēšanas līdzeklis. 
6.Alternatīvas pieejas skolēnu sasniegumu 
vērtēšanā. 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Katrai tēmai plānotais patstāvīgais darbs atspoguĜots palīglīdzeklī 
Patstāvīgā darba uzdevumi didaktikā + J.A.Komenska darba „Lielā 
didaktika”studēšana + referāts 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts kursa saturs, izstrādāts stundas konspekts, referāts, 

līdzdalība semināros ne mazāka par 70% 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Albrehta Dz. Didaktika.-R: RaKa, 2001.-168 lpp. 

2. BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda.- R: RaKa, 2000.-280 lpp. 
3. Koėe T. Skolotāja profesija mūsdienās: izglītība, karjera, 

pašapziĦa.// Skolotājs, 2001.g. Nr.4,58.-61.lpp. 
4. Komenskis J.A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne, 1992. 
5. LapiĦa L., RudiĦa V. Projektu metode skolā.-Zvaigzne ABC, 1999.-

87 lpp. 
6. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca.-R: Zvaigzne ABC, 2000.-

248 lpp. 
7. Valsts pamatizglītības standarts. IZM ISEC, 1998. 
8. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.-R: RaKa, 2000.-291 lpp. 
9. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.-R:RaKa, 2001 
10. Žukovs L., Kopeloviča A. Didaktika.-R: RaKa, 2000.- 344 lpp. 
11. Žukovs L.Ievads pedagoăijā.-R: RaKa,- 233 lpp. 
12. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta 

materiāli skolotājiem.-IZM, 2004. 
 

Mācību papildliterat ūra 1.Boensch M. Intelligente Unterrichtsstrukturen. Schneider Verlag 
Hohengehren GmbH, 73666 Baltmannsweiler, 2004 
2. Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence.-SIA “J.L.V.”, 2001.-461 
lpp. 
2.Brīlmeijers A. Veidot skolu ar prieku.-R:LU,1998,43 lpp. 
3. Heursen G. Ungewöhnliche Didaktiken.Bergmann+Helbig  Verlag 
GmbH  Hamburg, 1996.- 108 S. 
4. Kjaaergaard E., Martineniene R. Pieci gaviĜu saucieni demokrātijai. 
Bez izd.d. 
5. Kjaeregaard E., Martineniene R. Nepazaudētais pavasaris. Bez 
izdošanas datiem. 
6. Mācīsimies sadarbojoties.- L.Grigules un I.Silovas red.- R: Sorosa 
fonds-Latvija, 1998.-127 lpp. 
7. Roth L. (Hrsg.) Pädagogik. Handbuch für Studium und  Praxis.-
München: Ehrenwirth, 1991.-1157 S. 
8.Voterhauzs F. Klasvadība.- R: Zvaigzne ABC, 1999.-213 lpp. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.www.izm.gov.lv 

2.www.isec.gov.lv/saturs/standarti1b.shtml 

 
 
Kursa autors: Irēna Valdmane   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    



 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 

programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 

 
 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

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

1 bakalaura 

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

Labi apgūti vispārizglītojošās mācību programmas priekšmeti: lietišėā 
informātika, biznesa ekonomikas pamati; vēlamas zināšanas vidusskolas 
izvēles un specializētajās programmās – menedžments, mārketings un 
grāmatvedība. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadība 
Kursa mērėi Izveidot prasmes patstāvīgi izstrādāt un sagatavot neliela apjoma kultūras 

projektu aprakstus un iepazīstināt studentus ar projektu ieviešanas 
nosacījumiem. 

Kursa uzdevumi Sniegt teorētisko bāzi par projektu izstrādes etapiem un svarīgākajiem 
pamatjautājumiem. Attīstīt spēju plānot, analizēt un racionāli organizēt 
projekta ieviešanas darba procesu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti prot izplānot nelielu kultūras pasākumu gaitu un nepieciešamās 
aktivitātes, prot izveidot projekta aprakstu nepieciešamā finansējuma 
piesaistei. Studenti orientējas kultūras finansējuma situācijā valstī. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā paredzētas 8 nodarbības. 6 no tām ir lekcijas par jauno vielu, kas tiek papildinātas ar vizuāliem 
materiāliem – shēmām, tabulām, diagrammām, attēliem un izdales materiāliem – dažādu kultūras projektu konkursu 
nolikumiem, pieteikumu veidlapām, atskaites formām u.c. Patstāvīgi katrs students (lielāka studējošo skaita gadījumā tās 
ir 4 – 5 studentu grupas) par attiecīgo apgūto tēmu izstrādā sava projekta kādu no etapiem. Praktiskā darba rezultāti 
nodarbības laikā tiek prezentēti, pamatoti un analizēti grupā. Ārpus nodarbībām studenti patstāvīgi gatavo paša izvēlēta 
kultūras projekta aprakstu un tā prezentāciju. Projektu apraksti tiek prezentēti un vērtēti noslēguma ieskaites nodarbībā.  
Zināšanu novērt ēšana: Zināšanas tiek vērtētas visa semestra laikā. Mācību semestra beigās tiek kārtota ieskaite. Gala 
vērtējums veidojas pakāpeniski no studentu praktiskajiem darbiem kursa laikā un ieskaites darba semestra noslēgumā. 
Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu. 
Vērtējot zināšanas tiek Ħemta vērā arī studentu piedalīšanās nodarbībās un aktivitāte semestra laikā, individuālo 
uzdevumu un patstāvīgā darba rezultāti. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dace Bluėe Mūzikas katedra Asistente 



 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

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

 12. Projekta definīcija, ideja, mērėu un 
uzdevumu izvirzīšana,  

13. Projekta izstrādes un ieviešanas etapi un 
resursi, projekta plānošana, projekta riska 
faktoru novērtēšana; 

14. kultūras projektu finanšu avoti; 
15. Budžeta sastādīšana;  
16. Darba grupas izveide; Projekta ieviešana un 

pārraudzība; 
17. Projekta noslēguma veidošana, rezultātu 

pārbaude. 

16 6 lekcijas, 1 seminārs, 1 
ieskaites nodarbība. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Ārpus nodarbībām studenti patstāvīgi apgūst attiecīgajai apgūstamai tēmai 
atbilstošu literatūru, analizē to, veido paša izvēlēta kultūras projekta aprakstu 
un tā prezentāciju ieskaites nodarbībā. 

40 

 
Prasības KRP iegūšanai 75% nodarbību apmeklējums, iesniegti visi kursa laikā paredzētie 

praktiskie darbi, aktīva piedalīšanas semināra nodarbībā, iesniegts 
ieskaites darbs darbs. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Džeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati/ Rīga: Puse Plus, 

[2001] 111 lpp. 

2. Fjodorova, S. Projektu vadība lekciju konspekts/ Rīga: Rīgas 

Tehniskā univ., 1998,- 58 lpp. 

3. Geipele Ineta, Tambovceva Tatjana. Projektu vadīšana studijām 

un biznesam/ Rīga: Valters un Rapa, 2004.- 187, [2] lpp. 

4. Jerošenko Vadims u.c. Projektu vadīšanas rokasgrāmata 

/ Rīga: Dienas bizness, 2003. –  

5. Litke Hanss D., Ilonka Kunova. Projektu vadība/ Rīga: De Novo: 

Balta eko, 2003. - 126 lpp.: il. 

6. Tjarve, Baiba. Kultūras projekta pieteikums /Rīga: VKF, 2004.- 47 

lpp. 

7. Uzulāns Juris. Projektu vadība/ Rīga: Jumava, 2004. - 244 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Bakingems Markuss. Vispirms pārkāp visus likumus: ko pasaules 

izcilākie menedžeri dara citādāk/ Rīga: Izd. nams Trīs, 2005.- 211 

lpp. 

2. Bokums, Zigfrīds. Personālvadības rokasgrāmata / Rīga 

: Kamene, 2000.- 141 lpp. (LNB:Sociālo zin.lit.las.) 

3. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība/ Rīga : Merkūrijs 

LAT, 2004.- 308 lpp. 

4. Forands, Ilgvars. Personāla vadība / Rīga: Latvijas izglītības 

fonds, 2002.- 189, [2] lpp. 



 

5. Forands, Ilgvars. Stratēăija. Kvalitāte: analīze, plānošana, 

vadība/ Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2000.- 253 lpp. 

6. Hellers Roberts. Darba grupas vadība/Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 

- 72 lpp. 

7. Kisindžers Henrijs. Diplomātija / Rīga: Jumava, 2005.- 1004, [1] 

lpp. 

8. KodoliĦa, Ieva. NodokĜi māc. līdz. kursa apguvei studiju 

programmā "UzĦēmējdarbības vadība"/ Rīga SIA Biznesa 

augstskola Turība 1998.- 51, [4] lpp. 

9. Nelke Klaudija . Prezentēšana / Rīga : BALTA eko, 2003.- 119 lpp.   

10. Reiters Vilfr īds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu/ Rīga: 

Vaidelote, 2004.- 196, [1] lpp. 

11. Seržante, Iveta. Komandas veidošana/ Rīga : Rīgas Tehniskā 

universitāte, 2002.- 80 lpp. (LNB:Galv.gr. krātuve) 

12. Spulle, Ārvaldis Alvils . Praktiskais personālmenedžments/ Rīga 

: Biznesa augstskola "Turība", 1998.- 303 lpp. 

13. Heinrichs, Werner. Kulturmanagement : eine praxisorientierte 

Einführung/ Darmstadt :Primus Verl., 1999.- 214 S. (LNB:Sociālo 

zin.lit.las.) 

14. Lawrie, Alan . The complete guide to creating and managing new 

projects for voluntary organisations/ London: Directory of Social 

Change, 2002.- V, 197 pp. (LNB:Sociālo zin.lit.las.) 

15. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими 

ресурсами/ Москва [и др.] : Питер, 2004.- 831 с. (LNB:Sociālo 

zin.lit.las.)   

16. Фергус О'Коннэл. Как успешно руководить 

проектами: серебряная пуля /Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.- 

287 с. (LNB:Sociālo zin.lit.las.)   

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

19. www.kkf.lv – Valsts kultūrkapitāla fonds. 

20. www.esfondi.lv – Eiropas Savienības struktūrfondi. 

21. www.nvo.lv – nevalstisko organizāciju vortāls. 

22. www.muzeji.lv – Latvijas muzeju asociācija. 

23. www.km.gov.lv – Latvijas Kultūras ministrija. 

24. www.mmic.lv – mākslas menedžmenta un informācijas centrs 

 
Kursa autors:  Dace Bluėe  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 



 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 6 
 
Kopējais stundu skaits 96 
Lekciju skaits 60 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Laboratorijas darbu skaits 16 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

1-4/P 

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

Mūzikas literatūra mūzikas vidusskolas vai labā vispārizglīt. 
vidusskolas līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzika 
Kursa mērėi Sniegt ieskatu mūzikas svarīgākajās parādībās, norisēs pasaulē, 

veicinot kopīgas kultūrainas apjēgu, spēju orientēties tajās, 
analizējot, vērtējot, izvirzot prioritātes un samērojot komponistu 
un nacionālo stilu unikalitāti ar pasaules kultūras procesiem.  

Kursa uzdevumi Iemācīt orientēties dažādos mūzikas kultūras procesos un vērtēt 
tos ne vien no „patīk-nepatīk”, „saprotams-nesaprotams” viedokĜa, 
bet, pamatojot spriedumus, veidojot un akceptējot diskusijas.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme raksturot, vērtēt, analizēt mūziku pēc tās noklausīšanās; 
prasme saistoši izklāstīt mūzikas vēstures faktus un parādības, 
lietojot analoăijas ar citām mākslas nozarēm un attiecīgā laika 
filozofiju, sabiedriskajiem ideāliem.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas vēstures apguve balstās ne uz faktu iekalšanu, bet uz profesionālas, aktīvas attieksmes veidošanu pret 
mūzikas parādībām un prasmi šo attieksmi, spriedumu profesionāli pamatot. Svarīgi gan tas, kādas zināšanas 
studenta rīcībā, bet jo īpaši – tas, kā tās pielieto radoši, saistoši, improvizējot un pārradot jau zināmo, t.i. - 
prasmei izklāstīt, pamatot un aizstāvēt viedokli un pasniegt pat zināmas lietas bez garlaicības.     
 

Kursa nosaukums Pasaules mūzika 

KURSA AUTORS 
 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zane Gailīte Mūzikas katedra Prof., Dr. art. 



 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Senās pasaules mūzika  
 
Baroka un klasicisma 
laiks: mūzikas 
emancipācija  
Romantisma universālā 
daba  
 
Laikmetīgā mūzika 

Senās kultūras: mūzika rituālā, sabiedrības 
aktivitāšu hierarhijā 
Mūzika kā profesionāla nodarbe, tās statuss 
un daudzveidība; tieksme uz žanru 
kanoniem. Komponists – profesija? 
Mūzika – plaša patēriĦa prece (mūz. 
valodas, pieejamības ziĦā) vai intīma, 
izsmalcināta māksla? 
Racionālisms vai emocionāla ekstāze? 
Pretrunīgie stili, metodes, tehnoloăijas XX, 
XXI gs. mūzikā  
 

12 
 
24 
 
 
24 
 
 
12 

L + P 
 
L + S + P 
 
 
L + S + P 
 
 
L + S + P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mūzikas vēstures radošo sacerējumu (pasaka, eseja, dzeja u.tml.) 
veidošana; analoăiju rašana (mūzika-matemātika-literārie žanri-mode 
u.tml.); informācijas meklēšana tīmeklī u.c. 

8-12 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai a) Mūzikas klausīšanās – prasme to profesionāli raksturot;  

b) t.s. „erudītu” jautājumi par mūz. vēstures faktiem, procesiem. 
 
Mācību pamatliteratūra Pēc izvēles - nodaĜas no grām.: Europaeische Musikgeschichte, 

Hrsg. S. Ehrmann-Herfort, L. Finscher [u.a.], Baerenreiter-Verlag, 
Kassel, 2002, vai: A Concise History of Western Music. Paul 
Griffits. Cambridge, University Press, 2006.  

Mācību papildliterat ūra Pēc izvēles: Richard Taruskin. The Oxford History of Western 
Music, Vol. 2, Oxford, 2005 vai cita literatūra. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Jēdzienu: „baroks”, „koncerts”, „simfonija”, „avangarda mūzika” 
u.c. dažādie skaidrojumi, interpretācijas interneta avotos un. 

 
Kursa autors:  Zane Gailīte 02.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas kat. Prot. Nr. 6 03.05.07 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 03.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 

Statuss (A, B, C daĜa) 
Kursa nosaukums Populārā mūzika 

Kred ītpunktu skaits 



 

 
Kopējais stundu skaits 32 stundas 
Lekciju skaits 13 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 semināri, 1 praktiskā nodarbība. 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

P - profesionālā studiju programma. 

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

Mūzikas teorija un vēsture mūzikas vidusskolas vai koledža 
beidzēja līmenī.  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas nozare, mūzikas apakšnozare. 
Kursa mērėi 1. Paplašināt studentu redzesloku kultūras jomā, iepazīstinot 

ar populārās mūzikas parādības nozīmi, tās vēsturi, 
dažādiem virzieniem, stiliem, kā arī mūzikas valodas 
specifiku. 

2. Kurss dod iespēju gūt praktisko klausīšanās un skaĦdarba 
analīzes pieredzi. 

  
Kursa uzdevumi 1. Mācīties vērtēt un analizēt dažādu stilu populārās mūzikas 

skaĦdarbus. 
2. Mācīties izprast mūzikas valodas elementus nozīmi un 

prast pielietot savas zināšanas mācību procesā.  
3. Paplašināt esošo informāciju pār populāro mūziku kā 

kulturālo, sociālo un vēsturisko parādību. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

  Izpratne pār populārās mūzikas stilu un žanru daudzveidību 
kultūras un vēstures aspektā. 
  Prasme pielietot iegūtas zināšanas pedagoăiskajā praksē. 
  Prasme saistīt iegūtas zināšanas ar visiem profesionālā un 
speciālā cikla studiju kursiem.  

Kursa valoda   Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
       Kurss dod priekšstatu pār populāro mūziku plašākajā nozīmē – ka sociāli nozīmīgu un sabiedrībā izplatītu 
mūzikas veidu dažādos laikmetos. Saskarsme ar populāro mūziku notiek ik dienas, tāpēc rodas ilūzija, ka par 
to nebūtu jārunā. Tomēr šī saskarsme bieži ir haotiska un impulsīva. Populārās mūzikas kopēja aina ir diezgan 
sarežăīta, tāpēc tajā jāmāk orientēties gan skolotājiem, gan skolēniem. Vēsturisks apskats palīdz veidot 
priekšstatu par populāro mūziku. Īpašo vietu kursa saturā ieĦem džezam un rokam veltītas tēmas un 
apakštēmas. Populārās mūzika stili apskatīti saistībā ar konkrētām kultūras sistēmām. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

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

1. Eiropas populārā 
mūzika no 

Kas ir populārā mūzika? 
Viduslaiku Eiropas populārā mūzika 

2 
 

1 lekcija 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Olga Blauzde LPA Mūzikas katedra Docente, Mg.paed., Mg. mus. 



 

viduslaikiem līdz 19. 
gadsimtam 

. 
2. 19. g. Un 20. 

gadsimta sākuma 
populārās (vieglās ) 
mūzikas žanri un stili. 

3. 19. g. un 20. g. 
Sākuma populārās 
mūzikas žanri un stili 

4. .Populārā mūzika 
Amerikā. 

 
 
 

5. Rokmūzikas vēsture 
un stili. 

 
 
 
 
 
 

6. Džeza vēsture un 
stili. 

 
 
 
 
 
 

 
7.  Mūzika teātrim 

 
 
 

8.  Popmūzikas vēsture 
un raksturīgākie stili. 

 
 
 
 

9.  Populārā mūzika 
Latvijā. 

 
 

10. Studentu sagatavoto 
referātu prezentācija. 

11. Muzikālo tēmu tests. 
 
 
 
 
 
 

sociālajā un kulturāli – estētiskajā aspektā. 
16., 17. gadsimta Eiropas pilsētnieku 
mūzika. 18. gadsimta mājas muzicēšana. 
Pilsētas romance. Eiropas dejas.  
Mūzikas industrializācijas sākums.  
.Operete. Franču un vācu estrādes mūzika 
 
 
 
 
Kantrimūzika. AfroamerikāĦu mūzikas 
tradīcijas. Blūza un spiričuelu tradīcijas 
sākumi. Kreolu mūzikas tradīcijas. 
LatīĦamerikas populārā mūzika 
 
Rokmūzikas jēdziens un parādība. 
Rokenrols.  
Britu roks. 
Rokmūzika – jaunatnes kultūra. Hipiju 
kustība.  
Rokmūzikas stili – folkroks, hārdroks, 
metāliskais roks, ārtroks ( glamrock), 
pankroks un panku kultūra. Speisroks. 
Tradicionālais džezs – diksilends un 
svings. 
Progresīvais džezs – bībops, kūldžezs, 
džezroks. 
Laikmetīgais džezs – modālais džezs, 
avangards, asid džezs. 
Simfoniskais džezs. 
 Džezs Latvijā. 
 
 Mūzikls. 
 Rokopera.  
 Teātra mūzika Latvijā. 
 
Popkultūra un popmūzika. 
Ritmblūzs, soul, fanks, regejs, reps –„ 
melnās” popmūzikas stili 
Mūzikas industrializācija 
Tehnomūzika. 
 
Populārās mūzikas attīstība perioda no 40. 
– 9o.g 
Populārā mūzika neatkarības periodā. 
 
Personiski izvēlēta tēma noklausītā kursa 
ietvaros. 
Populārās mūzikas skaĦdarbu analīze. 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 lekcija 
 
 
 
1 lekcija 
 
 
 
 
1 lekcija 
 
 
2 lekcijas 
 
 
 
 
 
 
 
4 lekcijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 lekcija 
 
 
 
1 lekcija 
 
 
 
 
 
1 lekcija 
 
 
 
2 semināri 
 
Praktiskā nodarbība 



 

 
 

 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Teorētiskās un speciālās literatūras atlase un analīze. 
2. Personiski izvēlētās tēmas izvērtēšana un referāta sagatavošana.   
3. Populārās mūzikas dažādu stilu skaĦdarbu klausīšana.   

 

 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju un semināru apmeklējums. 

Referātu prezentācija. 
Muzikālo tēmu tests.  

 
Mācību pamatliteratūra 1. Avramecs B., Muktupāvels V. Tradicionāl;ā un populārā 

mūzika. – Rīga, 1997. 
2. Southern E. The Music of Black Americans. New 

York,1970. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Lamb A. Hamm Ch. The New Grove Dictionary of Music 
and musicians. – London, 1980. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. The Penguin Encyclopedia of Popular Music/ Ed. by 
Donald Clarke, 1990. 

2.   
 
Kursa autors:  Blauzde 2.05.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedra  3.05.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča 3.05.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

1-4. 

Pārbaudes forma Ieskaite  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. mus., docente 

Kursa nosaukums Mūzikas terapija 



 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Noklausīts Speciālās pedagoăijas un/vai Speciālās psiholoăijas 
ievadkurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi sniegt  zināšanas un sapratni par mūzikas terapijas pielietojamību darbā 

ar bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir  īpašas vajadzības. 

 

Kursa uzdevumi • iepazīstināt ar mūzikas terapiju kā alternatīvu aprūpes formu; 
• sniegt pārskatu par mūzikas terapijas teorijām un koncepcijām; 
• palīdzēt izprast un izvērtēt  metožu daudzveidību mūzikas 

terapijā; 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) profesionālu kompetenču kompleksu, kas ietver:  

 Kompetences, kuras sekmē morāles un ētikas normu 

apzināšanos, izkopj cilvēka vērtību sistēmu;  

 Kompetences, kas sekmē priekšstatu veidošanos par pozitīvām 

cilvēku savstarpējām attiecībām;  

 Kompetences, kas sekmē skolotāja sadarbību ar audzēkĦiem, 

viĦu vecākiem un kolēăiem;  

 Kompetences, kas sekmē skolotāja pašattīstību un panākumus 

darbā.  
 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Ieskats mūzikas terapijas vēsturē.  Mūzikas terapijas iespējas,  metodes 
. Mūzikas klausīšanās un mūzikas terapija. Mūzikas terapija medicīnā, 
skolā, pirmsskolā u.c. Mūzikas terapija sociāĜās, pedagopăiskās un psiholoăiskās korekcijas darbā. Mūzikas 
terapijas un psihodrāmas elementi pedagoăiskajā darbā.  
 

 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzikas terapijas 
vēsture 

Mūzikas terapijas teorijas un koncepcijas 
to vēsturiskajā attīstībā 

4 lekcijas 

Mūzikas terapijas 
pielietojums, metodes 

Mūzikas terapija sociālajā, veselības 
aprūpē. 
Metožu raksturojums 
Mūzikas terapija sociālā  pedagoga darbā 

4 lekcijas 

Mūzikas terapijas 
elementi praksē 

pedagoăiskajā korekcijas darbā 
sociālajā darbā 

8 Praktiskās nodarbības 



 

mūzikas pielietojumu pašterapijā 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Analizēt savu pieredzi mūzikas klausīšanās jomā, veikt muzikālā 
pārdzīvojuma analīzi, aprakstīt to . 

2 - 4 

 
Prasības KRP iegūšanai Darbs grupās praktiskajās nodarbībās 

Izstrādāts patstāvīgais darbs 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Mūzikas terapija // Psiholoăijas pasaule// 2002/ 

2. Die Nordoff-Robins Musiektherapie 1980. ( tulkojums MTF) 
3. Г.- Г. Декер – Фойгт  Введение в музыкотерапию – Питер – 

2003. 
4. W.Strobel, G. Huppmann  Musiktherapie – Grundlagen 

,Formen, Möglichheiten- Verlag für Psychologie – Göttingen 
1991. 

 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Wigram T. ( 2000) Assessment and Evalution in the  Art Therapy 
, Music Therapy and Dramatherapy. Radlett  Harper House 
Publications. 

2. Wigram T., Pedersen J.N., Bonde L.O. A comprehensive Guide 
to Music Therpy. – Great Britain: Jessica Kingsley Publishers, 
2002. – 384 p 
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Kursa autors:  M. Paipare 20.04.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedras sēdē   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 

B DAěA 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32/80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 16 

Kursa nosaukums Mūzikas metodika I 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. mus. , docente 



 

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

1-4 / P 

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

Ievads studijās A daĜa, 1. kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi sniegt zināšanas, attīstot  iemaĦas un prasmes mūzikas mācīšanas 

metodikā,  
veicinot skolotāja profesionalitātes attīstību savā specialitātē 
 

Kursa uzdevumi • palīdzēt izprast un izvērtēt mācību metožu daudzveidību 
mūzikas stundās; 

• sniegt praktisku palīdzību darbam ar skolēniem, sagatavojot tos 
atbilstoši republikas izglītības satura un eksaminācijas centra 
izstrādātajam mūzikas izglītības standartam; 

• iepazīstināt ar novitātēm mūzikas metodikā 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas kompetences 
• mākslinieciskās kompetences 
• mūzikas teorētiskās kompetences 
• mūzikas zinātnes kompetences 

 
Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas izglītības mērėi un uzdevumi vispārizglītojošajā skolā. Mūzikas mācību saturs pamatskolā un vidusskolā. 
Mūzikas stundas plānojums, konspekta izveide. Mūzikas izteiksmes līdzekĜu daudzveidība. Mūzikas žanru apguve skolā. 
Darbs ar bērnu instrumentiem, instrumentārija veidošana. Radošās darbības attīstīšana. Improvizācija. RotaĜu un spēles 
elementi sākumskolā un pamatskolā. Mūzikas klausīšanās organizēšana un vadīšana mūzikas stundās un ārpusklases 
pasākumos. Mūzikas literatūras mācīšana. Prasības zināšanu, iemaĦu un prasmju diferencēšanai sākumskolā, pamatskolā, 
vidusskolā. Vērtēšana mūzikas stundās. Darbs ar bērnu kori. Metodisko atziĦu aktualizācija. Bērna balss aparāta uzbūve 
un īpatnības 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzika skolā Mūzikas mācību saturs pamatskolā 4 lekcijas 
. Muzikālā audzināšana pedagoăiskajā skatījumā 4 lekcijas 
Galvenās darba formas, 
metodes mūzikas stundās 

Dziesmu mācīšanas metodiskie paĦēmieni 16 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Mūzikas valodas elementu 
apguve 

Mūzikas klausīšanās mūzikas elementu apguvē 8 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Sagatavot patstāvīgi un praktiski novadīt dziesmas mācīšanu un 
mūzikas klausīšanos mūzikas stundā lomu spēlēs. 

16 

 



 

Prasības KRP iegūšanai eksāmens 
 

Mācību pamatliteratūra Nelsone.I.,Paipare M. Mūzikas mācīšanas metodika. 
R., Zvaigzne1992  
Paukšte J. Mūzikas mācīšanas  metodika  R., Izglītības attīstības 
instit.1993. 

. 
 

Mācību papildliterat ūra       ZariĦš D. Mūzikas pedagoăijas pamati.,  
                      Rīga, RaKa , 2003. 
      Mācību grāmatas mūzikā un metodiskie norādījumi skolotājiem   
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     Publikācijas periodikā un skolotājiem domātos izdevumos 

 
Kursa autors:  M.Paipare 27.03.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6 03.05.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 
 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32/80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

1-4 / P 

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

Metodika I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi sekmēt studentu sagatavošanu darbam mūzikas pasniegšanai 

pirmsskolā un vidusskolā 
Kursa uzdevumi • Sekmēt studenta mūzikas daudzveidības izmantošanu, veidojot 

Kursa nosaukums Mūzikas metodika II 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare 
Linda Mackēviča 

Mūzikas katedra Mg. mus. , docente 
Dr. paed., asoc. profesore 



 

estētisko vērtību izpratni par mūzikas valodu. 
• Pilnveidot studenta radošā darba prasmes  
• Izkopt prasmes organizēt bērnu muzikālās aktivitātes 

pirmsskolas izglītības iestādes pedagoăiskajā procesā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas kompetences 
• mākslinieciskās kompetences 
• mūzikas teorētiskās kompetences 
• mūzikas zinātnes kompetences 

  
Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas izglītības mērėi un uzdevumi vispārizglītojošajā vidusskolā un pirmsskolā. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzika pirmsskolā Pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās 
audzināšanas, muzikālās izglītības un 
muzikālās attīstības jēdzieni. Bērnu muzikālās 
attīstības virzieni, apgūstamās zināšanas un 
prasmes. Muzikālās audzināšanas mērėis un 
uzdevumi, problēmas, to risinājumi. 

2 lekcijas 

Bērnu muzikālās 
audzināšanas metodika 

Pedagoăisko metožu daudzveidība un to 
pielietojums bērnu muzikālajā audzināšanā. 
Muzikālās audzināšanas paĦēmienu radošas 
izmantošanas iespējas. Muzikāli didaktiskās 
rotaĜas un uzskates līdzekĜi. 

2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Bērnu muzikālā darbība Bērnu muzikālās darbības veidi, to 
raksturojums. Mūzikas uztvere. 
Izpildītājdarbība. Radošā darbība. Muzikāli 
izglītojošā darbība. Mūzikas repertuārs. 
Pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās 
darbības savdabība 

2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Bērnu muzikālās 
darbības organizācijas 
formas 

Bērnu muzikālās darbības organizācijas 
formas, to raksturojums. Mūzikas 
nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē, 
to veidi. Mūzikas integrācija pedagoăiskā 
procesa ikdienā un svētku pasākumos. 

2 lekcijas un praktiskās 
nodarbības 

 Mūzika vidusskolā Mūzikas mācību saturs vidusskolā 4 lekcijas 
 Mūzikas stundas plānojums, 

 konspekta izveide 
2 lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Mūzikas valodas elementu 
apguve 

Mūzikas uztveres pilnveidošana 2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 Vērtējošās darbības un interešu nozīmes 
aktualizēšana 

2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 Muzicēšanas un radošo spēju pilnveide mūzikas 
stundās 

6 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 



 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Sagatavot patstāvīgi un praktiski novadīt imitētu mācību stundas 
vidusskolā daĜu 
Sagatavot un novadīt radošo uzdevumu mūzikas stundā 
Izvērtēt integrētās rotaĜnodarbības plānu (konspektu), svētku pasākuma 
scenārijus.  Darba apjoms: 1 lpp. datora rakstā. 
Izstrādāt un prezentēt projekta darbu “Muzikālā diena pirmsskolas 
izglītības iestādē”. 
Izstrādāt vienas rotaĜnodarbības projektu ar muzikāli didaktisko rotaĜu 
iekĜaušanu, atklājot muzikālās audzināšanas metožu un paĦēmienu 
daudzveidīgās pielietošanas iespējas, atkarībā no bērnu vecuma, 
rotaĜnodarbības tēmas, mērėa un uzdevumiem, tās satura, repertuāra 
apguves līmeĦa un bērnu individuālām atšėirībām. 
 
 

6 
 
8 
6 
 
6 
 
6 

 
Prasības KRP iegūšanai eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Nelsone.I.,Paipare M. Mūzikas mācīšanas metodika. 

R., Zvaigzne1992  
Paukšte J. Mūzikas mācīšanas  metodika  R., Izglītības attīstības 
instit.1993. 
Bičuka M., Grasmane S., Pagraba N. Muzikālā audzināšana 

pirmsskolā. – Rīga: RaKa, 2003. 
Mackeviča L. Mūzika – attīstību veicinošs faktors pirmsskolas 
vecuma bērnu audzināšanā//Mijiedarbības pedagoăijas 
aktualitātes. – Liepāja: LiePa, 2000. 
 
 
 

Mācību papildliterat ūra  Vikmane B. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas sadarbībā ar 
vecākiem//Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskolas III 
starptautiskā zinātniskā konferences rakstu krājums. – Rīga: 
RPVIA, 2006. – 498. – 502. lpp. 
Vikmane B. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas 
rotaĜu procesā //Pedagoăija: teorija un prakse IV. Rakstu krājums. 
– Liepāja: LiePa, 2006. – 314. – 321. lpp. 
 Zelmene M. Mūzika mazajiem: Dziesmas un rotaĜas. 1. grāmata. 
– R.: RaKa, 2003.  
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 4 
 
Kopējais stundu skaits 64/160 
Lekciju skaits 32 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

1-4 / P 

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

Metodika I, II 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi sekmēt studentu sagatavošanu darbam mūzikas pasniegšanai 

pirmsskolā un profesionālās ievirzes skolās 
Kursa uzdevumi • Sekmēt studenta mūzikas daudzveidības izmantošanu, veidojot 

estētisko vērtību izpratni par mūzikas valodu. 
• Pilnveidot studenta radošā darba prasmes  
• Izkopt prasmes organizēt bērnu muzikālās aktivitātes 

pirmsskolas izglītības iestādes pedagoăiskajā procesā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas kompetences 
• mākslinieciskās kompetences 
• mūzikas teorētiskās kompetences 
• mūzikas zinātnes kompetences 

  
Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas izglītības mērėi un uzdevumi speciālās ievirzes skolās. Studiju kursa laikā studenti apgūst pamata darba formas, 
metodes darbam bērnu mūzikas skolā solfedžo un mūzikas vēstures stundās. Ritmikas elementu pielietošana mūzikas 
stundās  pirmsskolā un pamatskolā 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Kursa nosaukums Mūzikas metodika III, IV 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare 
Dace Bluėe 

Mūzikas katedra Mg. mus. , docente 
Mg.art. asistente 



 

Mūzikas mācību saturs 
vidusskolā 

Mērėi un uzdevumi. Tematiskais 
plānojums 

2 Lekcija 

 Mācību programma, tās analīze un apguve 8 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības, seminārs 

Ritmikas mērėi un 
uzdevumi 

Kas ir ritmika, ritmikas uzdevumu 
daudzveidība un pielietojums mūzikas 
stundās 

4 Lekcija,  
praktiskā nodarbība 

Ritmikas pamatlicāja 
E.Žaka Dalkroza darbība 

Ritmikas attīstība no pirmssākumiem līdz 
mūsdienām. Ritmikas aktualitātes un 
uzdevumi no Dalkroza Ritmikas institūta 
Ženēvā 

4 Lekcija,  
Praktiskās nodarbības 

Metodika profesionālās 
ievirzes skolā 

Mūzikas stundas plānojums, stundas satura 
konspekta izveide, mūzikas valodas elementu 
apguve 
 

2 lekcijas un praktiskās 
nodarbības 

 Mūzikas izteiksmes līdzekĜu apguve, mūzikas 
žanru apguve,  radošās darbības attīstīšana 

4 lekcijas 

 Improvizācija, mūzikas klausīšanās 
organizēšana 

4 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 Mūzikas literatūras mācīšana. 4 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studenti patstāvīgi gatavo stundas konspektus, vada mūzikas stundas.  Visa kursa laikā studentu 
patstāvīgais darbs aizĦem 30 
stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens 

75% nodarbību apmeklējums, iesniegti visi kursa laikā paredzētie 
praktiskie darbi, dalība 75% semināra nodarbībās, iesniegts 
semestra darbs, nokārtots ieskaites uzdevums. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Daukša A. Ieskats mūzikas metodikā.- R.: 2000 

2. Kārkli Ħš Ludvigs. Ievads mūzikas kompozīcijā: māc. līdz., 
Rīga: RaKa, c2005. 

3. Kārkli Ħš Ludvigs. Mūzikas teorijas pamati: māc. grām. 
mūzikas skolām, koledžām un augstskolām., Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1998., 206, [1] lpp. : notis. 

4. Kārkli Ħš Ludvigs. Harmonija: pamatkurss: māc. līdz./ Rīga : 
Zvaigzne ABC, 1997, 223, [1] lpp.: notis; 23 cm 

  5. GrauzdiĦa I. Metodiski ietikumi skolotājiem  R.,    Zvaigzne ABC , 
2002. 
  6. Jērcuma L, Vingrinājumi ritmikā 1.daĜa., 2.daĜa, RaKa 2001. 
  7. Jērcuma E, Vingrinājumi ritmikā 1.- 4.klasei, Mācību iestāžu  
metodiskais kabinets, 1981 
 

Mācību papildliterat ūra  BeĜugova, L., Enăele L. Mūzikas izteiksmes līdzekĜu 
komunikatīvās īpašības. Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akad., 



 

2000. 80, [1] lpp.: notis; 20 x 14 cm. 

Kārkli Ħš L. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 1990.- 335, lpp.: 
il., notis., 67 lpp.: notis;25 cm. 
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5.      Harmonielehre. http://www.musicians-
place.de/harmonielehre.html 

6. Music theory & history online: 
http://www.dolmetsch.com/theoryintro.htm 

7. Music theory for song writers: http://members.aol.com/chordmaps/

8. Music theory: http://library.thinkquest.org/15413/theory/theory.htm
Wolfgang  

9. Weller. Pedagogik: 
http://www.wellermusik.de/Paedagogik/paedagogik.html 

Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org 
 
Kursa autors:  M.Paipare 27.05. 07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6 03.05.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 

 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 8 
 
Kopējais stundu skaits 128 
Lekciju skaits 0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

128 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1 – 4 / P 

Pārbaudes forma Ieskaite 1., 3., 5. semestrī, eksāmens 2., 4., 6., 7., 8. semestrī 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Bez priekšzināšanām vai ar apgūtu diriăēšanas/kora klases kursu 

Kursa nosaukums Diriăēšana I, II, III, IV 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ilze Valce Mūzikas katedra Profesore, Mg. mus. 



 

programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Mūzikas vidusskolā / koledžā / BMS. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla / Mūzika 
Kursa mērėis Piedāvāt un nodrošināt iespējas studentiem iegūt mūsdienu 

prasībām atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas 
darbā ar skolas kori vai pašdarbības kora kolektīvu, pilnveidot 
profesionālo kompetenci. 

Kursa uzdevumi - Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaĦas darbam ar skolas kori vai pašdarbības kolektīvu, 
ievērojot diferencētu pieeju katram studentam atkarībā no 
viĦa iepriekšējs pieredzes. 

- Apgūt vai pilnveidot diriăēšanas tehniku un meistarību. 
- Izkopt skatuves uzvedības kultūru. 
- Attīstīt partitūras spēles un kora partiju dziedāšanas 

prasmes. 
- Veicināt un attīstīt mūzikas interpretācijas, stilistikas un 

formas izpratni, skaĦdarba mākslinieciskās koncepcijas 
izstrādi. 

- Paplašināt redzesloku kora mūzikas repertuārā. 
- Attīstīt mūzikas skolotāja profesionalitāti. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

- Labas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas darbā 
ar skolas vai pašdarbības kora kolektīvu. 

- Attīstītas komunikatīvās un organizatoriskās iemaĦas 
darbā ar kora kolektīvu, grupu vai indivīdu. 

- Orientēšanās dažādu laikmetu, stilu un žanru kora 
skaĦdarbu interpretācijas jautājumos un repertuārā. 

- Izkopta skatuviskā stāja, uzvedības kultūra. 
Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss piedāvā apgūt mūsdienu prasībām atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas darbam 
ar skolas vai pašdarbības kora kolektīvu. 1. kursā galvenais akcents tiek likts uz iepazīšanos ar latviešu kora 
mūzikas paraugiem un bērnu un skolēnu koru repertuāru. 2. kursā uzmanība tiek pievērsta klasicisma un 
romantisma stilistiskajām īpatnībām skaĦdarbu interpretācijā; 3. kursā – gregoriskajam korālim, renesanses un 
baroka laika kora mūzikai; 4. kursā – 20. gs. un 21. gs. kora mūzikas stilistiskajiem strāvojumiem, tai skaitā 
populārās mūzikas aranžējumiem. Kursa beigu eksāmenā – 5 dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaĦdarbu 
interpretācija – atklāts koncerts ar LPA mācību kori, skolas vai pašdarbības kora kolektīvu. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības) 

1. Diriăēšanas kursa 
teorētiskās nostādnes. 

Diriăēšana kā izpildītājmāksla un kā 
muzikālās audzināšanas līdzeklis. Ieskats 
diriăēšanas mākslas un pedagoăijas 
vēsturē. 
Diriăenta profesijas psiholoăiskās un 
pedagoăiskās īpatnības. Komunikatīvais un 
organizatoriskais aspekts.  
Kolektīva vadīšanas pamatnostādnes un 
problēmjautājumi.  
Programmas veidošana un repertuāra 

6 Diskusijnodarbības. 
 



 

izvēle. 
2. Diriăēšanas aparāta 
nostādīšana un korekcija. 

Diriăenta stāja, mīmika, žesti. MuskuĜu 
atbrīvošana. Diriăēšanas aparāta daĜu 
stāvokĜi. Diriăenta roku funkcijas. 
Diriăēšanas aparāta nostādīšanas 
vingrinājumi.  

6 Praktiskās 
nodarbības. 

3. Diriăēšanas tehnikas 
apguve un 
pilnveidošana. 

Metriskās diriăēšanas shēmas. Vienkāršie, 
saliktie, nesimetriskie un maiĦu taktsmēri. 
Diriăēšanas žestu fāzes un nofiksētais 
punkts. Uztakts. Iestāšanās. NoĦemšana. 
Diriăenta žesta amplitūda. Diriăēšanas 
štrihi. Dažādi fermātu veidi un to 
traktēšana.  
Pauzes, to veidi. Izturētu nošu taktēšana. 
Tempu maiĦa. Pavadījuma diriăēšana. 
Kadences. Rečitatīvi. Polimetrijas un 
poliritmijas diriăēšana. Diriăenta kociĦš. 
Darbs ar orėestri. Izteiksmes līdzekĜi 
diriăēšanā. Aktiermeistarības elementi. 

28 Praktiskās 
nodarbības. 

4. Darbs ar partitūru. 
SkaĦdarba 
mākslinieciskā 
izpildījuma analīzes 
izstrādāšana. 

Iepazīšanās ar skaĦdarbu. Vēsturiski 
stilistiskā skaĦdarba analīze. SkaĦdarba 
saturs un mākslinieciskie tēli. Iepazīšanās 
ar mūzikas un teksta autoru dzīves un 
daiĜrades lappusēm. Laikmeta, virziena, 
stila raksturojums. Muzikāli teorētiskā 
skaĦdarba analīze. SkaĦdarba struktūra. 
Tonālais plāns. Harmonija. Dinamika. 
Temps un metroritms. Faktūra. Štrihi. 
SkaĦdarba vokālā analīze. Tesitūra. 
AnsambĜa veidi un problēmas. Elpas 
vietas. Balsu partiju raksturojumi. 
Mākslinieciskā izpildījuma analīze un 
plāns. Žestu raksturs. Agoăika.  

16 Diskusijnodarbības. 
 

5. SkaĦdarba iestudēšana 
un mākslinieciskais 
izpildījums (dažādu 
laikmetu, stilu, žanru 
kora skaĦdarbu 
iestudēšana). 
 
 
 
 
 

Koncentrēšanās un sistemātiska darba 
nozīme. Psiholoăiskā noskaĦošanās. 
SkaĦdarba iestudēšanas secība. Nošu teksta 
lasīšana un iekšēja dzirdēšana. Partitūras 
spēle. Kora balsu dziedāšana. SkaĦdarba 
diriăēšana. Interpretācija. Mākslinieciskā 
izjūta un atdeve. Diriăenta suăestija.  
Ieteicamā programma: 
I kursā – Latviešu kora mūzika. Tautas 
dziesmu apdares. Oriăinālmūzika. Bērnu 
un skolēnu koru repertuārs. 
II kursā – Klasicisma un romantisma 
laikmeta kora mūzika. 
III kursā – Gregoriskais korālis. 
Renesanses un baroka laika kora mūzika. 
IV kursā – 20., 21. gs. kora mūzika, 
populārās un tradicionālās mūzikas 
aranžējumi. 

64 Praktiskās 
nodarbības. 

6. Praktiskais darbs ar 
kori. 

Iedalīšana balsu grupās. Kora balsu 
proporcijas. Atbrīvošanās vingrinājumi. 
Elpas vingrinājumi. Iedziedāšanās 

6 Praktiskās un 
diskusijnodarbības. 



 

vingrinājumi. AnsambĜa saliedēšanas 
vingrinājumi. Dikcijas izkopšanas 
vingrinājumi. ToĦa uzdošana. Vokāli 
tehniskais un mākslinieciskais darbs korī. 
Balsu mācīšana un ansambĜa saliedēšana. 
Intonācija un skaĦojums. KĜūdu labošana. 
Skanējuma kvalitāte. Mākslinieciskās 
koncepcijas realizēšana. 

8. Diriăenta ētika un 
skatuves kultūra. 

Saskarsmes kultūra. Psiholoăiskais 
mikroklimats korī . Kora disciplīna. 
Konfliktsituāciju risināšana. Ētikas 
jautājumi.  
Diriăenta un kora publiskais tēls. Kora un 
kora balsu izvietojums telpā. Akustikas 
jautājumi. Saskarsme ar publiku. 

2  Diskusijnodarbības. 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Literatūras studijas un kora skaĦdarbu mākslinieciskās analīzes izstrādāšana. 48 
2. Kora skaĦdarbu partitūras spēle un balsu dziedāšana. 64 
3. Diriăēšanas žestu izkopšanas vingrinājumi un taktsfigūru apguve. 12 
4. Dažādu laikmetu un stilu a cappella un izvērstu kora skaĦdarbu apguve.  64 
5. Kora mūzikas koncertu apmeklējumi. 4 
 
Prasības KRP iegūšanai Apgūta semestra programma (4 - 8 kora mūzikas skaĦdarbu 

iestudēšana, atkarībā no iepriekšējās diriăēšanas pieredzes), 
nokārtota ieskaite vai eksāmens. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Aigare, Mārīte. Diriăēšanas tehnikas pamati: Metodiski norādījumi studentiem. – 
Liepāja: V. Lāča LVPI, 1985. – 49 lpp. 
2. Baša, Rasma. Jaunajam diriăentam: Metodisks palīgmateriāls vienkāršo taktsfigūru un 
diriăēšanas štrihu apgūšanai. Rīga: Musica Baltica, 2000. – 41 lpp. 
3. Bašs, Mendelis. Diriăēšanas tehnikas pamati. – Rīga: LPSR Kultūras ministrija, 1981. – 
62 lpp. 
4. Gailis, Daumants. Sarunas ar kordiriăentu. – Rīga: Nordik, 2003. – 159 lpp. 
5. Gailīte, Ingrīda. Darbs ar bērnu kori. - Rīga : RaKa, 2005. - 204 lpp. 
6. GrauzdiĦa, Ilma. Kora dziesmu parauganalīzes. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais 
kabinets, 1987. – 106 lpp. 
7. Kvelde, Pauls. Metodiskie ieteikumi taktēšanas apmācībā diriăēšanas pedagogiem. – 
Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1988. – 24 lpp. 
8. MediĦš, Jēkabs. Kora zinātĦu pamati. Rokasgrāmata kora diriăentiem. – Rīga: LVI, 
1956. – 140 lpp. 
9. Metodiskie ieteikumi studentiem analizējot kora dziesmas: Metodiskais līdzeklis / Red. 
Māra Marnauza, aut. Ludmila Pismennaja, Mendelis Bašs, Jānis Kaijaks. – Rīga: RPIVA, 
2003. 
10. SkaĦdarbu analīze / Ludviga ĖārkliĦa red. – Rīga: Zvaigzne, 1978. – 208 lpp. 
11. SudĦika, Silvija. Kordiriăenta darba pamati. – Rīga: P. Stučkas LVU, 1989. – 94 lpp. 
12. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – 221 с.  
13. Петрушин, Валентин И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 
М.: Академический Проект, 2006. – 399 с. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Alberings, Ansis. Darbs ar skolu jaunatnes koriem. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais 
kabinets, 1982. – 87 lpp. 
2. Alberings, Ansis. Kora skaĦdarbu latīĦu tekstu tulkojumi. LatīĦu – latviešu vārdnīca. – 
Rīga: LR KM Skolu centrs, 1991. – 117 lpp. 
3. Choral music perspektives. Dedicated to Eric Ericsson / Editors Lennart Reimers, Bo 



 

Wallner. – Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 1993. – p. 245 
4. Darbs ar skolu jaunatnes koriem II / Sast. Dzidra KĜaviĦa. – Rīga: Mācību iestāžu 
metodiskais kabinets, 1982. – 88 lpp. 
5. Дехант Герман. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. 
– Нижний Новгород: Деком, 2000. – 446 с. 
6. Gailis, Daumants. Kora dziedātāju rokasgrāmata. – Rīga: Liesma, 1965. – 174 lpp. 
7. Handbuch der Chorleitung / Herausgegeben von Siegfried Bimberg, Günter Fredrich, 
Fritz Höft, Horst Irrgang, Christel Neumann. – Leipzig: VEB Deutscher Verlag fūr Musik 
Leipzig, 1981. – 300 S. 
8. KrūmiĦš, Andrejs. Kora dziedāšanas teorijas jautājumi II daĜa. – Rīga: Mācību iestāžu 
metodiskais kabinets, 1988. – 110 lpp. 
9. Lindenbergs, Jānis. Pedagoga loma topošo diriăentu audzināšanā. – Rīga: 1983. – 72 
lpp. 
10. Schäfer, Wolfgang. Der ideale Chordirigent - eine Utopie? – Frankfurt/Main: Peters, 
1996. – 32 S. 
11. SudĦika, Silvija. Kora zinātnes pamatkurss. – Rīga: P. Stučkas LVU, 1983. – 75 lpp. 
12. Thomas, Kurt. Lehrbuch der Chorleitung. Band 1. – Wiesbaden. Leipzig. Paris: 
Breitkopf & Haertel, 1991. – 175 S.: VIII Tafel. 
13. VītoliĦš, Jēkabs. Kordiriăenta māksla. Diriăēšanas tehnikas un muzikālā priekšnesuma 
jautājumi. – Rīga: LVI, 1947. 
14. ZvirgzdiĦa, Elza. Par vokālo mākslu: Mācību līdzeklis mūzikas vidusskolām. – Rīga: 
Zvaigzne, 1986. – 192 lpp.: il. 
15. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие / Екатерина А. Ручьевская, 
Лариса П. Иванова, Валентина П. Широкова и др. – Л.: Музыка, 1988. – 351 с. 
16. Асафьев, Борис В. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980. – 215 с. 
17. Безбородова, Людмила А. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990. – 157 с. 
18. Безбородова, Людмила А. Дирижирование. – М.: Флинта, 2000. – 216 с. 
19. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика / Ред. сост. Лео М. 
Гинзбург – М.: Музыка, 1975. – 631 с. 
20. Живов, Владимир Л. Хоровое исполнительство: Теорияю Методика. Практика: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 
21. Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1973. – 78 с. 
Корыхалова, Наталия П. Музыкально – исполнительские термины: Возникновение, 
развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: 
Композитор, 2000. – 272 с.: нот. 
22. Самарин, Владимир А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учеб. пособие для 
студ. высш. Пед. учеб. заведений. – М.: Академияб 2002. – 352 с. 
23. Советские хоровые дирижеры: Справочник / Сост. Элеонора С. Елисеева- 
Уколова, Любовь И. Дирижирование. – М.: ВЛАДОСб 2003. – 208 с.: ноты. 
24. Шмидт, Валентина С. Елисеева. – М.: Сов. Композитор, 1986. – 304 с. 

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti 

www.choralnet.org 
www.music.org 
www.lnb.lv 
www.music.lv 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 stundas 
Lekciju skaits 3 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

13 

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

P – profesionālā studiju programma. 

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

Mūzikas koledža vai vidusskolas izglītība 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas nozare, mūzikas apakšnozare. 
Kursa mērėi Sagatavot studentu mūzikas skolotāja profesionālai darbībai 

vokālajā jomā. 
Kursa uzdevumi                                           Izprast jēdzienu „balss aparāts”;  

apgūt savas balss pārvaldīšanas principus, izmantojot akadēmiskās 
solo dziedāšanas pamatmetodes;  
prast izmantot iegūtās zināšanas atbilstoši savas specialitātes 
prasībām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme tehniski pārvaldīt balss aparātu; 
prasme pielietot vokālās iemaĦas pedagoăiskajā praksē;  
prasme izmantot iegūtās zināšanas atbilstoši savas specialitātes 
prasībām. 

Kursa valoda Latviešu valoda. 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss dod iespēju attīstīt savu balss aparātu, izmantojot akadēmiskās dziedāšanas metodes. Lai varētu sekmīgi 
veikt profesionālo darbību, studentam ir jāzina skaĦas veidošanas mehānismu un bērna balss attīstības 
īpatnības, jāprot pareizi izvēlēties iedziedāšanas vingrinājumus atbilstoši skolēna vecumam un balss aparāta 
attīstības pakāpei. Piedāvātais kurss dod iespēju apgūt nepieciešamas zināšanas par vokālās mākslas žanriem 
un stiliem. Studiju kurss veicina studentu patstāvīgo darbu pie vokālā repertuāra.. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Iedziedāšanas 
vingrinājumi. 

2. Vokalīzes. 
3. Dažāda rakstura 

tautas dziesmas. 
4. Bērnu 

repertuārs. 

Iedziedāšanas vingrinājumu izmantošanas 
metodika. 
 
 
 
 
 

4  
 
4 
4 
 
4 
 

Praktiskās nodarbības, 
seminārs. 
Prakt. nod . 
Prakt. nod. 
 
Seminārs. 
 

Kursa nosaukums Solo dziedāšana un vokālā darba metodika I 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Olga Blauzde LPA mūzikas katedra Docente, Mg. paed., Mg. mus. 



 

5. Lasīšana no 
lapas. 

6. Bērna balss 
attīstības 
īpatnības 
dažādos vecuma 
posmos. 

 
 

7. Darbs ar bērnu 
balsīm.  

8. Dziedāšanas 
procesa izpratne 

 
 
 

 
 
Bērna balss aparāts. Bērna balss diapazons. 
Pareiza stāja un sēja muskulatūras 
atbrīvotība. Elpas nozīme dziedāšanas 
procesā. SkaĦas veidošanas ābece. Dikcijas 
un intonācija problēmas. Balss mutācija. 
Balss higiēna un dziedāšanas režīms. 
 
Metodes balss nostādīšanai un vokālās 
dzirdes attīstībai.  
    Gatavība dziedāšanai, elpa, skaĦas ataka, 
virs balsenes telpas stāvokĜa pārejas, 
augšēja reăistra pareizā izmantošana. Elpas 
vingrinājumu izmantošana. 
 
  

4 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 

Prakt. nod. 
 
Lekcijas. 
 
 
 
 
 
 
Seminārs. 
 
Prakt. nod., lekcija. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Izvēlētas programmas apguve, balstoties uz pasniedzēja 
rekomendācijām un noradījumiem. Tehnisko prasmju pilnveidošana, 
patstāvīgi dziedot vingrinājumus un vokalīzes.  

 

 
Prasības KRP iegūšanai Ieskaite 1. semestrī – vokalīze, latviešu tautas dziesma. 

Eksāmens 2. semestrī – vokalīze, tautas dziesma vai oriăinālā 
dziesma. 
Ieskaite 3. semestrī – vokalīze, dažāda rakstura oriăināla dziesma 
vai bērnu dziesma. 
Eksāmens 4.semestrī – ārija vai lielās formas skaĦdarbs, tautas 
dziesma vai oriăināla dziesma.  

 
Mācību pamatliteratūra Hrestomātijas – vecitāĜu ārijas ( visām balsīm). 

 Aizrobežu komponistu dziesmas un ārijas ( nošu materiāls). 
Latviešu komponistu dziesmas . 
 Latviešu komponistu hrestomātija augstai un vidējai balsij ( 1-6 
daĜas). 
Dziesmas: J. Vītola, A. Jurjāna, Em. DārziĦa, A. Reinholda, Alf. 
KalniĦa, J. MediĦa, Em. MelngaiĜa, P. Barisona, L. Garūtas, J. 
OzoliĦa, A. Žilinska, U. Zemzara u.c. 
Vokalīzes: N. Vakkai, F. Ābta, Dž. Konkones, G.Zeidlera. H. 
Panovka, V. Litgensa, I. Vilinska.   

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  O. Blauzde 2. 05. 2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedra  3. 05. 2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča 3. 05. 2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 



 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 3  
 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits 5 lekcijas. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

Semināri – 6, praktiskās nodarbības – 13. 

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

P – profesionālā studiju programma 

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

Apgūt kursu „ Solo dziedāšana un vok. darba metodika I ”. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas nozare, mūzikas apakšnozare. 
Kursa mērėi Sagatavot studentus mūzikas skolotāja profesionālai darbībai 

vokālajā jomā. 
Apgūt savas balss pārvaldīšanas principus. 

Kursa uzdevumi Prast izmantot iegūtās zināšanas atbilstoši savas specialitātes 
prasībām. 
Attīstīt un nostiprināt pareizas vokālās tehnikas iemaĦas. 
Attīstīt studentu vispārējo muzikalitāti, muzikālo un vokālo dzirdi, 
izveidot priekšstatu par toĦa precizitāti un skaĦu veidošanas 
principiem.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme radoši pielietot vokālās iemaĦas profesionālajā darbībā. 
Prasme izmantot metodiskus paĦēmienus, ievērot noteiktos 
izvirzītos mācību mērėus vokālajā jomā. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss dod iespēju attīstīt savu balss aparātu, izmantojot akadēmiskās solo dziedāšanas metodes. Tehnisko 
prasmju pilnveidošana un izvēlētas programmas apguve balstās uz pedagoga rekomendācijām un studentu 
regulāro patstāvīgo darbu. Kurss dod iespēju apgūt metodes darbam ar bērnu balsīm, sniedz zināšanas par 
bērna balss īpatnībām. Studiju kurss veicina studentu patstāvīgo darbu pie vokālā repertuāra.    
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Vingrinājumi 
dziedāšanas 
iemaĦu 
attīstībai. 

2. Dažāda rakstura 
tautas dziesmas.  

3. Bērnu dziesmas 
un to mācīšanas 

Iedziedāšanas vingrinājumi un vokalīzes 
tehnisko prasmju pilnveidošanai. 
 
 
3 – 4 tautas dziesmas. 
 
Informācija par esošo repertuāru dažāda 
vecuma bērniem ( solo un ansambĜa 

8 
 
 
 
4 
 
4 
 

Prakt. nodarbības. 
 
 
 
Prakt nodarbības. 
 
Seminārs un prakt nod. 
 

Kursa nosaukums Solo dziedāšana un vokālā darba metodika II KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Olga Blauzde Mūzikas katedra Docente, Mg. paed., Mg. mus. 



 

metodika. 
 

4. VecitāĜu ārijas 
vai lielās formas 
skaĦdarbs. 

 
5. Dažāda rakstura 

un stila 
dziesmas. 

 
6. Elpas nozīme 

dziedāšanā un 
elpošanas 
vingrinājumi 
dažāda vecuma 
bērniem. 

 
7. Balss nozīme 

cilvēka dzīvē. 
 

 
8.  Nepareizās 

dziedāšanas 
iemesli un darbs 
ar dažādam 
skaĦu 
veidošanas 
kĜūdām.  

9. Balss diapazoni 
un diapazonu 
paplašināšanas 
metodes. 

10.  Balss lietošanas 
režīms un 
higiēna. 

11. Lasīšana no 
lapas. 

 

dziesmas ).  
 
Operas ārijas, dueti. 
 
 
 
Oriăinālās dziesmas akadēmiskajā un 
vieglas mūzikas žanros ( pop mūzikas un 
džeza vokālie skaĦdarbi). 
 
Ogorodnikova vingrinājumi, StreĜnikovas 
elpošanas sistēma, ZvirgzdiĦas , Garančas 
un  vokālo pedagogu pieredze. 
 
 
 
 
Balss kā izteiksmīgākais instruments Darbs 
ar balsi, ka korekcijas metode pedagoăijā 
un mūzikas terapijā. Dons Kempbels un 
viĦa grāmatas „Mocarta efekts” sadaĜa „ 
Cilvēka balss”. 
Nepareiza intonācija, skaĦas forsēšana, 
elpas sasprindzinājums. Dobja, vārga, 
neskanīga skaĦa. Dikcijas un artikulācijas 
problēmas. Taisna, asa un atklātā skaĦa. 
Nazāls tembrs deguna skaĦa.. 
 
Diapazona paplašinājums uz leju un uz 
augšu. Galvas un krūšu reăistra 
izmantošana meitenēm un zēniem.  
 
 
Prasme rūpēties par savu balsi. Pareizā 
balss kopšana. Lielākie balss ienaidnieki. 
Psiholoăiskie balss lietošanas faktori. 
Dažāda rakstura tautas dziesmas un bērnu 
dziesmas. 

 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
Prakt. nodarbības. 
 
 
 
Prakt nodarbības. 
 
 
 
Seminārs. 
 
 
 
 
 
 
Lekcija. 
 
 
 
Semināri. 
 
 
 
 
 
 
Semināri. 
 
 
 
Lekcijas. 
 
 
Praklt. nodarbības. 
 
 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Izvēlētā repertuāra apguve, regulārs patstāvīgs darbs dziedot 
vingrinājumus, vokalīzes un dziesmas. 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai Sistemātisks patstāvīgs darbs. Eksāmens – koncerts semestra 

beigās, dziedot divus skaĦdarbus 3. semestrī un divus skaĦdarbus 
4. semestrī.  

 
Mācību pamatliteratūra 1. ZvirgzdiĦa E. Vokālā audzināšan,1981. 

2.ZvirgzdiĦa E. Par vokālo mākslu. Mācību līdzeklis mūzikas 
vidusskolām. Rīga: Zvaigzne. 
3.Дмитриев А.Б.  Основы вокальной методики . 

Mācību papildliterat ūra 1. Алмазов В.И. О возрастных особенностях голоса у 



 

дошкольников. 
2. Чаплин В.Д. Регистровая приспособленность певческого 
голоса 
3.Rozītis J. Dziedāšanas mācību metodika. – Rīga, 1929.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  O. Blauzde 2. 05. 2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedra  Nr.6. 3. 05. 2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča 3. 05. 2007. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits - 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

P 

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

Pamatzināšanas un pamatiemaĦas klavierspēlē 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Nozaru pedagoăija 
Kursa mērėis Pilnveidot prasmes un iemaĦas klavierspēlē, kas nepieciešamas 

sekmīgai mūzikas mācību procesa realizācijai. 
 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīt mūzikas mācību procesā nepieciešamo 
pedagoăisko repertuāru.  

2. Attīstīt un nostiprināt tehniskās prasmes atbilstoši studenta 
spējām un muzikālajai pieredzei. 

3. Pilnveidot skaĦdarba muzikālā tēla atklāsmes iespējas. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 1. Patstāvīgā darba plānošanas prasmes. 

Kursa nosaukums Klavierspēle I 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Linda Mackēviča 
Līga Enăele 

Mūzikas katedra 
Mūzikas katedra 

Dr. paed., asoc. prof. 
Mg. paed., lekt. 



 

kompetences) 2. Profesionālās meistarības klavierspēlē pilnveidošana. 
3. Prasme izvēlēties atbilstošu pedagoăisko repertuāru 

un radoši veidot dziesmu pavadījumus. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem papildināt zināšanas par pedagoăiskā repertuāra izmantošanas 
iespējām mūzikas mācību procesā un pilnveidot klavierspēles prasmes un iemaĦas. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Studenta tehnisko prasmju un muzikālās 
pieredzes izzināšana un repertuāra 
izvēle atbilstoši studenta profesionālajai 
meistarībai. 
 
Izvēlētās programmas apguve, 
pilnveidojot profesionālās prasmes un 
iemaĦas.  
 
 
 
 
Pedagoăiskā repertuāra apguve 
 
 
 
Lasīšana no lapas 
 

Iepazīstināšana ar studiju 
kursa saturu un prasībām. 
 
 
 
2 -3 etīdes 
2 -3 dažāda rakstura 
skaĦdarbi 
Polifoniska rakstura 
skaĦdarbs 
Lielās formas skaĦdarbs 
 
15 – 20 dziesmas ar 
pavadījumu un bērnu 
skaĦdarbi 

2 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
4 

S 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Izvēlētā repertuāra (atbilstoša studenta tehniskajām iemaĦām) apguve - 

1. Polifonija un lielās formas skaĦdarbs. 
2. 2 dažāda rakstura skaĦdarbi. 
3. 1-2 etīdes, gammas. 
4. Pedagoăiskais repertuārs: 15 – 20 dziesmas ar pavadījumu un bērnu 

skaĦdarbi. 
 

 
 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Sistemātisks un regulārs patstāvīgais darbs, tā izpilde. 

Ieskaite – atskaĦot 1 etīdi un 1 skaĦdarbu. 
Eksāmens – atskaĦot 1 lielās formas skaĦdarbu. 
 

 
Mācību pamatliteratūra Nošu materiāli 

 



 

Mācību papildliterat ūra EĦăele L., Mackēviča L. Spēlēsim klavieres! – Liepāja, 2006 
Vilk ārse I., Čerpinska I. Mūzika. 1., 2., 3., 4. klasei. 
Dažādu autoru dziesmu krājumi bērniem 
 

 
 
 
 
Kursa autors:  L.Mackēviča 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas Nr.6 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 

Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits - 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

P 

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

Klavierspēle I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Nozaru pedagoăija 
Kursa mērėi Pilnveidot prasmes un iemaĦas klavierspēlē, kas nepieciešamas 

sekmīgai mūzikas mācību procesa realizācijai. 
 

Kursa uzdevumi 4. Iepazīt mūzikas mācību procesā nepieciešamo 
pedagoăisko repertuāru.  

5. Attīstīt un nostiprināt tehniskās prasmes atbilstoši studenta 
spējām un muzikālajai pieredzei. 

6. Pilnveidot skaĦdarba muzikālā tēla atklāsmes iespējas. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 1. Patstāvīgā darba plānošanas prasmes. 

Kursa nosaukums Klavierspēle II 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Linda Mackēviča 
Līga Enăele 

Mūzikas katedra 
Mūzikas katedra 

Dr. paed., asoc. prof. 
Mg. paed., lekt. 



 

kompetences) 2. Profesionālās meistarības klavierspēlē pilnveidošana. 
3. Prasme izvēlēties atbilstošu pedagoăisko repertuāru un 

radoši veidot dziesmu pavadījumus. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem papildināt zināšanas par pedagoăiskā repertuāra izmantošanas 
iespējām mūzikas mācību procesā un pilnveidot klavierspēles prasmes un iemaĦas. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Izvēlētās programmas apguve, 
pilnveidojot profesionālās prasmes un 
iemaĦas.  
 
 
 
 
Pedagoăiskā repertuāra apguve 
 
 
 
Lasīšana no lapas 
 

2 -3 etīdes 
2 -3 dažāda rakstura 
skaĦdarbi 
Polifoniska rakstura 
skaĦdarbs 
Lielās formas skaĦdarbs 
 
15 – 20 dziesmas ar 
pavadījumu un bērnu 
skaĦdarbi 

18 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
4 

P 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Izvēlētā repertuāra (atbilstoša studenta tehniskajām iemaĦām) apguve - 

5. Polifonija un lielās formas skaĦdarbs. 
6. 2 dažāda rakstura skaĦdarbi. 
7. 1-2 etīdes, gammas. 
8. Pedagoăiskais repertuārs: 15 – 20 dziesmas ar pavadījumu un bērnu 

skaĦdarbi. 
 

 
 
 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Sistemātisks un regulārs patstāvīgais darbs, tā izpilde. 

Ieskaite – atskaĦot 2 dažāda rakstura skaĦdarbus. 
Eksāmens – atskaĦot 1 etīdi un 1 polifoniska rakstura skaĦdarbu. 
 

 
Mācību pamatliteratūra Nošu materiāli 

 
Mācību papildliterat ūra EĦăele L., Mackēviča L. Spēlēsim klavieres! – Liepāja, 2006 

Vilk ārse I., Čerpinska I. Mūzika. 1., 2., 3., 4. klasei. 
Dažādu autoru dziesmu krājumi bērniem 
 

 
 



 

 
 

Kursa autors:  L.Mackēviča 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas Nr.6 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits - 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

P 

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

Klavierspēle II 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Nozaru pedagoăija 
 

Kursa mērėi Pilnveidot prasmes un iemaĦas klavierspēlē, kas nepieciešamas 
sekmīgai mūzikas mācību procesa realizācijai. 
 

Kursa uzdevumi 7. Iepazīt mūzikas mācību procesā nepieciešamo 
pedagoăisko repertuāru.  

8. Attīstīt un nostiprināt tehniskās prasmes atbilstoši studenta 
spējām un muzikālajai pieredzei. 

9. Pilnveidot skaĦdarba muzikālā tēla atklāsmes iespējas. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Patstāvīgā darba plānošanas prasmes. 
2. Profesionālās meistarības klavierspēlē pilnveidošana. 
3. Prasme izvēlēties atbilstošu pedagoăisko repertuāru un 

radoši veidot dziesmu pavadījumus. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 

Kursa nosaukums Klavierspēle III 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Linda Mackēviča 
Līga Enăele 

Mūzikas katedra 
Mūzikas katedra 

Dr. paed., asoc. prof. 
Mg. paed., lekt. 



 

Studiju kurss sniedz iespējas studentiem papildināt zināšanas par pedagoăiskā repertuāra izmantošanas 
iespējām mūzikas mācību procesā un pilnveidot klavierspēles prasmes un iemaĦas. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Izvēlētās programmas apguve, 
pilnveidojot profesionālās prasmes 
un iemaĦas.  
 
 
 
 
Pedagoăiskā repertuāra apguve 
 
 
 
Lasīšana no lapas 
 

2 -3 etīdes 
2 -3 dažāda rakstura skaĦdarbi 
Polifoniska rakstura skaĦdarbs 
Lielās formas skaĦdarbs 
 
 
 
15 – 20 dziesmas ar 
pavadījumu un bērnu skaĦdarbi 

18 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
4 

P 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Izvēlētā repertuāra (atbilstoša studenta tehniskajām iemaĦām) apguve - 

9. Polifonija un lielās formas skaĦdarbs. 
10. 2 dažāda rakstura skaĦdarbi. 
11. 1-2 etīdes, gammas. 
12. Pedagoăiskais repertuārs: 15 – 20 dziesmas ar pavadījumu un bērnu 

skaĦdarbi. 
 

 
 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai  

Sistemātisks un regulārs patstāvīgais darbs, tā izpilde. 
Ieskaite – atskaĦot 1 etīdi un 1 lirisku skaĦdarbu. 
Eksāmens – atskaĦot 1 lielās formas skaĦdarbu. 
 

 
Mācību pamatliteratūra Nošu materiāli 

 
Mācību papildliterat ūra  

EĦăele L., Mackēviča L. Spēlēsim klavieres! – Liepāja, 2006 
Vilk ārse I., Čerpinska I. Mūzika. 1., 2., 3., 4. klasei. 
Dažādu autoru dziesmu krājumi bērniem 
 

 
 
 
 
Kursa autors:  L.Mackēviča 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas Nr.6 03.05.07. 



 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 

Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 

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

32 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Nozaru pedagoăija 
Kursa mērėi Attīstīt un pilnveidot prasmes un iemaĦas sintezatora spēlē 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar sintezatora spēles iespējām. 

2. Attīstīt un nostiprināt tehniskās prasmes, atbilstoši studenta 
spējām un muzikālajai pieredzei. 
3. Radoši demonstrēt apgūtās sintezatora iespējas. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Prasme plānot un veikt individuālu darbu. 
3. Prasme pilnveidot savu profesionālo meistarību sintezatora 
spēlē. 
4. Prasme radoši veidot dziesmu pavadījumus, izmantojot 
sintezatora iespējas.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studiju kurss sniedz iespējas iesaistīties tādā muzikālā darbībā, kas stimulē un attīsta ne tikai muzikālās, bet arī 
intelektuālās spējas, palīdz cilvēka pašaudzināšanas procesā, kā arī attīsta un pilnveido sintezatora spēles 
prasmes un iemaĦas. 
 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums Instrumenta spēle 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Līga Enăele Mūzikas katedra Mg. paed., lektore 



 

stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Iepazīšanās ar 
sintezatora uzbūvi, 
iespējām. 
2. Dziesmu pavadījumu 
veidošana, radošo 
uzdevumu veikšana. 
3. Dziesmu pavadījumu 
veidošana, radošo 
uzdevumu veikšana. 
4. Dziesmu pavadījumu 
veidošana, radošo 
uzdevumu veikšana 

Iepazīšanās ar sintezatora spēles ābeci. 
 
 
Dziesmu pavadījumu veidošana mažora 
tonalitātēs. 
 
Dziesmu pavadījumu veidošana minora 
tonalitātēs. 
 
Dziesmu pavadījumu veidošana, izvēloties 
mūzikas stundas tēmas no mācību 
grāmatām 1. -  4. klasei.. 
 

2 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
22 

Praktiskās nodarbības 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Sintezatora iespēju apgūšana 
2. 1. pusgadā – dziesmu ( 10 – 15) pavadījumu veidošana 
3. 2. pusgadā - dziesmu pavadījumu veidošana (10 – 15) 
 

2 
24 
24 

 
Prasības KRP iegūšanai Ieskaite: izpildīts patstāvīgais darbs. 

Eksāmens: dažādu raksturu dziesmu (3) pavadījumu 
demonstrēšana. 
 

 
Mācību pamatliteratūra Owner`s manual. Portatone PSR – 260. M. D. G., EMI Division, 

Yamaha Corporation, 2000 
 

Mācību papildliterat ūra Nilsson B. Kompa pa Piano. Del 1. – Forlaget Lutfisken AB, 
Molnal, 2001., 128 pg. 
EĦăele L., Mackēviča L. Spēlēsim klavieres! – Liepāja, 2006 
Vilk ārse I., Čerpinska I. Mūzika 1., 2., 3., 4. klasei. 
 

 
 
 
 
Kursa autors:  L.Enăele  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr.6 
Datums 03.05.07. 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 16 
 
Kopējais stundu skaits 256 
Lekciju skaits 0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

256 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1 – 4 / P 

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

Bez priekšzināšanām vai apgūts kora, solo dziedāšanas, 
diriăēšanas kurss Mūzikas vidusskolā/ koledžā vai BMS 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla / Mūzika 
Kursa mērėi Veidot un attīstīt mūzikas skolotājam nepieciešamās vokālā 

ansambĜa un kora dziedāšanas iemaĦas, veikt diriăēšanas praksi, 
kā arī sagatavot organizatoriskam, tehniskam un mākslinieciskam 
darbam ar skolas vai pašdarbības kora kolektīvu.. 

Kursa uzdevumi - Izkopt vokālās iemaĦas un ansambĜa izjūtu. 
- Attīstīt melodisko, harmonisko un iekšējo dzirdi, prasmi 

reaăēt uz intonatīvām kĜūdām. 
- Dziedājumā veidot pareizu dikciju un svešvalodu izrunu. 
- Iepazīt un apgūt dažādu mūzikas laikmetu un stilu vokālā 

izpildījuma paĦēmienus, štrihus un interpretācijas 
īpatnības. 

- Veikt diriăēšanas praksi. 
- Sagatavot radošam un organizatoriskam darbam ar skolas 

vai pašdarbības kora un ansambĜa kolektīvu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

- Attīstītas un pilnveidotas vokālā ansambĜa vai kora 
dziedāšanas prasmes un iemaĦas. 

- Iegūtas teorētiskas un pedagoăiski metodiskas zināšanas 
vokālajam un diriăenta darbam ar skolas kori, ansambli 
vai pašdarbības kora kolektīvu. 

- Iepazīti dažādu laikmetu un stilu vokālā izpildījuma 
paĦēmieni, štrihi, interpretācijas nianses. 

- Attīstītas diriăēšanas iemaĦas. 
- Apgūtas kormeistara un kora vadītāja prasmes iestudēt 

kora skaĦdarbu, organizēt mēăinājuma gaitu,  izvēlēties 
programmu. 

- Celta mūzikas skolotāja profesionalitāte. 
Kursa valoda Latviešu. 

Kursa nosaukums Koris I, II, III, IV 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ilze Valce Mūzikas katedra Profesore, Mg.mus. 



 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek piedāvāts, profesionālā vidē imitējot skolas vai pašdarbības kora apstākĜus, praktiski iestudēt 
dažādu laikmetu un stilu kora vai ansambĜa skaĦdarbus, izkopt kora un ansambĜa dziedāšanas, kā arī 
diriăēšanas prasmes un iemaĦas. Tiek likti pamati kora organizēšanas un vadīšanas pieredzei, koncertpraksei, 
skatuves kultūrai. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Kora kolektīva 
veidošana. 

Balss tipa noteikšana. Kora balsu sastāva 
proporcijas veidošana. Organizatoriskā darbība. 
Mērėa uzstādījums. Kora „kārtības rullis”, 
savstarpējā komunikācija un ētika. Kora 
mēăinājumu struktūra.  

2 Praktiskās un 
diskusijnodarbības. 

2. Sagatavošanās darbs 
vokālajam un 
diriăēšanas procesam. 

Nostāšanās un noskaĦošanās darbam. 
ĖermeĦa atbrīvošana. ĖermeĦa vokālās un 
diriăēšanas muskulatūras iesildīšana. 
Iedziedāšanās vingrinājumi. Artikulācijas 
vingrinājumi.  

20 
 

Praktiskās nodarbības. 

3. Vokālās tehnikas 
attīstīšana.  

Vokālā stāja. Vokālā elpa. Vokālais balsts. 
SkaĦas veidošana. Ataka. Rezonatoru 
izmantošana. PatskaĦu veidošana. 
SkaĦas izpildījuma veidi / štrihi.. Balss 
kustīguma attīstīšana.  

20 Praktiskās nodarbības. 

4. Kora ansambĜa 
veidošana. 

Tembrālais ansamblis. Dinamiskais 
ansamblis. Mākslīgais, dabiskais 
ansamblis. Ritmiskais ansamblis. Ėēdes 
elpa. 

16 Praktiskās nodarbības. 

5. Kora skaĦojums. Melodiskais skaĦojums. Harmoniskais 
skaĦojums. Intonatīvā tīrība. Intonēšanas 
sistēmas. Detonēšana. 

16 Praktiskās nodarbības. 

6. Kora skaĦdarbu 
iestudēšana un 
interpretēšana. 

Praktiskā vokālā muzicēšana balssgrupā un 
korī. Nošu lasīšanas iemaĦu veidošana. 
Dikcijas izkopšana.  
Kora prakse diriăēšanā. ToĦa uzdošana. 
Darbs ar balsu grupām. Darbs ar solistiem. 
Darbs ar pilnu kora sastāvu. Darbs ar 
koncertmeistaru. Mākslinieciskās 
koncepcijas realizēšana. 
Dažādu laikmetu, stilu un kompozīcijas 
tehniku kora skaĦdarbu interpretēšana. 
Ieteicamā programma:  
I kursā – Latviešu kora mūzika - tautas 
dziesmu apdares un oriăinālmūzika. Bērnu 
un skolēnu koru repertuārs. 
II kursā – Klasicisma un romantisma 
laikmeta kora mūzika. 
III kursā – Gregoriskais korālis. 
Renesanses un baroka laika kora mūzika. 
IV kursā – 20., 21. gs. kora mūzika, 

94 Praktiskās nodarbības. 



 

populārās un tradicionālās mūzikas 
aranžējumi. 

7. Nošu teksta apguve.  Kora skaĦdarba nošu teksta un vokālo 
iemaĦu pārbaude. 

24 Seminārnodarbības. 

8. Koncertprakse. Atklātās ieskaites un eksāmeni. Koncerti 
LPA, pilsētas koncertzālēs un baznīcās. 

32 Koncerti. 

9. Kora kolektīva 
vadīšana. 

Vadības stili un veidi. Psiholoăiskās, 
pedagoăiskās un organizatoriskās 
kompetences. Kora koncertprogrammu un 
koncertdzīves veidošana.  

4 Diskusijnodarbības. 

10. Kora mūzikas 
meistarklases. 

Vieslektoru piedāvātās 
koncertprogrammas. 

28 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības, koncerti. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Vokālo iemaĦu attīstīšanas vingrinājumu apguve. 24 
2. SkaĦdarbu individuālās kora balss nošu materiāla apguve un 
mākslinieciska noslīpēšana. 

100 

3. Mēăinājuma procesa plānošana. 10 
4. Diriăēšanas programmas patstāvīga iestudēšana. 50 
5. Literatūras studijas. 100 
6.Izvēlēto kora skaĦdarbu laikmeta un stila izpildījuma paĦēmienu un 
interpretācijas nianšu izpēte, dziedot pašdarbības vai profesionālos koru 
kolektīvos, klausoties ierakstus, apmeklējot koncertus un piedaloties 
meistarklasēs. 

100 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūta semestra programma. Piedalīšanās koncertos. Nokārtotas 

ieskaites un eksāmeni. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Gailīte, Ingrīda. Darbs ar bērnu kori. - Rīga : RaKa, 2005. - 204 lpp. 
2. Gailis, Daumants. Kora dziedātāju rokasgrāmata. – Rīga: Liesma, 1965. – 174 
lpp. 
3. KrūmiĦš, Andrejs. Kora dziedāšanas teorijas jautājumi II daĜa. – Rīga: Mācību 
iestāžu metodiskais kabinets, 1988. – 110 lpp. 
4. Schneider, Walther. Einsingen im Chor. – Frankfurt/M.- Leipzig – London – 
New York: Edition Peters, 1972. – 35 S. 
5. ZvirgzdiĦa, Elza. Par vokālo mākslu: Mācību līdzeklis mūzikas vidusskolām. – 
Rīga: Zvaigzne, 1986. – 192 lpp.: il. 
 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Alunāns, Juris. Kora dziedāšana. Pamācība, kā kora dziedātāji izgl ītojami no N. 
Alunāna. – Rīga: Pūcītis, 1894. – 56 lpp. 
2. Bertalotti, Angelo. Fünfzig zweistimmige Choralsolfeggien. – Leipzig: Peters, 
1902. – 44 S. 
3. Simsone – Sokolovska, Ārija. Vokālās metodikas pamatzināšanas. – Rīga: Vārti, 
1997. – 31 lpp. 
4. Straume, Jānis. Rokas grāmata kora dziedātājiem. – Rīga, 1926. 
5. Telfer’s, Nancy. Choral Curriculum Guide: An audio Workshop / CD recording 
enclosed. – San Diego: Neil A. Kjos Music Company, 1996. – p. 89 
6. Vīgners, Ernests. Sagatavošanas kurss koru dziedāšanā. – 1.– 3. d. – Jelgava, 
1988., 1900.  
7. Живов, Владимир Л. Хоровое исполнительство: Теорияю Методика. 
Практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: ВЛАДОС, 
2003. 
8. Корыхалова, Наталия П. Музыкально – исполнительские термины: 
Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных 



 

стилях. – СПб.: Композитор, 2000. – 272 с.: нот. 
9. Живов, Владимир Л. Хоровое исполнительство: Теорияю Методика. 
Практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: ВЛАДОС, 
2003. – 272 с. 
 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

   www.bodysinging.com  
http://www.choralnet.org 
http://www.csbsju.edu/VoiceCare/ 
www.lnb.lv 

 
Kursa autors:  Ilze Valce  2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedrā Nr. 6 2007. gada 3. maijā 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča  2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 

 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 4 

 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits 15 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

33 

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

1 - 4 

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

Mūzikas teorija un solfedžo mūzikas skolas līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi Nostiprināt tonālo izjūtu un harmonisko dzirdi ar a capella 

Dziedāšanu, dziedot kopā ar paša veidoto pavadījumu 
Kursa uzdevumi Piesaistīt daudzveidīgu paĦēmienu praktiskajā pielietošanā 

Mērėa sasniegšanai 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

� Mākslinieciskās kompetences; 
� Mūzikas teorētiskās kompetences; 
� Specialitātes  jeb mūzikas pedagoăijas profesionālās 
� kompetences 

Kursa nosaukums Mūzikas teorija (solfedžo) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vilnis Kronbergs Mūzikas katedra Lektors, Mg. mus. 



 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā ietilpst šādi jautājumi – uzdevumi: nosaukt, saklausīt, nodziedāt un nospēlēt: vienkāršos un harmoniskos 
Intervālus (ar atrisināšanu), diatoniskos un alterētos visu pakāpju trijskaĦus, septakordus ar V, II, VII pakāpju 
akordu atrisināšanu jebkurā tonalitātē, ieskats nonakordos un akordos ar izlaistām pakāpēm, prasme šo akordu 
apzīmēšanā ar burtu. 
AnsambĜa izjūtas attīstīšanai 2-3 un 4 balsīgi vingrinājumi, kuri pārstāv dažādus stilus. 
Izkopt un pilnveidot prasmi apzīmēt akordus burtu apzīmēšanai sistēmā, kā arī pēc burtapzīmējumiem veidot 
Attiecīgajiem stiliem dažāda veida pavadījumus. Dot pirmās iemaĦas vokālajā un instrumentālajā 
improvizācijā pēc dotajiem vai pašu izvēlētajiem harmonijas burtapzīmējumiem. 
Ievirzīt mūzikas piemēru diktāta fiksēšanai rakstiski, retāk mutiski, to daudzveidīgajā paĦēmieni metodikā. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Iepriekšapgūtā mūzikas 
Teorija un solfedžo 
 
TrijskaĦa un tā 
apvērsumi (maž.-min.) 
no vienas skaĦas 
 
Pamazinātais un 
palielinātais trijskanis 
 
 
 
 
 
Septakordu veidi 
V- septakords 
pamatveidā un no dotās 
skaĦas 
v-septakords, tā 
apvērsumi 
Kontroldarbs par 
iepriekš izĦemto vielu 
II – septakords, tā 
atrisinājuma varianti 
AngĜu sistēmas akordu 
burtapzīmējumi 
Hromatisk gamma angĜu 
un vācu sistēmā. Senās 
skaĦkārtas 
V un II pakāpju alterētie 
septakordi, šauri-plaši. 
 
Kontroldarbs-rakstiskais 
un mutiskais. 
 

Intervāli, trijskaĦi un to apvērsumi  
V septakordi un tā apvērsumi (nosaukt, 
saklausīt) Nošu lasīšana no lapas. 
Nosaukt trijskaĦa veidus un tā apvērsumus 
un nodziedāt. Spēlēt doto trijskaĦu secības 
pamatveidā un pēc balsvedības 
apvērsumos. Vienbalsīgs diktāts diatonikā 
Nosaukt pēc pakāpēm un pēc intervāliem 
ar atrisināšanu dotajā tonalitātē un 
solfedžēt tiem atbilstošos vingrinājumus. 
Pašiem veidot 4 vai 8 taktu vingrinājumus 
ar pm. TrijksaĦu pielietojumu. Vienbalsīgs 
diktāts ar dažiem alterētiem toĦiem. 
Dziedāt 2-balsīgus piemērus. 
V-septakordu apvērsumi, atrisināšana, 
spēlēt šauri un plaši dažādos melodiskos 
stāvokĜos 
 
Saklausīt, nosaukt, noteikt tonalitāti, 
apzīmēt burtapzīmējumu sistēmā 
II- septakorda saklausīšana, nosaukšana 
šaurajā un plašajā salikumā 
 
 
To atšifēšana un savienošana pēc 
balsvedības noteikumiem un spēlēšana 
Spēlēt II un V pakāpju septakordu 
savienojumu šauri un plaši dažādos 
melodiskos stāvokĜos 
 
DD septakords, tā atrisināšana jebkurā 
tonalitātē 
 
 
 

 
 
4 
 
4  
 
 
 
2  
 
 
2 
 
 
 
2  
2 
 
 
2 
4 
2 
 
2. 
 
4 
 
 
. 
4 
 
 
 
2 
 

Praktiskā nodarbība 
 
 
Praktiskā nodarbība 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Praktiskā nodarbība 
 
 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
Lekcija 
 
Praktiskā nodarbība 
 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
 
 
 
 



 

 
Ievada septakords, tā 
atrisināšana 
 
Ievada septakorda 
apvērsumi, atrisināšana 
VII-sept., tā apvērsumi 
šauri un plaši 
Pamazinātais septakords, 
tā atrisināšana 
Jebkura veida akordu 
apzīmēšana ar burtu 
 
 
Akordu secības 
 
Pamazinātā septakorda 
pārsaukšana, atrisināšana 
 
Kontroldarbs par visu 
iepriekš apgūto vielu 
 

 
VII- septakorda tonalitātē, no dotās skaĦas,  
saklausīt, nodziedāt, nospēlēt šauri-plaši 
 
VII sept. apvērsumi tonalitātē no dotās 
skaĦas pakāpju un intervālu sistēmā 
 
 
Pamazin. sept. tā apvērsumi tonalitātē no 
dotajām skaĦām 
 AizturskaĦas, izlaistās skaĦas, alterētās 
pakāpes, enharmoniskā pārsaukšana, 
sacerēt melodiju 4-8 taktīm pēc dotajiem 
burtapzīmējumiem ar tradicionālo kadenci 
Akordu secību saklausīšana, nodziedāšana, 
nospēlēšana šauri un plaši 
Pm 7-akorda pārsaukšana tonalitātē no 
dotajām skaĦām šaurā salikumā, 
atrisināšana caur dominantes akordu 
 
 
Piezīme. Katrā nodarbībā tek veiktas 
sekojošas darbības: 
� diktātu-motīvu 2-4 balsīgi diatonikā un 

ar alterējumiem; 
� patstāvīgā mājas darba pārbaude; 
� nošu solfedžēšana no lapas; 
� 2-3 balsīgu mūzikas piemēru 

dziedāšana, harmoniski un polifoniski; 
� dažādu ritmisko struktūru izpildīšana 

un tiem sacerēt tekstu un melodiju 
attiecīgās tēmas aspektā; 

� 12 solfedžo piemēru izpildīšana ar 
pašveidota pavadījuma pielietojumu. 

 

 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
Prakt. nodarb. 
 
Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
Lekcija 
 
Praktiska nodarbība 
 
Praktiskā nodarbība 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
 
Praktiskā nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, iepazīstināšana ar grupu. 
Patstāvīgā mājas darba sagatavošana teorijā un izpildīšanai uz 
instrumenta vai balsij. 

60 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai  Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem un ar pozitīvu atzīmi 

jānokārto noslēguma eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Ludvigs KārkliĦš.  Mūzikas teorijas pamati.- R.:Zvaigzne 

ABC,1998. 
 
 

Mācību papildliterat ūra Sposobina solfedžo piemēri no 132-140 ar pavadījuma spēlēšanu 
(arī transponēt) 
Alterēto akordu secības (5) šaurā un plašā dažādu melodisko 
stāvokĜu salikumā 2-3 alterēto akordu ėēde sekvencēšanai 
N.ěaduhins. Muzikālo diktātu 1000 piemēri.-M.: valsts mūzikas 
izdevniecība, 1959. 



 

E.ěeonovs. Polifoniskais solfedžo.- Mūzika.: Sanktpēterburga, 
1990. 
Vekšo universitātes (Zviedrija) materiāli: 
� divbalsība ar improvizācijām, 
� dažādu gammu veidu pirmie un otrie tetrahordi un toĦu-

pustoĦu secības pat līdz oktāvas apjomam, 
� ritmiskās struktūras, 
� beztaktsvītru piemēri dotajos metros ( 8 tēmas), 
� relatīvo pakāpju vingrinājumi. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Mūzikas terminoloăijas vārdnīca 
Ludvigs KārkliĦš. Mūzikas leksikons 
 

 
Kursa autors:  V.Kronbergs 02.04.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Mūzikas    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr6 
Datums03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 4 
 
Kopējais stundu skaits 64 
Lekciju skaits 20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

1-4/P bakalaura 

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

Orientēšanās mūzikas elementārajā teorijā, mūzikas harmonijas un 
mūzikas formas pamatjautājumos Mūzikas vidusskolas kurss 
Mūzikas elementārā teorija, Mūzikas vidusskolas kurss Obligātās 
klavieres. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzika 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar būtiskākajām mūzikas teorijas vēsturiskās 

attīstības tendencēm, paplašināt redzesloku mūzikas teorijas un 
mūzikas formas jautājumos, veicināt praktiskās iemaĦas mūzikas 

Kursa nosaukums Mūzikas teorija (Harmonija) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dace Bluėe Mūzikas katedra asistente 



 

teorijas pielietošanai praksē. 
Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par nozīmīgākajām mūzikas teorijas vēsturiskās 

attīstības problēmām un tendencēm, attīstīt spēju analizēt 
skaĦdarbu uzbūvi un skaĦdarbos izmantotos mūzikas izteiksmes 
līdzekĜus, attīstīt spēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti orientējas mūzikas teorijas – harmonijas un formas 
analīzes jautājumos, spēj analizēt skaĦdarbu uzbūvi, sacerēt 
nelielas formas skaĦdarbus un improvizēt dažādos vēsturiskos 
mūzikas stilos. Teorētiskās zināšanas studenti prot izmantot 
praktiski un pielietot mūzikas nodarbībās skolā.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā paredzētas lekciju tipa nodarbības, kas ietver lekciju par jauno vielu, iepriekš uzdotā mājas 
darba analīzi, mūzikas piemēru klausīšanos, nošu materiāla analīzi, semināra tipa nodarbības, kas bāzētas uz 
studentu patstāvīgā darba par iepriekš uzdotu tematiku (apgūtās literatūras) prezentēšanu, diskusijas, kurās tiek 
pārrunātas un izdiskutētas studiju procesa aktualitātes un eksāmena nodarbība, kurā studenti sniedz visa 
mācību kursa laikā veiktā patstāvīgā darba apkopojumu un veic rakstiskus pārbaudes darbus – testu par 
apgūtajiem mūzikas teorijas jautājumiem un mūzikas klausīšanās darbu ar teorijas uzdevumu. Ārpus 
nodarbībām studenti veic patstāvīgo darbu – pilda uzdotos praktiskos uzdevumus – sacer nelielas kompozīcijas 
par attiecīgo tēmu, analizē nošu materiālu un apgūst literatūru un uzraksta vienu semestra darbu.  
Zināšanas tiek vērtētas eksāmenā. Vērtējuma metode paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem 
studenta darbiem kursa laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo 
regulāru un sistemātisku darbu.  
 



 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Mūzikas izteiksmes 
līdzekĜi -  
 
 

1. Mūzikas izteiksmes līdzekĜi, notācijas 
vēsture un veidi; 

2. Intervalika, akordika; 
3. SkaĦkārta, tonalitāte, funkcionalitāte. 

8 3 lekcijas, 1 semināra 
nodarbība; praktiskie 
darbi. 

Mūzikas forma 4. Mūzikas forma (vienkāršās formas), 
Mūzikas forma (saliktās formas); 

5. Mūzikas forma (sonātes forma). 

8 3 lekcijas, 1 semināra 
nodarbība; praktiskie 
darbi 

Mūzikas teorija 
vēsturiskā skatījumā 
 

9. Viduslaiku mūzikas teorija; 
10. Renesanses laika mūzikas teorija; 
11. Baroka un pirms klasicisma laika 

mūzikas teorija; 
12. Klasicisma mūzikas teorija; 
13. Romantisma (19. gs 1. puse) laika 

mūzikas teorija; 
14. Romantisma (19. gs 2. puse) laika 

mūzikas teorija; 
15. Impresionisma mūzikas teorija. 

24 8 lekcijas, 3 semināra 
nodarbība; praktiskie 
darbi, 1 diskuija. 

20.gs. un mūsdienu 
mūzikas teorija 

16. Ekspresionisma mūzikas teorijas 
pamatjautājumi; 

17. „Jaunā Vīnes skola”; 
18. 20. gs mūzikas teorijas 

pamatjautājumi;  
19. 20. gs. Mūzikas teorijas galvenie 

virzieni; 
20. Post- un Neo- virzieni;  
21. Eksperimenti un atklājumi;  
22. Mūzikas klausīšanās un tās teorētisko 

aspektu analīze; 
23. Kursa praktisko darbu analīze; 

20 6 lekcijas,2 semināra 
nodarbība; praktiskie 
darbi, 2 praktiskās 
nodarbības. 

Pārbaude 16. Diskusijas par eksāmena jautājumiem; 
16. Eksāmens. iesniegti visi kursa laikā 

veiktie praktiskie darbi, rakstisks tests 
par mūzikas teorijas jautājumiem, 
rakstisks uzdevums - mūzikas 
klausīšanās ar teorijas uzdevumu. 

4 1 Praktiskā nodarbība, 
1Eksāmena nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kursa tēmām paredzētas 20 apakštēmas. Lai jauno vielu apgūtu arī 
praktiski, pēc katras teorētiskās lekcijas studenti veic patstāvīgo darbu, 
attiecīgos teorētiskos aspektus izmantojot patstāvīgi veiktos 
uzdevumos. Paralēli studentiem jāapgūst arī literatūra par attiecīgo tēmu 
un jāveic skaĦdarbu analīze.  

Katrai apakštēmai paredzēts 1,5 
stundas patstāvīgā darba. Visa kusa 
laikā studentu patstāvīgais darbs 
aizĦem 30 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai 75% nodarbību apmeklējums, iesniegti visi kursa laikā paredzētie 

praktiskie darbi, dalība 75% semināra nodarbībās, iesniegts 
semestra darbs, nokārtots eksāmens. 

 



 

Mācību pamatliteratūra 10. Kārkli Ħš Ludvigs. Ievads mūzikas kompozīcijā: māc. līdz., 
Rīga: RaKa, c2005. 

11. Kārkli Ħš Ludvigs. Mūzikas teorijas pamati: māc. grām. 
mūzikas skolām, koledžām un augstskolām., Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1998., 206, [1] lpp. : notis. 

12. Kārkli Ħš Ludvigs. Harmonija: pamatkurss: māc. līdz./ Rīga : 
Zvaigzne ABC, 1997, 223, [1] lpp.: notis; 23 cm 

Mācību papildliterat ūra 13. BeĜugova, Ludmila, Līga Enăele. Mūzikas izteiksmes 
līdzekĜu komunikatīvās īpašības. Liepāja: Liepājas 
Pedagoăijas akad., 2000. 80, [1] lpp.: notis; 20 x 14 cm. 

14. Kārkli Ħš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 
1990.- 335, lpp.: il., notis., 67 lpp.: notis;25 cm. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

15. Harmonielehre. http://www.musicians-place.de/harmonielehre.html

16. Music theory & history online: 
http://www.dolmetsch.com/theoryintro.htm 

17. Music theory for song writers: http://members.aol.com/chordmaps/

18. Music theory: http://library.thinkquest.org/15413/theory/theory.htm
Wolfgang  

19. Weller. Pedagogik: 
http://www.wellermusik.de/Paedagogik/paedagogik.html 

20. Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org  

 
Kursa autors:  Dace Bluėe  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 03.05.07. 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 3  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits 4 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 1-4/P 

Kursa nosaukums Mūzikas forma 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Zane Gailīte Mūzikas katedra Prof., Dr. art. 



 

maăistra; 7- doktora) 
Pārbaudes forma E 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Formas analīzes pamatprincipi mūz. vidusskolas vai labā 
vispārizglītojošās vidusskolas līmenī. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/Mūzika 
Kursa mērėi Apgūt formu principu novērošanas un raksturošanas prasmi gan, 

analizējot nošu tekstu, gan, klausoties mūziku ierakstos; prast 
orientēties formas-shēmas un formas-procesa (dramaturăijas) 
principos.  

Kursa uzdevumi Apgūt prasmi novērtēt mūziku pēc identitātes, atvasināta kontrasta 
vai pretstatu viedokĜiem; pievērst uzmanību diviem analīzes 
principiem: shēmas un procesa analīzei; mūzikā ar tekstu – visp. 
vilcienos raksturot arī teksta dramaturăiju.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme analizēt, raksturot skaĦdarbus no dažādiem viedokĜiem: 
formas, un dramaturăijas ziĦā; prasme atrast muzikālo formas 
principu paralēles citās mākslas un sadzīves, psiholoăijas, 
filozofijas nozarēs. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mūzikas formas analīze ietver sevī gan specifiski muzikālus parametrus, gan var tikt aplūkota paralēli ar 
dažādu citu procesu vai stāvokĜu, konstrukciju uzbūves principiem, tajā skaitā – rodot mūzikas formu un 
procesu paralēles ar attiecīgā laika mākslas stilu, filozofijas, arhitektūras, literatūras u.c. virzieniem, shēmām 
vai procesiem. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Vienkāršākās muzikālās 
uzbūves 
 
 
Simetrijas, noslēgtības 
principi mūzikas formā  
 
„Atv ērtās” formas 
 
 

Periods, teikums, frāze; motīvs un 
intonācija 
 
 
TrīsdaĜība, sonātes forma, cikls 
 
 
Variācijas, svītas; izvairīšanās no formas 
pabeigtības kā kompozīcijas estētiskais 
princips 

4 
 
 
 
12 
 
 
8 
 

L + P 
 
 
 
L + P 
 
 
L + P + S 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Radošie uzdevumi: mūzikas formu paralēles ar domāšanu, analoăiju 
rašana (mūzika-matemātika-literatūra) un uzskatāma vai rakstiska 
atsopguĜošana; patstāvīga dažādu gs. mūz. skaĦdarbu analīze; 
noskaidrot saiti: forma-žanrs.  

8-12 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai SkaĦdarbu analīze: a) mājās patstāvīgi sagatavots darbs; b) klasē, 

uz vietas saĦemts uzdevums (vokāla-kora un/vai instr. mūzika) 
 
Mācību pamatliteratūra SkaĦdarbu analīze. [Aut. kolekt., L. KārkliĦš, galv. red.] – Rīga, 

1978. 



 

Mācību papildliterat ūra Kursa autores sagat. izdales materiāls par formu-shēmu un formu-
procesu būtību. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Formas un žanra kopsakarību meklējumi, izmantojot interneta 
resursus. 

 
Kursa autors:  Zane Gailīte 02.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6. 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 03.05.07 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

30 

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

1 - 4 

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

Solfedžo, harmonijas un mūzikas elementārteorijas pamati 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/mūzika 
Kursa mērėi Apgūt mūzikas skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes 

vokālajā aranžēšanā 
Kursa uzdevumi Izprast vokālās aranžēšanas pamatelementus (izstrādāts noteikumu 

apjoms). Aranžējumu veikšana dotās harmonijas burta 
apzīmējumu sistēmā. Aranžējumi vokālam izpildījumam ar 
mūzikas instrumentu piesaisti. Pirmie soĜi improvizācijā (instr.) 
Kora dziesmu pārlikumi. Veidot orėestra pavadījumu latviešu 
estrādes melodijām 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Mākslinieciskās kompetences. Mūzikas teorētiskās kompetences. 
Specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas profesionālās kompetences 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā ietilpst šādi jautājumi: iepazīstināt ar raksturīgākajiem latviešu komponistu aranžējumiem-
sabalsojumiem, kā piem., J.Cimzes, A.JurjāĦa, Em.MelngaiĜa un mūsdienu aranžējumiem, iepazīstināt ar 

Kursa nosaukums Aranžēšana 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vilnis Kronbergs Mūzikas katedra Mg. music, lektors 



 

laikmetīgās mūzikas, vieglās mūzikas aranžējumiem, kā piem., Meijerhofera un citu ārzemju aranžējumiem, 
kuri jebkura laikmeta mūzikas (baznīcas, klasiskās) piemērus dažādos stilos. Aranžējot ir jāievēro izpildītāju 
muzicēšanas pieredze, zināšanas mūzikā nošu dziedāšanas aspektā, tāpēc ir izstrādājušies galvenie principi 
balsvedības sakarā, kurai jābūt salīdzinoši vienkāršai un ātri apgūstamai. 
DaĜa arzan\z\ejumi domāti vispārizglītojošo skolu jauniešiem, vēl viena daĜa izlases sastāviem, kā arī 
profesionāliem izpildītājiem. Studenti tiek iepazīstināti ar dažiem polifonijas elementiem (dialogi, atbalss, 
imitācija). Galvenais akcents likts uz patstāvīgo darbu. Lauzt iesīkstējušos kanonus un stereotipus un attīstīt 
radošo iniciatīvu uzdrošinoties veidot kaut ko savu. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Iepazīšanās ar 
aranžēšanas 
pamatnoteikumiem, 
pricipiem, izpildītāju 
sastāviem ar dažādu 
muzicēšanas pieredzi un 
prasmi 
Stereotipiski imitējošas 
lēcienveida vai ritmiskas 
melodijas kā fons 
melodijai. 
ĒrăeĜpunkts, garas 
skaĦas un to abu mija, 
burdons (harmoniskais 
fons) 
Ritmiskais ostinato 
 
 
 
 
Akordiski ritmiskais 
fons 
 
 
Pretsalikumi 
 
 
Pirmie soĜi džeza stilā 
 
Instrumentāla 
pavadījuma veidošana 
SATB korim ar atšėirīgu 
ritmisko struktūru trīs 
balsīm 
Melodijas papildināšana 
ar viena vai vairāku 
instrumentu pavadījumu 
(vijole, flauta, klarnete, 
oboja u.c.) 

Prīmu, tercu, sekstu un oktāvu pielietojums 
divbalsībā. 
Trīsbalsība, kontraountismi 
 
 
 
 
Vienkāršā basēšana zemākajā balsī dažāda 
ilguma  skaĦām (vienbalsīgi-jaukti) 
Ritmiski lēcienveida vai pakāpeniska 
melodija dotā akorda skaĦās 
Vienbalsīgais ērăeĜpunkts. Divbalsīgais-
namainīgais ērăeĜpunkts: 
a) veidot ar akorda T skaĦām, 
b) veidot ar akorda T+D skaĦām. 
Ritmiski kustīgo fons, kuram jāpiemēro 
zilbes vai teksts; 
a)vienkāršais ritms, 
b)punktētais ritms, 
c) attiecīgā stila ritmi 
a) metra daĜu ilgumiem, 
b) astotdaĜilgumiem 
c) estrādes mūzikai raksturīgos ritmos 
(sinkoles, punktētos ritmos, negaidītās 
akcentu maiĦas) 
Diatoniski veidots pretsalikums. 
Hromatiski veidots pretsalikums (vokālais-
instrumentālais) 
5 varianti 
 
Neitrālu zilbju piemērošana katrai balsij, 
kura veido ritmiski interesantu fonu. 
Pavadošo balsu akordiem jābūt pilniem (ar 
retiem izĦēmumiem nepilni) 
 
Tehniski sarežăīts, kustīgo ritmiski 
melodiskais fons: 
a) diatonikā, 
b) akordu skaĦu pielietošanā, 

1 st. 
 
1 st. 
 
 
 
 
1 st. 
 
1 st. 
 
1 st. 
 
2 st. 
1 st. 
 
 
3 st. 
 
 
1 st. 
3 st. 
 
 
 
1 st. 
3 st. 
 
1 st. 
1 st. 
1 st. 
 
1 st. 
 
 
1 st. 
 
 
1 st. 

Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Praktiska nodarbība 
 
Lekcija 
 
Praktiskā nodarbība 
Lekcija 
 
 
Praktiskā nodarb. 
 
 
Lekcija 
Prakt. nodarb. 
 
 
 
Lekcija 
Prakt. nodarb. 
 
Lekcija 
Praktiskā nodarb. 
Lekcija 
 
Praktiskā nodarb. 
 
 
Lekcija 
 
 
Praktiskā nodarb. 



 

 
Pirmie soĜi 
instrumentālajā 
improvizācijā 
Pārlikumi 
 
Sabalsot latviešu 
estrādes melodiju, 
pievienojot 
instrumentālo ansambli 
pavadījumam 
 

c) hromatisko skaĦu pielietošanā, 
d) neakorda skaĦu pielietošanā 
a)principi šāda veida improvizēšanai, 
b) 10 improvizācijas divām dotajām tēmām 
ar izmaiĦām pavadījumā 
a) no jaukta kora viendabīgajam korim, 
b) no viendabīgā kora jauktajam korim 
a) vienbalsīga jeb solo melodija ar estrādes 
orėestra pavadījumu (instrumentu sastāvu 
izvēlas paši), 
b) 2-3 balsīga melodija tiek papildināta ar 
orėestra pavadījumu sekojošā sastāvā( 
sintezators-klavieres, solo un basa ăitāra un 
bungu komplekts) 

 
 
1 st. 
2 st. 
 
1 st. 
 
2 st. 

 
Lekcija 
 
Praktiskā nodarbība 
 
Praktiskā nodarb. 
 
Praktiskā nodarbība 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Katru tēmu students izpilda patstāvīgi un divos līdz četros variantos 60 stundas 
 
 
Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt izpildītiem patstāvīgiem darbiem attiecīgajā tēmā ieskaites 

iegūšanai 
Mācību pamatliteratūra White G. Instrumental arranging. – Dubuque 

(IA):Broen&benchmark, 1992. – 442 p. 
Braslavskij D. A. Aranzhirovka soprovozhdenija vokala dlja 
instrumentalnih ansamblei. – Moskva, Sov. Rossija, 1983. – 77 
lpp. 
Garanjan G. A. Aranzhirovka dlja estradnih instrumentalnih i 
vokalno-instrumentalnih ansamblei. – Moskva, Muzika, 1986. – 
233. lpp. 

Mācību papildliterat ūra V.Kronberga apkopotais materiāls krājumā „Aranzēšana” 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  V.Kronbergs 04.4.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Mūzikas    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr.6 
Datums 03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

4 / P 

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

Instrumentālās vai vokālās muzicēšanas prakse 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla / Mūzika 
Kursa mērėi Veicināt un attīstīt ansambĜa muzicēšanas un koncertpraksi, 

iepazīties ar dažādiem ansambĜu veidiem un daudzveidīgiem 
mūzikas stiliem un žanriem.  

Kursa uzdevumi - Veicināt un attīstīt ansambĜa muzicēšanas prasmes un 
iemaĦas. 

- Veicināt un attīstīt mūzikas interpretācijas, stilistikas un 
formas izpratni, skaĦdarba mākslinieciskās koncepcijas 
izstrādi. 

- Iepazīties ar ansambĜa organizēšanas, komplektēšanas un 
vadīšanas pamatprincipiem. 

- Paplašināt redzesloku ansambĜu muzicēšanas iespējās un 
repertuārā. 

- Attīstīt mūzikas skolotāja profesionalitāti. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

- Labas ansambĜa muzicēšanas prasmes un iemaĦas. 
- Attīstītas komunikatīvās, sadarbības un organizatoriskās 

prasmes un iemaĦas darbā ar ansambĜa kolektīvu. 
- Orientēšanās dažādu laikmetu, stilu un žanru ansambĜa 

skaĦdarbu interpretācijas jautājumos un repertuārā. 
- Izkopta skatuviskā stāja, uzvedības kultūra. 

Kursa valoda Latviešu 

Kursa nosaukums Ansamblis 
 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Valce Mūzikas katedra Profesore, Mg. mus. 



 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek piedāvāts izkopt vokālās un instrumentālās muzicēšanas un koncertprakses iemaĦas, 
muzicējot dažāda sastāva ansambĜos un sniedzot atklātus koncertus, iepazīties ar dažādiem ansambĜu veidiem 
un daudzveidīgu ansambĜu repertuāru.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Kameransamblis. Dažāda stila un satura skaĦdarbu 
iestudēšana, atskaĦošana dueta, trio vai cita 
veida kameransambĜa sastāvā. 

8 Praktiskās nodarbības 

2. Vokālais ansamblis. Dažāda stila un satura skaĦdarbu 
iestudēšana, atskaĦošana vokālā ansambĜa 
sastāvā. 

8 Praktiskās nodarbības 

3. Vokāli instrumentālais 
ansamblis. 

Dažāda stila un satura skaĦdarbu 
iestudēšana, atskaĦošana vokāli 
instrumentālā ansambĜa sastāvā. 

8 Praktiskās nodarbības 

4. Bigbends. Dažāda stila un satura skaĦdarbu 
iestudēšana, atskaĦošana bigbenda sastāvā. 

8 Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Literatūras studijas 6 
2. AnsambĜa skaĦdarbu  individuālās partijas iestudēšana 36 
3. Koncertu apmeklējums un ierakstu klausīšanās. 6 
 
Prasības KRP iegūšanai Apgūta semestra programma, piedalīšanās koncertos, nokārtots 

eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Асафьев, Борис. О симфонической и камерной музыке.-Л.: 

Музыка,1981. 
Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство.- М.: 
Музыка,1979. 
Николаева Н. Камерные ансамбли.- М.: Музыка,1967. 
ZvirgzdiĦa, Elza. Par vokālo mākslu: Mācību līdzeklis mūzikas 
vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne, 1986. – 192 lpp.: il. 
Nošu materiāli. 

Mācību papildliterat ūra Nošu materiāli. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.lbn.lv 

 
Kursa autors:  Ilze Valce 2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas katedra Nr. 6 2007. gada 3. maijā 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Linda Mackēviča 2007. gada 3. maijā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 



 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 16/40 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

1-4 / P 

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

Zināšanas un prasmes mūzikā mūzikas vidusskolas/koledžas 
līmenī, noklausīts  kurss Ievads studijās 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ mūzika 
Kursa mērėi sniegt zināšanas un izpratni par korzinātni un darbu ar kori 

 
Kursa uzdevumi  

• aktualizēt mūzikas skolotāja, skolas koru diriăenta lomu darbā 
ar kori skolā un interešu izglītības iestādēs 

• iepazīstināt ar novitātēm izvēlētajā specialitātē 

 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• mākslinieciskās kompetences 
 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Korzinātnes pamatkurss, Kora darba metodiku apskats, Darbs ar bērnu kori 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Korzinātne Korzinātnes priekšmets, uzdevumi, 
praktiskā realizācija 

2 Lekcija,  
praktiska iepazīšana 

 Kora skaĦdarba mākslinieciskās analīzes 
veidošana 

6 Lekcija,  
Praktiskās nodarbības 

Kora darba metodika ĖermeĦa vokālās stājas veidošana 
Balss tembrālā veidošana un rezonēšana 

2 lekcijas, patstāvīgais 
darbs 

 Darbs pie artikulācijas, dikcijas un valodas 
kultūras 

2 lekcija 

Kursa nosaukums Korzinātne un kora darba metodika 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. mus. , docente 



 

 Darbs pie bērnu kora 2 lekcijas 

 Iedziedāšanās vingrinājumi kora darbā 2 lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgi veidota kora skaĦdarba mākslinieciskā analīze 
Patstāvīgi izstrādāti un sagatavoti iedziedāšanās vingrinājumi bērnu un 
jauniešu koriem 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai ieskaite 
 
Mācību pamatliteratūra SudĦika S. Korzinātne. -     Rīga., 1983. 

SudĦika S. Kordiriăenta darba pamati. – Rīga 1989. 
Gailīte I. Darbs ar bērnu kori. – Rīga; Raka, 2005. 
• Marnauza M. Integratīvā pieeja diriăēšanas studiju procesā. 

Promocijas darbs. LU, Rīga 1999. 
 

1. “Integrētie diriăēšanas vingrinājumi diriăēšanas studiju 
programmā” Starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzika kā 
līdzeklis personības veseluma veidošanās procesā.” Zinātnisko 
rakstu krājums, Rīga: RPIVA “Vārti” , 2001., 119. - 127.lpp. 

 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

     www.bodysinging.com  
http://www.choralnet.org 
http://www.csbsju.edu/VoiceCare/ 
www.lnb.lv 
Publikācijas periodikā , 
 Žurnāls „Mūzikas saule” 

 
Kursa autors:  M.Paipare 27.05. 07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6 03.05.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  L. Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 
 
 

PRAKSE 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

Kursa nosaukums Vērošanas prakse 

KURSA AUTORS 



 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits - 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

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

1-4/P 

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

noklausīts studiju kurss Ievads studijās 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/mūzika 
Kursa mērėi sekmēt augsti kvalificēta un radoša mūzikas skolotāja izglītošanos 

praksē. 
 

Kursa uzdevumi - veidot prasmi vērot, analizēt, novērtēt panākumus un 
pārmantot dažādu izglītības iestāžu skolotāju pedagoăiskā 
darba pieredzi, 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 saskarsmes prasmju ar dažāda vecuma skolēniem, skolēnu vecākiem, 
skolotājiem apguve. 
 
 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa apjoms paredz studentu pašpieredzes veicināšanu vērošanas, analizēšanas un no vērtēšanas 
prasmju attīstīšanā 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Vērošanas prakse iespējama individuāli un grupā skolās, interešu 
izglītības iestādē, kultūras iestādē, kur izvērtē mūzikas nodarbības to 
dinamikā atbilstoši izstrādātajiem hospitēšanas kritērijiem 

32 

 
Prasības KRP iegūšanai ieskaite - 

atskaite par paveikto, 
iesniegta dokumentācija, atbilstoši prakses nolikumam 
 

 
Mācību pamatliteratūra Iespējama visa veida pedagoăiskā un mūzikas pedagoăiskā 

literatūra, publikācijas par pedagoăiskā darba pieredzi u.c.. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg.music, docente 



 

avoti 
 

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

Nr.6 
Datums 03.05.07 

 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 

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

1-4/P 

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

Noklausīts ievadkurss Mūzikas metodikā I un veikta vērošanas 
prakse 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/mūzika 
Kursa mērėi sekmēt augsti kvalificēta un radoša mūzikas skolotāja 

izglītošanos praksē. 
 

Kursa uzdevumi 1.Veicināt studentu teorētisko zināšanu īstenošanu praktiskā pedagoăiskā 
darbā, 
2.Sekmēt studentu vērošanas, analizēšanas, novērtēšanas prasmju 
attīstīšanu un pilnveidošanu, 
3.Veidot prasmi stundas vadīt, plānot mācību saturu un to īstenot, 
4.Veidot prasmi iesaistīt skolēnus aktīvā muzicēšanas procesā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• topošā skolotāja saskarsmes prasmju ar dažāda vecuma 
skolēniem, skolēnu vecākiem, skolotājiem apguve. 

• studentu teorētisko zināšanu īstenošanu praktiskā pedagoăiskā 
darbā, 

• profesionālo mūzikas skolotāja kompetenču apguve 
 
 

Kursa valoda latviešu 
 

Kursa nosaukums Mācību pedagoăiskā un kora prakse 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. music, docente 



 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursa apjoms paredz studentu pašpieredzes veicināšanu vērošanas, analizēšanas un no vērtēšanas 
prasmju attīstīšanā. Studentam tiek sniegta iespēja novadīt  mūzikas stundas patstāvīgi. 

 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Students vēro mūzikas nodarbības, kori, palīdz darbā ar kori, veicot 
kormeistara pienākumus ( sākumskolā un pamatskolā) 2 nedēĜas. 
Trešajā nedēĜā novada 2 mūzikas stundas pēc izvēles saskaĦā ar prakses 
nolikumu. 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens 

iesniegta atskaite par veikto praksi, prakses dienasgrāmata un 
mācību iestādes izdots vērtējums 10 baĜlu sistēmā 

 
Mācību pamatliteratūra Iespējama visa veida pedagoăiskā un mūzikas pedagoăiskā 

literatūra, publikācijas par pedagoăiskā darba pieredzi u.c.. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Paipare 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mūzikas   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr.6 
Datums 03.05.07. 

 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 10 

Kursa nosaukums Bakalaura darba aizstāvēšana 

KURSA AUTORS 



 

 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

160 

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

1-4/P 

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

Noklausīts studiju programmas teorētiskais kurss, nokārtots Valsts 
pārbaudījums 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ Mūzika 
Kursa mērėi Sekmēt mūzikas skolotāju zinātniski pētniecisko darbību  

 
Kursa uzdevumi Veikt zinātnisku pētījumu mūzikas pedagoăijā, mūzikas vēsturē, 

mūzikas metodikā 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Mūzikas zinātniskās kompetences 
Profesionālās un akadēmiskās kompetences 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studenta darbs šī kursa ietvaros saistīts ar jaunākās pētnieciskās literatūras izpēti un analīzi, semināru un konferenču 
apmeklēšanu, zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, piedalīšanos semināros un konferencēs. Kursa ietvaros  notiek 
pašizglītošanās zinātniski pētnieciskajā darbībā, kas  sekmē mūzikas skolotāju un skolēnu/studentu intelektuālo attīstību 
un prasmi gūt zināšanas, patstāvīgi domāt, spriest, izprast situāciju, saskatīt lietas secībā un veselumā, redzēt cēloĦu - 
seku sakarības, sistemātiski uztvert apstākĜu attīstību, izvirzīt hipotēzes un mērėus, spēju rast alternatīvus risinājumus un 
prasmi pieĦemt lēmumus, paust savu viedokli, uzĦemties atbildību un veikt refleksiju. 
 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Students patstāvīgi veic zinātnisku pētījumu apkopo to bakalaura darbā  
un aizstāv Valsts komisijā  

160 

 
Prasības KRP iegūšanai Valsts eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Mūzikas pedagoăijā 

Mūzikas psiholoăijā  
Mūzikas vēsturē 
 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg. music, docente 



 

Mācību papildliterat ūra Vispārīgā pedagoăija un psiholoăija 
Personības attīstības teorijas un psiholoăija u.c. atbilstoši 
izvēlētajai tēmai  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  M.Paipare 12.04.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Mūzikas  Nr.6 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  L.Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

1-4/P 

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

Noklausīts studiju programmas teorētiskais kurss, nokārtotas visas 
ieskaites un eksāmeni 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/ Mūzika 
Kursa mērėi Sekmēt mūzikas skolotāja teorētisko zināšanu pilnveidošanu, 

nozīmīgāko pedagoăisko un muzikālo profesionālo kompetenču 
pilnveidošanu 

Kursa uzdevumi Apgūto prasmju un iemaĦu interpretācijas pārbaude  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Skolotāja akadēmiskās un profesionālās kompetences 
Muzikālās, mūzikas zinātniskās kompetences 

Kursa valoda  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Valsts pārbaudījumā iekĜauti integratīvi jautājumi mūzikas pedagoăijā, psiholoăijā, mūzikas metodikā, kora 
zinātnē un kolokvijs mūzikā ( teorija un vēsture). 
 

Kursa nosaukums Valsts pārbaudījums 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Mirdza Paipare Mūzikas katedra Mg.music , docente 



 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

1. Mūzikas pedagoăija M\ūzikas pedagoăija kā zinātne   
 Mūzikas mācību procesa būtība, mācību 

motīvi. 
Mācību principi, to nozīmīgums mūsdienu 
mācību procesā. 
Mūzikas mācību saturs. Izglītības standarti 
un programmas. 

  

2. Mūzikas psiholoăija Mūzikas uztveres jautājumu risinājumi 
skolā 

  

 Kreativitāte mūzikas skolotāju darbā    
3. Mūzikas metodika Mūzikas priekšmets skolā   
 Mūzikas izglītības standarti, programmas, 

vērtēšana skolā 
  

4.Kora zinātne  Kora zinātnes priekšmets, uzdevumi, 
praktiskā realizācija 

  

 Dažādi jautājumi kora darba metodikā   
5. Mūzikas teorija un 
vēsture 

Laikmeta un stilu izpratne mūzikā  
Mūzikas valodas elementu apguves 
jautājumi skolā. Mūzikas klausīšanās 
nozīmīgums māksliniecisko izteiksmes 
līdzekĜu apguvē. 

  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Students patstāvīgi sagatavojas valsts eksāmenam  80 
 
Prasības KRP iegūšanai Nokārtots Valsts eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Mūzikas pedagoăijā 

Mūzikas metodikā 
Mūzikas psiholoăijā 
Kora zinātnē 
Mūzikas teorijā un vēsturē 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Paipare 02.05.07. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:  Nr.6 03.05.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Mackēviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Mūzikas skolotājs   

(kods 42141) 
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Profesionālās studiju programmas MŪZIKAS SKOLOT ĀJS 
PAŠNOVĒRTĒJUMS 

  Liepājas Pedagoăijas akadēmijā skolotāji darbam izglītības iestādēs tiek izglītoti vairāk 
nekā piecdesmit gadus. Šajā laika periodā atbilstošo mūzikas skolotāju  kvalifikāciju ieguvuši  
speciālisti, kas sekmīgi veic savus profesionālos pienākumus  Latvijas izglītības iestādēs. 
Studiju programma atskaites periodā tikusi pakāpeniski pilnveidota atbilstoši attīstības 



 

tendencēm zinātnē un praksē, kā arī saskaĦā ar darba tirgus pieprasījumu. Šajā laika periodā 
ir nodrošināta mūzikas mācīšanas metožu apguve, atbilstoši mūzikas skolotāja iespējām darba 
tirgū. Respektējot sabiedrības un izglītības sistēmas attīstības tendences, studiju programmā 
tiek iekĜautas arī sociālās un pedagoăiskās integrācijas idejas. 

Programmas saturs, attīstība un pašnovērtējuma ziĦojums apspriests LPA Mūzikas  
katedras sēdēs ( 02.03.2007, 03.05.2007., ), Pedagoăijas fakultātes domes sēdē (.05.2007.), 
LPA Studiju padomes sēdē (07.06..2007.), pašnovērtējuma ziĦojums piedāvāts apstiprināšanai 
Senātā 2007. gada 18.  jūnijā. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma Mūzikas skolotājs (LR Izglītības klasifikatora kods 42141)          akreditēta 
līdz 2007. gada 31. decembrim. Tā nodrošina LR MK 2000.gada 3.oktobra noteikumu Nr. 347 
“Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un IZM 
2004. gada 26. oktobra rīkojumu Nr. 669 “Mācību priekšmetu atbilstīgās tematiskās grupas” 
realizāciju un dod iespēju iegūt kvalifikāciju –Mūzikas skolotājs, kas paredz 2. līmeĦa 
profesionālo augstāko izglītību ieguvušā mūzikas skolotāja darba iespējas ir no pirmsskolas 
līdz vidusskolai, kā arī profesionālās ievirzes  izglītības iestādēs.   
 

 
 1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  
 

pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu,  prasmju un attieksmju formā 
Pamatojoties uz akreditācijas komisijas nozīmēto ekspertu grupas ieteikumiem, 

pārakreditācijas periodā ir konkretizēti studiju programmas mērėis.  
LPA studiju programmas Mūzikas skolotājs studiju mērėis ir nodrošināt profesionālās 

augstākās izglītības iegūšanu, sagatavot  kvalificētus mūzikas skolotājus darbam pamatskolās, 
vidusskolās, pirmsskolā un profesionālās ievirzes skolās, paredzot tālākizglītības iespējas  
   
Studiju programmas uzdevumi:  
- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamo teorētisko  zināšanu un praktisko iemaĦu 

apguvi; 
- veicināt topošo skolotāju profesionālo kompetenču veidošanos, ievērojot Latvijas izglītības 

sistēmas prioritātes; 
- radīt iespējas apgūt mūsdienīgu pētniecības un profesionālā darba metodoloăiju 
- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju saglabāšanā, kas 

Ĝautu pilnvērtīgi un radoši darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 
- sekmēt pašizglītību,  
 

 Atskaites periodā kopumā studiju programmai izvirzīto mērėu un uzdevumu aktualitāte 
ir nemainīga. Studiju programmas attīstības gaitā ir autonomizējušās abas (akadēmiskās un 
profesionālās) iegūstamās kompetences. Tā rezultātā tikuši konkretizēti studiju programmai 
izvirzītie uzdevumi, akcentējot iegūstamās kvalifikācijas būtību. Pēdējos piecos gados īpaša 
uzmanība tikusi veltīta jaunu mācību darba tehnoloăiju apguvei un studentu patstāvīgās, 
praktiskās un pētnieciskās darbības apjoma un efektivitātes paaugstināšanai. Pēdējos gados 
laikā par īpaši akcentējamiem uzskatāmi uzdevumi, kas saistīti ar mūzikas skolotāju 
sagatavošanu darbam pirmsskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī 
vispārizglītojošajās mācību iestādēs. 

Izvirzīto mērėu un uzdevumu īstenošanu pedagoăiskajā procesā apliecina studiju 
programmas izstrāde un ieviešana, studentu uzĦemšana programmā, studiju procesa 
organizatoriskie aspekti: diskusijas par studiju programmas saturu, studentu un docētāju 
ieteikumi programmas pilnveidošanai, studējošo ieinteresētība un iesaistīšanās studiju 



 

programmas un studiju procesa kvalitātes pilnveidē. Tā, piemēram, pēc studentu 
ierosinājumiem tika veikta programmas uzlabošana, ieviešot izvēles priekšmetus, kas 
nepieciešami profesionālajai pilnveidei, kvalifikācijas paaugstināšanai ( mūzikas metodika 
pirmsskolā, darbs bērnu mūzikas skolā , papildus instrumentspēle).  

Izvirzītie mērėi un uzdevumi atbilst studējošo interesēm un vajadzībām - pilnveidot 
profesionālās prasmes, apvienojot un bagātinot tās ar pedagoăiskajām prasmēm un iemaĦām. 

Īpašie studiju kursi mūzikā, pedagoăijā, psiholoăijā nodrošina skolotāja un mūzikas 
skolotāja izglītības profesionālo kompetenču veicināšanu un skolotāja darbam nepieciešamo 
prasmju apgūšanu 
 
 

2.Programmas organizācija  
 

 Programmas organizācija ir atbilstoša LPA Nolikumam par studijām (apstiprināts 
LPA Senāta sēdē 2007. gada 23.04.). Programmas Mūzikas skolotājs studiju organizācija 
notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu, LPA Satversmi, kā arī citiem LPA pieĦemtajā 
kārtībā apstiprinātajiem dokumentiem 

Studiju programma Mūzikas skolotājs LPA tiek īstenota pilna un nepilna laika  studijās 
attiecīgi - četrgadīgā un 4,5 gadu variantā. Studiju programmas izvērtēšana notikusi  sākot ar 
2001./2002. studiju gada pavasari ik gadu, gatavojot un iesniedzot LPA Senātā programmas 
ikgadējo pašnovērtējuma ziĦojumu. Ievērojot jaunākās likumdošanas nostādnes un izvērtējot 
aktuālo Latvijas izglītības sistēmas attīstību, kā arī Liepājas Pedagoăijas akadēmijas iespējas, 
var secināt, ka ceĜā uz Liepājas Universitāti ir lietderīgi attīstīt šo profesionālo studiju programmu 
turpmāk kā profesionālo bakalaura studiju programmu.    

Studiju programmas organizācijas un vadīšanas procesā tiek akceptēti un ievēroti 
demokrātijas principi: uz reflektantu/studentu vietām atbilstoši Senātā apstiprinātajiem 
uzĦemšanas noteikumiem un termiĦiem tiek izsludināts atklāts konkurss. UzĦemamo studentu 
budžeta un maksas vietu skaitu katru gadu apstiprina LPA Senāts. Mūzikas katedra izveido 
komisiju, kas LPA UzĦemšanas komisijas apstiprinātajos termiĦos organizē pretendentu 
iestājpārbaudījumu novērtēšanu, kā arī iestājpārrunas. Informatīvajos LPA pasākumos, 
„Atvērtājās durvīs”, gadskārtējās izstādēs „Skola 200.. u.c. aktivitātēs savlaicīgi notiek topošo 
studentu informēšana un konsultēšana par iespējām sagatavoties un studēt šajā programmā. 

Pedagoăiskā procesa nodrošināšanā ir skaidri definētā studenta, docētāju un 
programmas direktora atbildība un pienākumi, kā arī skaidri izstrādāta un noteikta studiju 
norise un pārraudzība. To nosaka LPA Nolikums par studijām. 

Studiju programmas izstrādi, īstenošanu un kvalitātes pilnveidi vada studiju 
programmas direktors un par studiju programmu atbildīgā Mūzikas katedra, sadarbojoties ar 
citu LPA katedru docētājiem.  

Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi tiek skatīti un analizēti 
Mūzikas katedras sēdēs ( 2001 - 2007). Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga ir studentu 
aptauja un intervijas par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa nodrošinājuma jautājumiem, 
kā arī Ĝoti nozīmīgas ir studentiem organizētās diskusijas par profesionālās pilnveides 
jautājumiem ( īpaši ar nepilna laika studentiem, kuri jau paralēli studijām strādā izvēlētajā 
profesijā). 

Studiju programmas nodrošinājumu veic atbilstošs kvalificēts personāls, kas ir 
garantija studiju rezultātu mērėtiecīgā sasniegšanā. 
 
 



 

3.Programmas apraksts 
 

Studiju programma izstrādāta, ievērojot Izglītības likumu, Ministru kabineta izstrādātos 
noteikumus par programmas realizēšanas ilgumu (4 gadi pilna laika studijām, 4,5 gadi nepilna 
laika studijām), 160 kredītpunktu apjomu un to sadalījumu obligātajos ( to vidū arī nozares 
teorētiskajos un  profesionālajos)  un izvēles priekšmetos. 

Obligātie studiju kursi ietver pamatkursus, kuros studenti saskaĦā ar Skolotāja profesijas 
standartu apgūst skolotājam  nepieciešamās kompetences, zināšanas, prasmes, attieksmes. 
Studijas beidzot, studenti aizstāv diplomdarbu 

Nozares profesionālie studiju kursi atbilst izvēlētajai kvalifikācijai - mūzikas skolotājs - un ir 
obligāti: Šajos studiju kursos studenti iegūst zināšanas un praktiskās iemaĦas un 
nepieciešamās kompetences skolotāja darbā. 

Izvēles studiju kursi ir veidoti ar mērėi pilnveidot zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras 
studenti var izvēlēties papildus. Šie kursi ir atvērti un mainās katru gadu, respektējot studentu 
izteiktās vēlmes, kā arī aktualitātes saglabāšanai. 

Obligātajos studiju kursos ietilpst vispārizglītojošie kursi, kuri iepazīstina studentus ar 
pedagoăisko, psiholoăisko, kulturoloăisko, vēsturisko koncepciju, ideju, mācību filozofisko 
un metodoloăisko pamatojumu, padziĜina priekšstatus par avotu daudzveidību, to 
izmantošanu skolotāja darbā. 

Teorētiskie pamatkursi ir ietverti obligātajā (A) daĜā, to veido pedagoăijas un psiholoăijas 
zinātĦu studiju kursi skolotāja kompetences nodrošināšanai. Kursi iepazīstina ar 
pedagoăijas un psiholoăijas pamatjautājumiem, veido izpratni par pedagoăiskā procesa 
būtību, likumsakarībām, mērėi un uzdevumiem mācīšanas un audzināšanas darbā, 
sekmē prasmes vispusīgi iepazīt skolēnus, novērtēt viĦu vecumposma specifiku, apgūt 
faktorus, kas ir nozīmīgi skolotāja un skolēna socializācijā. 

 Studiju kursi: vispārīgā pedagoăija un psiholoăija, metodoloăija un zinātniski pētnieciskās 
metodes pedagoăijā un mūzikā, audzināšanas teorija un metodika, pedagoăiskā 
psiholoăija u.c. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi – nodrošina mūzikas skolotāja profesionālo 
kompetenci, sekmē sociālo, komunikatīvo un organizatorisko iemaĦu pilnveidi, trenējot 
daudzveidīgai mācīšanas un mācīšanās organizēšanas darbībai klasē. Obligāti jāapgūst 
studiju kurss Mūzikas metodika. Nozīmīgākie studiju kursi: mūzikas vēsture, mūzikas  
teorija, mūzikas forma, diriăēšana, klavierspēle, solodziedāšana, koris, aranžēšana u.c. 

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no LPA kopējā 
„Brīvās izvēles kursu kataloga” piedāvājuma  studiju programmā noteiktajos apjomos, 
piemēram, mūzikas terapija, kameransamblis, populārās mūzikas ansamblis u.c 

Rezultātā studiju programma nodrošina  iespēju studentam  
• apgūt skolotāja darbam nepieciešamo pedagoăijas un psiholoăijas programmu;  
• apgūt mūzikas skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, metodiskos 

paĦēmienus;  
• apgūt mūzikas teoriju un vēsturi; 
•  apgūt skolotāja, skolas kora diriăentam  nepieciešamās prasmes un iemaĦas darbā 

ar kori, solo dziedāšanā,  
• mūzikas  pasākuma organizatoram  nepieciešamās prasmes un iemaĦas, 
• Veikt patstāvīgus pētījumus un rezultātus apkopot diplomdarbā, kura līmenim 

jāatbilst zinātniskās publikācijas prasībām 



 

Pedagoăisko prakšu laikā (kopējais apjoms ne mazāk kā 26 nedēĜas visu studiju laikā), 
strādājot skolā, apgūt skolotāja darbam nepieciešamās praktiskās iemaĦas. 

  
  
Studiju programmas satura apraksts 

 Atskaites periodā studiju programmā tikušas ieviestas šādas izmaiĦas: 
– saskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 481 
tikusi pārveidota studiju programmas struktūra. 
Studiju programmas izstrāde un realizēšana prasa izteiktu satura optimizāciju. Minētie 

nosacījumi, kā arī jaunākās nostādnes izglītības likumdošanā tika Ħemtas vērā jauna tipveida 
studiju plāna izstrādē. Minētā procesa ietvaros studiju programmas struktūrā kredītpunktu apjoms 
nav ticis mainīts. Obligātās izvēles (B) daĜas īpatsvars saglabājies. Akreditētajā studiju programmā 
B daĜas apjoms bija 43%. Aktuālajā programmas variantā tas ir 38%. Tādā veidā atskaites periodā 
studiju programmā ir ievērota un pilnveidota augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu 
praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Tā rezultātā uz teorētisko zināšanu apguvi orientēto 
mācību disciplīnu īpatsvars ir lielāks pirmajos divos studiju gados.  

Atskaites periodā programmas saturā, īpaši tās B daĜā tikušas īstenotas arī citas izmaiĦas, kas 
nepārsniedz MK noteikto izmaiĦu daudzumu. Pārsvarā izmaiĦas ir skārušas kredītpunktu 
palielināšanu vai samazināšanu, tādējādi iezīmējot studiju kursa nozīmību profesionālā bakalaura 
izglītības programmas kontekstā, satura kodolu saglabājot vai arī veidojot pilnīgi jaunu kursu. 

Jauni kursi programmā : A blokā  
      Kultūrpolitika un menedžments 1 KRP 
      Dators mūzikā  2 KRP 
Šie kursi norāda uz studiju programmas attīstību, kas nepieciešama, lai studenti veiksmīgāk 

varētu iekĜauties LPA  un citu valstu  dažādu projektu mobilitātē.  
Nozares teorētisko kursu blokā skolotāja profesionālo kompetenču pilnveidošanai saturiski 

nomainīti arī daži kursi: piemēram, uzĦēmējdarbības (2 KRP) un ekonomikas pamatu (2 KRP) 
vietā stājušies tādi priekšmeti kā Mūzikas pedagoăija (2 KRP) un Audzināšanas teorija un 
metodika.(2 KRP). Citas izmaiĦas, kas skārušas studiju programmu pārskata periodā var redzēt 
programmu salīdzinājumā pielikumā Nr 

 
 
 

Strukturālās izmaiĦas studiju programmas Mūzikas skolotājs obligātās izvēles daĜā 2001–
2007 

IzmaiĦu joma Apjoms 2001(%) Apjoms 2007 (%) 
 Palielināts pedagoăisko un psiholoăisko  
priekšmetu īpatsvars 

9 11 

Būtiski palielināts prakses apjoms 9 26 
Palielināts studentu pētnieciskās darbības 
apjoms 

4 14 

Mērėtiecīgi optimizēti studiju priekšmeti ar 
profesionālu ievirzi 

15 7 

 
 IzmaiĦas minētajā studiju programmas daĜā ir saistītas arī ar precīzāk tematizētu 

mūzikas skolotāja profesionālo problēmu apguvi.  
Attīstoties augstāko mācību iestāžu didaktikas metodēm, ir konkretizējusies studentu 

praktiskās un patstāvīgās darbības loma studiju procesa īstenošanā. Studiju plāna analīze 
norādītajā aspektā Ĝauj secināt, ka studentu praktiskajai darbībai tiek atvēlēta dominējoša loma. 



 

Tomēr iespējams, ka praktiskā darba apjomu studiju disciplīnu apguvē būtu nepieciešams 
palielināt. Īpaši nozīmīgi tas būtu mūzikas priekšmetu speciālo mācīšanas metodiku un 
pedagoăiskās integrācijas procesa apguvei. Kā jau tika norādīts, atskaites periodā saskaĦā ar 
jaunākajām nostādnēm un prasībām studiju programmas izveidē ir pieaudzis arī prakses 
apjoms. Prakse tiek vērtēta kā nozīmīga studiju programmas sastāvdaĜa, tādēĜ tās saturs un 
organizācija tiek sistemātiski analizēti un pilnveidoti. Īpaša tikusi pievērsta uzmanība praksei 
pedagoăiskajā, organizatora un kora vadīšanas jomā. Mācībspēki un studenti pozitīvi ir 
novērtējuši šo prakšu programmas paplašināšanu.  

Atskaites periodā ir konkretizēta arī brīvās izvēles studiju priekšmetu (programmas C 
daĜa) loma studiju programmā. Lai pilnveidotu minētās programmas daĜas organizācijas un 
apguves efektivitāti LPA tiek regulāri izstrādāti atbilstoši „Brīvās izvēles kursu katalogi”. 
Studentu aptauju rezultāti liecina, ka atskaites periodā studiju programmas brīvās izvēles daĜā 
tikuši apgūti kursi ar šādu ievirzi: 

– mūzikas terapija; 
– radošā pašizpausme mūzikā; 
– kultūras menedžments; 
– instrumentspēle ; 
– alternatīvās pedagoăijas metodes; 
Līdztekus studiju plānam C jeb izvēles priekšmetu bloku nepilna laika studiju programmā 
izdevies reizi 3 gados pulcināt visus studentus `radošajā nometnē` 6. sesijas laikā jūnijā, 
kad lekcijas un praktiskās nodarbības vada pieaicināti  augsti kvalificēti vieslektori ( prof. 
E.Račevskis, prof. Mods (ASV), prof. I.GrauzdiĦa, asoc. profesore I.Nelsone u.c.). Šajos 
meistarkursos iespējams sagatavot un  izpildīt kora programmas konkrētā stilā un žanrā, 
apgūt īpašās metodikas (mūzikas teorijas, literatūras pasniegšanai mūzikas skolās, 
speciālo un obligāto klavieru metodika, pūšamo instrumentu spēles metodika). u.c. 

 Brīvās izvēles studiju priekšmetu programmas daĜā ir iespējama arī turpmāka attīstība.  

Aktuālās programmas struktūras attīstības tendences liecina par nepieciešamību esošo 
studiju programmu transformēt, saglabājot tajā mūzikas specialitātes prioritāti. Tādā veidā tiek 
nodrošināta mūzikas skolotāja izglītības un profesionālā bakalaura izglītības darbā 
kvalifikācijas ieguve. Šāds viedoklis tika atbalstīts programmas realizācijā iesaistīto docētāju 
pārrunās. SaskaĦā ar to tika nolemts izstrādāt studiju programmas Mūzikas skolotājs aprakstu 
un izvērtējumu. Minētie dokumenti tika izstrādāti darba grupā un apstiprināti LPA Mūzikas  
katedras sēdē (03.05.2007., protokola Nr. 6), Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē 
(11.06.2007., protokola Nr. 13.) un LPA Senātā (18.06.2007., protokola Nr.1160. 
Transformētās studiju programmas Mūzikas skolotājs salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām Latvijā un ārvalstīs skatīt 6.1.1., studiju programmas tipvieda plāns ir ievietots 
Pārakreditācijas paketes 8.lpp. Studiju programmas nodrošināšanā iesaistīto mācībspēku 
sarakts ir ievietots 24.lpp. 

 
4. Vērtēšanas sistēma 
Atskaites periodā studentu sekmes, saskaĦā ar LPA pieĦemto sekmju vērtēšanas sistēmu, 

tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši katra studiju kursa programmas 
nosacījumiem, kā arī katra semestra noslēgumā. Zināšanas tiek vērtētas 10 baĜĜu sistēmā. 
Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās diskusijās, 
mācībspēku apspriedēs. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas attīstīšanā, 
absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 
Palielinoties studentu patstāvīgās un praktiskās darbības īpatsvaram, liela uzmanība tiek 
pievērsta zināšanu un prasmju pārbaudes metodēm. Tāpēc pēdējos gados docētāji plaši sākuši 



 

izmantot kumulatīvu studentu sekmju izvērtēšanu. Tā, piemēram, korī ir gan ieskaite, gan 
eksāmens, kurā vērtē gan apmeklējumu, gan skaĦdarbu iestudēšanas kvalitāti savai un kolēău 
programmai. Šādas pieejas efektivitāte pagaidām nav izvērtēta. Gan studiju disciplīnās ar 
mūzikas, gan arī pedagoăisku ievirzi kursu eksāmenos tiek izmantota  arī testu metode. 
Studentu profesionālo prasmju diagnosticēšanai plaši tiek izmantota situācijas analīzes metode, 
kad eksāmenā piedalās kolēăi un izvērtē profesionālo sniegumu diriăēšanā, solo dziedāšanā, 
klavierspēlē. 

 Studiju programmā paredzēti kvalifikācijas eksāmeni: atklātā mūzikas nodarbība skolā vai 
mūzikas pasākuma organizēšana vai eksāmens – koncerts un diplomdarba aizstāvēšana, kurā 
tematika aptver gan mūzikas pedagoăiju/metodiku, mūzikas psiholoăiju un mūzikas vēsturi. 
Pēdējos divos gados ir pilnveidota kvalifikācijas eksāmenu programma, īpaši tās praktiskā daĜa, 
dodot iespēju sniegt izvērtējumam arī mūzikas atklātās nodarbības pirmsskolā, it īpaši tas 
attiecas iz nepilna laika studentiem un viĦu tiešo darbu. Tādējādi studentu zināšanu pārbaude 
nodrošina saikni starp teorētiskajām zināšanām un praksi.  

 

5.Programmas praktiskā īstenošana  
 Studiju procesā docētāji īsteno daudzveidīgas didaktiskās metodes, kuras ir 
mērėtiecīgi orientētas, lai aktivizētu un kas bagātinātu studentu muzikāli pedagoăiskās 
darbības individuālās stratēăijas. Veiksmīgi tiek īstenotas interaktīvās lekcijas, kritiskās un 
analītiskās domāšanas aktivizēšana, diskusiju forumi, patstāvīgo darba formu veidi, kas 
aktualizē informatīvi komunikatīvo tehnoloăiju izmantošanas nepieciešamību un atbilstošo 
prasmju pilnveidošanos. 

Studiju metodes, to pamatojums  

Studiju procesa laikā studentam, profesionālās darbības veikšanai pirmsskolā, 
vispārējās vidējās izglītības un  speciālās ievirzes skolās, ir nepieciešams iegūt profesionālās 
un akadēmiskās kompetences, kas Ĝautu izprast un izmantot savā profesionālā darbībā 
dažādas metodikas un praktiskās pieejas, kā arī iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un 
izmantot jaunākos pētījumus un nozares sasniegumus. Mūzikas skolotājam nepieciešamās un 
apgūstamās kompetences apspriestas un izvērtētas katedras sēdē, atzītas par iespējamām un 
pilnveidojamām. Tās ir: 

• vispārīgas pedagoăiskās kompetences 
• specialitātes jeb mūzikas pedagoăijas kompetences 
• mākslinieciskās kompetences 
• mūzikas teorētiskās kompetences 
• mūzikas zinātnes kompetences 

Studiju programmas apguve notiek lekcijās, semināros, individuālajās un praktiskajās nodarbībās, 
praksēs, konsultācijās un studentu patstāvīgajā darbā. Studiju programmas realizācijā, līdztekus tradicionālajām 
darba formām (lekcijām, semināriem), tiek praktizētas interaktīvās metodes, piemēram, projekti, grupu darbs, 
radošie semināri, diskusiju metodes u.c. Mācībspēki izmanto kooperatīvā darba un kritiskās domāšanas 
attīstīšanas metodes. 

Minētās metodes palīdz studentiem darboties grupā, analītiski un praktiski apgūt studiju 
programmu.  
Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit tradicionāli, taču 
pārbaudījuma veidi ir elastīgi.  

Citi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba specifiku un 
koncertizpildījumu klavierspēlē, solo dziedāšanā, instrumentspēlē utt.  

Studenti veic patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studijas, periodikas studijas, 
referātu un lietišėo pētījumu izstrādi. Kontaktstundu un studentu patstāvīgā darba īpatsvars ir 1: 
4.  



 

Studentu zinātniskos darbus un pētījumu rezultātus iespējams publiskot LPA ikgadējās 
studentu konferencēs. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ietekmē studiju procesa atgriezeniskās 
saiknes veidošanu. Piemēram, M. Paipares  Autobiogrāfisko atmiĦu studiju pētījuma rezultāti 
tiek apspriesti studiju kursos Mūzikas metodika, Ievads studijās, Mūzikas terapija. 

Nozīmīga ir studentu mobilitātes iespēja. Trīs klātienes studentes 3 mēnešus Erasmus 
programmas ietvaros studēja Norvēăijā. L. SaveĜjeva  šo pieredzi izmantoja sava diplomdarba 
pētījumā. 

Studiju procesa organizācijas nepieciešama sastāvdaĜa ir optimālas studentu un 
docētāju mijiedarbības nodrošināšana pedagoăiskajā procesā, kas paredz studentu 
konsultēšanu un atbalsta sniegšanu gan praktisko, gan profesionālo interešu fokusēšanas 
procesā, piemēram, koncertprogrammu izstrādē, mākslinieciskā repertuāra atlasē, metodisko 
inovāciju pielietojumā utt.  

 
 

6.Programmas perspektīvais vērtējums 
 
6.1.Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam 

 Studiju programma Mūzikas skolotājs izveidota atbilstoši Latvijas Republikā 
noteiktajām juridiskajām normām un likumdošanas aktiem. Tā ir izstrādāta atbilstoši LPA 
Nolikumam par studijām (apstiprināts LPA Senāta sēdē datums). Studiju programmas pilnveide 
un organizācija notiek saskaĦā ar LR „Augstskolu likumu”, „Zinātniskās darbības likumu”, 
Ministru Kabineta noteikumiem, LPA Satversmi, kā arī citiem LPA pieĦemtajā kārtībā 
apstiprinātajiem dokumentiem. 
   Programmas atbilstība otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts  standartam. 
 Profesionālā otrā līmeĦa studiju programmas „Mūzikas skolotājs”  mūzikas skolotāja 
kvalifikācijas ieguvei izstrādāta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus nr. 
481, kas izdoti saskaĦā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu: 
*  programmas apjoms 160 kredītpunktu (KRP) 
* studiju ilgums – 4 gadi pilna laika studijās, 4,5 gadi nepilna laika studijās: 
* vispārizglītojošie kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju  
      kursi – 56 KRP 
* nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP 
* brīvās izvēles kursi – 6 KRP 
* prakses apjoms – 26 KRP 
* kvalifikācijas pārbaudījums – 2 KRP 
* diplomdarbs/bakalaura darbs – 10 KRP 
 
6.1.1.Salīdzinājums ar studiju programmām Latvijā un Eiropā 
Atskaites periodā veikts studiju programmas salīdzinājums ar Daugavpils universitāte Mūzikas 
skolotāja, profesionālā bakalaura studiju programmu Latvijā  un Stokholmas universitātes 
Zviedrijā  un Manheimas universitātes Vācijā  analogām programmām  
             
 
 
6.2.Programmas atbilstība profesijas standartam 
 Studiju kursu izvēle balstīta uz  Skolotāja profesijas standartā  (Apstiprināts ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2004.gada 27.februāra rīkojumu Nr. 116; reă. Nr. PS 0238) 
izvirzītajiem pienākumiem un uzdevumiem 
 



 

 6.2.1.Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem. 
Mūzikas skolotāji tiek sagatavoti vairākās republikas augstskolās un ne vienmēr 

absolventi izvēlas būt par mūzikas skolotājiem mazās lauku skolās 
Darba devēju atsauksmes ( VaiĦodes bērnu mūzikas skolas, Liepājas pilsētas un  

rajona izglītības pārvaldes mūzikas metodiskās apvienības vadītāju) pievienotas pielikumā. 
 

 
Mūzikas skolotāju izglītību  ieguvušo speciālistu iespējas darba tirgū 

Absolventu iespējas:  

o studēt pedagoăijas maăistrantūrā;  
o strādāt  pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā un profesionālās ievirzes 

mūzikas skolā par mūzikas  skolotāju 

7.Studējošie 
 
7.1.Studējošo skaits programmā 

Studentu skaits studiju programmā Mūzikas skolotājs 2001-2007 

 
Gads UzĦemšana Studē Ieguvuši diplomu 
2001 45 135 32 
2002 41 141 26 
2003 33 147 25 
2004 18 164 26 
2005 4 138 49 
2006 26 105 34 

  

Spriežot pēc tabulā prezentētajiem datiem, pēdējos gados ir samazinājies uzĦemšanas 
apjoms. Tas varētu liecināt par nepieciešamību pilnveidot studiju programmas reklāmu. 
Iespējams, ka dienas studiju programmas uzĦemšanas apjoma samazināšanās ir saistīta ar  to, 
ka Speciālās ievirzes skolās arī absolventu skaits ir samazinājies. Vairākkārt izskanējušas 
studējošo jautājumi par nepieciešamību studiju programmu pārstrukturēt par profesionālā 
bakalaura izglītības programmu. 

LPA Mūzikas skolotāja programmas nākamo  bāzi veido: 
1) Liepājas Em. MelngaiĜa  un citu Mūzikas vidusskolu absolventi 
2) Citu Latvijas augstskolu studenti, kuri dažādu iemeslu pēc izvēlas LPA studiju 

programmu.  
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2006./ 2007. studiju gadā tika imatrikulēti – 6 studenti pilna laika studijām un  
20  studenti nepilna laika studijām  

 
7.3.Absolventu skaits 

Atskaites periodā studiju programmu absolvējuši : 
Pilna laika studijās -  12 
Nepilna laika studijās  - 193     Kopā -  205 
 



 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Studiju procesa kvalitātes pilnveidošanas nolūkos ir veiktas vairākas studentu 

anketēšanas/aptaujas.  
Pārskata periodā veikta 2. kursa studentu aptauja, kurā studenti pauduši savu attieksmi un 
vērtējuši studiju darba organizāciju, nodarbību plānojumu, lekciju un praktiskā darba īpatsvaru, 
tāpat vērtējuši arī programmā iesaistīto mācībspēku darba kvalitāti.  
Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas nepaaugstināšanu. Pedagogi 
vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā mazāk 
interesantas, izteikta vēlēšanās vairāk apgūt tieši mūzikas priekšmetus un novitātes tajos. 
Aptaujas rezultāti glabājas PIN un pie LPA projektu vadītāja. 

Kā negatīvie faktori īpaši nepilna laika studējošiem tiek nosaukti: nepieciešams 
papildus finansējums, labāka materiāli tehniskais nodrošinājums, nespēja samazināt darba 
slodzi pamatdarbā, laika resursu trūkums, nodarbību skaits.. 

 Ir saĦemti vairāki būtiski konstruktīvi studentu ierosinājumi, kuri ir īstenoti studiju 
procesa pilnveidošanā, piemēram, papildināti izvēles bloka studiju kursi ( organizatora darba 
metodika, populārās mūzikas ansamblis u.c.)  

 
7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Pozitīvi un atzinīgi ir jānovērtē nepilna laika studentu motivācija un atvērtība, iniciatīva 
un iesaistīšanās studiju procesa pilnveidošanā ar ieteikumiem un priekšlikumiem, ar aktivitāšu 
īstenošanu, kuras veicina savstarpēju sadarbību, atbalstu un apmaiĦu profesionālajā  pieredzē. 
Studenti ir aktīvi studiju programmu pilnveidotāji, paplašinot piedāvāto literatūras avotu klāstu, 
iepazīstinot ar jaunām datu bāzēm Internetā un daloties pieredzē ar pedagoăiskajā procesā 
iegūtajām atklāsmēm un idejām. Pilna laika studenti ir arī motivēti studijām, taču profesionālās 
pieredze trūkst, tāpēc viĦi lielāku iniciatīvu gaida no docētājiem. Viennozīmīgi var apgalvot ( to 
liecina arī aptauju rezultāti), ka starp studentiem un docētājiem valda koleăiālas attiecības un 
sapratne. 

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits  

Studiju programmā nodarbināti pamatvietā vēlēti 24  Mūzikas katedras un citu katedru 

docētāji . 

Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas 
mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir ieguvuši maăistra grādu JVLMA savā 
specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. Kronbergs, O. Blauzde).  
Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte un Mg. art. D. Bluėe, Mg. mus. I.Valce un Mg. 
mus M.Paipare. Pedagoăijas un psiholoăijas kursus lasa attiecīgi Dr.paed. D. Lieăeniece,  Dr. 
paed A.Samusēviča, Dr. paed. L. Mackēviča, Dr. paed. A. Līdaka, Kultūras menedžmentu Mg. 
art. D. Bluėe. 
 Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla īpatsvars sastāda 
62%. pilna laika studijās, bet nepilna laika studijās – 58%. 

Nozīmīgi un programmas realizācijai nepieciešmai pētījumi tikuši veltīti vērtību izglītībai (Dr. paed. A. Līdaka), 
pētniecisko metožu praktiskajai izmantošnai pedagoăa darbā (Dr. paed A. Samuseviča), pētījumi pirmsskolas 
izglītības jomā (Hab. Dr. paed. D. Lieăeniece, Dr. paed. B. Vikmane,) Pētnieciskajā darbā gūtās atziĦas atspoguĜojas 
jaunu ar profesionālo izvēli saistītu studiju kursu programmās  un studentu pētnieciskajā darbā, kā arī publikācijās. 
Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažādos  projektos, tajā skaitā  Baltijas – ZiemeĜvalstu, 
Latvijas – Dānijas, Tempus, ERASMUS, Sorosa fonda- Latvija u.c. Katedras mācībspēki regulāri plāno savu 
līdzdalību citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas 
studentu zinātnisko un lietišėo izstrādĦu vadīšanā.  (skat. 2. Pielikumā). 



 

Zināšanu un iemaĦu pilnveidošana regulāri ir notikusi arī īslaicīgos semināros un kursos piem., 
LPA organizētajos  svešvalodu kursos, Hildeshaimas universitātes (Vācija) mācībspēku u. c. 
organizētajos semināros. Atskaites periodā programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir 
papildinājuši savas profesionālās zināšanas dažādos semināros ārvalstīs, piem., Vācijā, 
Dānijā, Zviedrijā.  Plašāks docētāju akadēmisko sasniegumu, publikāciju un. c. aktivitāšu 
saraksts ir ievietots pielikumā.  
Studiju programmu Mūzikas skolotājs  realizē: 
 LPA Pedagoăijas katedras mācībspēki Dr.habil. paed. prof. Daina Lieăeniece, 
Dr.paed. prof. Alīda Samuseviča, Dr.paed. asoc.prof. A.Līdaka, Dr.paed. doc. Blāzma 
Vikmane, Mg. paed. I.Valdmane., Mg. paed. R. Ozola 

LPA Matemātikas un informātikas katedras mācībspēki, Dr.paed. prof. Edvīns 
Ăingulis, Dr. paed. doc. Klaudija  Ăingule, Mg. paed.  Baiba Bērztīse 

LPA Latviešu valodas katedra -  Mg.  philol. Sandra OkuĦeva 
LPA Psiholoăijas katedras mācībspēki –Dr.psych doc.. Irina StrazdiĦa, Mg. psych. 

Vija Zēlerte,  Dr. psych. JeĜena Mihejeva 
LPA Sociālo zinātĦu katedras mācībspēki – Dr. phyl.doc.Zaigonis Graumanis, Mg. 

paed. Arturs Medveckis,  
Svešvalodu katedras mācībspēki –   Mg. paed. Ausma Šēna, Mg. paed. Gunta 

Reinfelde 
LPA Mūzikas katedras mācībspēki -  Dr.paed. Linda Mackēviča,  Mg. mus. Mirdza 

Paipare, Mg. mus., paed. Olga Blauzde, Mg. mus. Ilze Valce, Mg. mus. Vilnis Kronbergs, Dr. 
art. Zane Gailīte. 

Visi mācībspēki ir LPA pamatdarbā strādājošie. 
 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 

Studiju programmā strādā;  

Profesori - 5  (D. Lieăeniece I. Valce, Z. Gailīte , A. Samuseviča, E. Ăingulis,) 

Asoc. profesori - 4 ( L. Mackēviča, D. Celma, A . Līdaka,)   

Doktori  - 7  ( O. Glikasa, Z. Graumanis, I. StrazdiĦa, B. Vikmane, L. Latsone,  J. Mihejeva., 

H. Šimkuva) 

Tas sastāda  45  % no kopējā programmas docētāju daudzuma 

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem 
 Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību spēki regulāri ceĜ 
profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju.  

I.Valce piedalījusies Ē. van Nevela vadītajās 17. gs. mūzikas meistarklasēs Rīgā, 
M. Šēnhora  JVLMA. O. Blauzde, M. Paipare, L. Enăele piedalījušās profesoru T. Vigrama    
(Dānija -  Lielbritānija)  un J. Erkkila meistardarbnīcās/kursos. 

M. Paipare un I. Valce turpina studijas  J. Vītola LMA doktorantūras programmā  „Mūzikas 
vēsture un teorija” .  

Doktorantūrā LPA iestājusies arī katedras docente O. Blauzde. 
D. Bluėe 2007. gadā beigusi Latvija Kultūras akadēmijas doktora programmas teorētisko 

kursu.  
O. Blauzde, M. Paipare un L. Enăele ieguvušas jaunu kvalifikāciju – mūzikas terapijas 

speciālists, beidzot studijas studiju programmu " Mūzikas terapija". 
Minētie  un jau esošie studiju programmas mācībspēki ir atvērti inovācijām un gatavi  augt 

un veidot savu zinātnisko potenciāli atbilstoši programmas prasībām. 



 

 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Mūzikas katedras mācībspēki vada mākslinieciskās pašdarbības un jaunrades kolektīvus gan LPA, gan 
pilsētā. Tāpēc radošās aktivitātes ir visai nozīmīgas arī valstiskā līmenī. Ir saĦemti apbalvojumi un atzinības par 
kolektīvu panākumiem arī starptautiskajā arēnā. I. Valce vada LPA sieviešu kori „Atbalss” un jauniešu kori „Intis”, 
M. Paipare vada jaukto kori „Lauma” un vokālo grupu „Lauma”, 48. arodvidusskolas jauniešu kori, O. Blauzde  48. 
arodvidusskolas vokālo ansambli, bet V. Kronbergs LPA jaukto vokālo ansambli. 

Studentes LPA sieviešu kora "Atbalss" (diriăente I. Valce) sastāvā 2001. gadā 3. vieta Tallinas koru konkursā, 
2002. gadā – 1. vieta R.ŠūmaĦa koru konkursā  Cvikavā,  2004. gada aprīlī piedalījās  Starptautiskajā kora 
mūzikas konkursā Mariborā (Slovēnijā). Jauktā kora " Lauma" ( diriăente M.Paipare) un kora " Intis" ( diriăente I 
Valce) sastāvā gan studenti, gan pasniedzēji piedalījās Starptautiskajā koru konkursā Helsingsborgā (Zviedrija) un 
ieguva Sudraba diplomus. 

I.Valce ar vadītajiem kolektīviem LPA sieviešu kori „Atbalss” un Liepājas jauniešu kori „INTIS” 
2005. gada X piedalījusies I starptautiskajā E.DārziĦa koru konkursā Rīgā (LPA koris „Atbalss” 
– finālā), Republikāniskajā koru skatē (abiem kolektīviem – 2. vieta Latvijā savās kategorijās). 
Citas aktivitātes un panākumus var iepazīt kolektīvu vadītāju CV, kā arī ikgadējās Mūzikas 
katedras pašnovērtējuma ziĦojumos. 
Līdzdalība un projektu vadība Mūzikas katedras mācībspēkiem ir ikdiena. Tā, piemēram,L.Mackēviča (projekta 
vadītāja) - ERASMUS IP starptautiskais projekts „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā”  (LPA (Latvija), Vekšo 
universitāte (Zviedrija), Hildesheimas universitāte (Vācija). 

M.Paipare ( Latvijas pārstāvniecība) līdzdalība – SOCRATES ( Grundtvig 1) projektā 
„Supporting transition processes in early childhood „ 2006. gada februārī Štutgartē ( Vācija). 

M.Paipare ( Latvijas pārstāvniecība) LPA projekta koordinators – Socrates Grundtvig 1.1 
„TRANSITION Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frükindliche Bildungsprozesse” 
2006. – 2008.g. 
 I.Valce laikā no 2005. gada septembra līdz 2006. gada maijam bijusi eksperte PHARE 
Pārrobežu sadarbības programmas (CBC) projektā „Baltijas studentu tautas kultūras 
sadarbības veidošana”, 2005. gada novembrī bijusi vieslektore Vekšo (Växjö) universitātē, kā 
arī piedalījusies projektā „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” (abi pēdējie - ERASMUS 
Intensīvās mobilitātes programmas ietvaros).   

M. Paipare ( darba grupas vadītāja)  - ESF projekta „Sociālās atstumtības riskam pakĜauto 
ăimeĦu sociālā rehabilitācijas centra un programmas izveide VaiĦodes internātskolā”. 
M .Paipare, O. Blauzde, L.Enăele no 2004. gada turpina piedalīties Vācijas sabiedrības „Aktion 
Mensch” finansētajā projektā. 
Dalība konferencēs: 
2006. g.L. Mackēviča, M. Paipare – starptautiska konference LPA „Pedagoăija: teorija un 
prakse” 
Z. Gailīte piedalījusies ar referātiem starptautiskās konferencēs: 2005.g.decembrī Vācbaltu 
mūzikas dienas Tībingenā (Vācijā).  
2006. g. maijā Starptautiskajā . konferencē Kūresārē, Sāmsalā par ērăeĜbūves vēsturi. 
"Pārskats par ērăeĜbūvi Rīgā, Kurzemē, Vidzemē 18. gs."  
2006. g. 19.-21.IV Hildesheimas universitātē: kopprojekta  ERASMUS ietvaros lekcijas: 
"Laikmetīgā mūzika Latvijā", "Latvijas kultūrvēsture un šodiena"; piedalīšanās semināros, 
diskusijās.  
 2006. g. 8.IV Limbažu novada muzeja konferencē Jura Neikena piemiĦai ar referātu. "Kā DikĜi 
bija pirmie. Kopdziedāšanas sākumi Vidzemē." 
2003. gadā Z. Gailītei izdota monogrāfija „Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli” (Rīga, 
“Pētergailis”, 2003),bet 2006. gadā  monogrāfija “Mēness meti, saules stīga” (Rīga, “Pils”, 
2006). 



 

I.Valce 2005. gada XII piedalījusies starptautiskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
Liepājā, LPA un 2006. g. IV doktorantu zinātniskajā konferencē JVLMA ar referātiem ( I. Valce, 
M. Paipare),  2006.g. ‘ Kultūras krustpunkti” LKA  ( I. Valce) 

 

9.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Studiju programmu "Mūzikas skolotājs" tiek finansēta no valsts budžeta un maksas 

studijām (paši studenti),  studiju programmas izmaksu apstiprina senāts, viena neklātienes 
studenta izmaksa gadā ir Ls no 280 – 430 , atkarībā no studiju kursa apjoma un individuālo 
nodarbību skaita.  Pilna laika studentiem iedalītas 5 budžeta vietas un 5 maksas vietas. 

Akadēmijā esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā formulētos mērėus un 
uzdevumus. Studentu rīcībā ir trīs studiju korpusi, kuros ir gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, 
darbnīcas, kabineti un centri (pedagoăijas un psiholoăijas laboratorijas, dabas zinātĦu kabineti, vizuālās mākslas 
darbnīcas, vides izglītības, civilzinību, logopēdiskās palīdzības centri), sporta komplekss, datorklases, bibliotēka ar 
abonementu(t.sk. arī  starpbibliotēku abonements), periodikas zāli un studijām nepieciešamo materiālu 
pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma studiju programmas nodrošināšanā. Praksēm, 
praktiskajām nodarbībām tiek izmantotas Liepājas  un citu pilsētu un rajona centru mācību iestāžu telpas un 
inventārs. 

Bibliotēkas fonds nav pilnīgs, tomēr tiek regulāri papildināts. Atskaites periodā bibliotēkas fonds ir nozīmīgi 
papildināts, Speciālās mūzikas  literatūras klāsts lasītavā ir papildināts arī ar periodiskajiem izdevumiem( Mūzikas 
Saule, "Music Education Research”. Turpinās kompaktdisku un  arī  videotēkas veidošana un papildināšana 
(videomateriāls no  Latvijas nacionālās bibliotēkas, kā arī papildināta CD fonotēka un  literatūras materiāli latviešu 
mūzikā no Latvijas Mūzikas informācijas centra ( LMIC) un no MIDEM 2005 izstādes Kannās. LPA bibliotēkā 
saĦemti vairāki  jauni mūzikas ieraksti, nošu krājumi, mūzikas literatūra - iegādātas jaunas  grāmatas mūzikas 
disciplīnās.) 

 
10. Ārējie sakari 
 

Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, veidot personiskus 
zinātniskus kontaktus ar Latvijas un ārzemju pedagogiem un  zinātniekiem iespējams LPA 
sadarbības augstskolās Lietuvā (sadarbības līgumi ar ViĜĦas Pedagoăijas  Universitāti, 
Klaipēdas Universitāti), Vācijā (sadarbības līgums ar Hildesheimas Universitāti), Zviedrijā 
(Vekšjo Universitāte). Mūzikas katedrai ir zinātniska sadarbība J.Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Mūzikas Pedagoăijas nodaĜu, notikusi arī pieredzes apmaiĦa ar kolēăiem no Rīgas 
Pedagoăijas Izglītības un Vadības augstskolas. 

 
Katedras docētāju līdzdalība Starptautiskos projektos un aktivitātēs pārskata periodā ir Ĝoti 
aktīva. 
LPA noslēgts sadarbības līgums ar Tartu universitāti PHARE projekts par māksliniecisko 
kolektīvu apmaiĦas programmu Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku "Gaudeamus" 50 gadu 
jubilejas sagatavošanas periodā.  prof. I.Valce - šī pasākuma orgkomitejas locekle ( No 2005. II 
– 2006.g. V ). 
Pilna laika studiju programmas studenti piedalījušies vieslektoru Hildesheima – Vācija un 
Vekšo – Zviedrija lekcijās un praktiskajās  mūzikas meistardarbnīcās kopprojekta ERASMUS 
„Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” ( vadītāja asoc. prof.L. Mackēviča) ietvaros 2006. 
maijā LPA, bet   2007.gada maijā Vekšo universitātē. 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
1)  Sadarbības forma izpaužas  pedagoăiskās un koru prakses jomās, kad studenti veic 
mācību praksi. 



 

2) Līdzšinējā sadarbība ar darba devējiem izpaudusies, pieaicinot viĦus Valsts kvalifikācijas 
eksāmenos studentiem absolventiem. Tad arī analīzes rezultātā tiek paustas atsauksmes par 
studiju programmas absolventiem. 
3) Trešā  sadarbības forma ir darba devēju konsultācijas par absolventu specializāciju vai 
lūgums atrast attiecīgu darbinieku – mūzikas skolotāju viĦa vadītajai skolai. 
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoăijas 
un Izglītības Vadības augstskola ar līdzīgām studiju programmām.  Izveidojusies sadarbība ar Vekšo (Vaxjo) 
Universitātes Mūzikas katedru un Hildesheimas universitātes. Noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas StradiĦa 
universitāti un Rēzeknes augstskolu par sadarbības attīstīšanu programmai Mūzikas Terapija.    

 Mācībspēku mobilitāte. Mācībspēku mobilitāte tiek nodrošināta galvenokārt Pedagoăijas un Mūzikas 
katedru ietvaros. Programmas realizācijā iesaistītie LPA mācībspēki profesionālajā jomā sadarbojas ar 
augstākajām mācību iestādēm Latvijā (RPIVA, LU, Rīgas J. StradiĦa universitāte u. c.). Mācībspēku mobilitāte tiek 
nodrošināta arī  starpvalstu projektu ietvaros, piemēram, Vācija, Zviedrija, Dānija. Tas ir iespējams sadarbojoties 
Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēm, kas realizē radniecīgas programmas  (piemēram ar ViĜĦas 
Pedagoăijas universitāti ir noslēgts sadarbības līgums mācībspēku mobilitātei. ERASMUS projekta ietvaros). 

2006. gadā Vācijā Hildesheimas Universitātē lekcijas nolasīja Dr.art , prof. Z. Gailīte, bet  prof. 
I. Valce  2006.g. un 2007. gadā docente O. Blauzde vadīja diriăēšanas meistardarbnīcu Vekšo 
universitātē projekta  „Jaunas perspektīvas Mūzikas mācīšanā” ietvaros. Katedras docente O. 
Blauzde un asoc. profesore L. Mackēviča Vekšo universitātē minētā projekta ietvaros nolasīja 
lekcijas „Latviešu populārajā mūzikā”, piedalījās koncerta programmas  veidošanā un 
iestudēšanā, organizēja studentu un pasniedzēju diskusijas. 

 

Studentu mobilitāte. Programmas dienas un neklātienes studenti iesaistīti vairākos starptautiskajos 
projektos, t. sk.  Skola visiem (ZiemeĜvalstis), Soli pa solim u. c. Izveidojušies arī kontakti  ar Vekšo universitāti 
(Zviedrija). Līdzīgi, kā pasniedzēju mobilitāti, sadarbībā ar Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēm varētu 
nodrošināt studentu mobilitātes iespējas. 

2007. gadā studiju programmas  pilna laika 3 studentes ( L.SaveĜjeva, S. CeĜmalniece, M.Griščenko) 
programmas ERASMUS ietvaros 3 mēnešus studēja Norvēăijā.  

2007.gada maijā uz Zviedriju devās 10 LPA ( Mūzikas skolotāja un Kultūras darba vadības studiju 
programmu) studenti, docente O.Blauzde un  katedras vadītājas L.Mackēvičas vadītā projekta „Jaunas 
perspektīvas mūzikas izglītībā” ietvaros piedalījās diskusijās, lekcijās, meistardarbnīcā u.c. studiju pieredzes 
apmaiĦas veidos.  

 Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan pašmāju, gan 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem Z. Gailīte Vācijā, Igaunijā, kā arī  
starptautiskos  semināros  Latvijā   un    Vācijā.  
 ( skatīt pielikumu Nr. ) 

 

 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 

 
LPA ir noslēgts līgums ar Rīgas Pedagoăijas un Vadības augstskolu, kura arī realizē 

studiju programmas Mūzikas skolotājs, par studējošo iespējām turpināt studijas šīs augstskolas 
studiju programmā (skatīt 5.lpp) 
12. Programmas attīstības plāns  2007. – 2013. gadam 
 
N. 
p. 

Risināmās 
problēmas/uzde

Pasākumi Izpildes laiks 
un atbildīgais 

Izpildītāji Izpildes 
apliecinājums/ 



 

k. vumi par izpildi novērtējums 
1.  Profesionālā 

bakalaura studiju 
programmas 
nepieciešamība 

Studiju 
programmas 
sagatavošana 
licences 
saĦemšanai 

M.Paipare Programmas 
direktore un 
katedra 

Licences 
saĦemšana 
profesionālajai 
bakalaura 
programmai 

2. Intelektuālo 
resursu 
kapacitātes 
paaugstināšana 

docētāju studijas 
mākslas / 
mūzikas vai 
pedagoăijas 
doktorantūrā 

līdz 2007.gadam 
I.Ozola 

O.Blauzde, 
I. Valce,  
M.Paipare, . 
L.Enăele 
 

Studijas  
doktorantūrā 
Zinātniskais 
potenciāls,iegūts 
doktora 
grāds,promocijas 
darbu aizstāvēšana 

2 Sadarbības 
uzlabošana ar 
studentiem 

Studentu viedokĜu 
izpēte par studiju 
programmas 
kvalitāti (Aptauja, 
anketēšana) 

1 x gadā 
 M.Paipare 

M.Paipare, 
L.Mackēviča 

Sarunas, aptaujas, 
to analīze 

3. Atgriezeniskās 
saites starp 
absolventiem un 
darba devējiem 
aktualizēšana 

Studiju 
programmas 
organizatoriska 
sasaistes ar 
darba devējiem 
nodrošināšana 

Līdz 2013. 
gadam 
M.Paipare 

 
M.Paipare,  
L.Mackēviča 

Aptaujas rezultātu 
analīze. Darba  
devēju piesaiste 
kvalifikācijas 
eksāmenu komisijām  

4. Studijām 
nepieciešamo 
metodisko 
resursu 
nodrošinājums. 

 Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas 
un metodisko 
literatūru  

Visu gadu  
Katedras 
docētāji 

Bibliotēkas 
vadītāja 

Papildināti fondi 

5. Studējošo skaita 
papildināšana 
pilna laika 
klātienes 
programmā 

Studiju 
programmas 
tālākattīstības, 
sadarbības un 
popularizēšanas 
pilnveide. 

 
Katru gadu 
M.Paipare 

Katedras 
mācībspēki 

1.IzmaiĦas studiju 
plānā. 
2.Studiju 
programmas 
ilgtspēja. 
3.Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
4.Palielināts 
studējošo skaits  

6.  Studentu 
mobilitāte  

Studentu 
iesaistīšana ārējo 
sakaru centra 
projektos 

Katru  gadu 
L.Mackēviča 

Studenti Studentu apmaiĦa 

7. Mūsdienīgas 
mācību vides 
veidošana.  

Telpu aprīkojums 
un mūsdienīgu 
tehnoloăiju 
apguve 

2007.-2013. 
L. Mackēviča 

Katedras 
mācībspēki 

Papildināti mācību 
tehniskie līdzekĜi 
tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

      
 
 



 

 
 
 
 
Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa: 
Darba grupas vadītāja:  

   M.  Paipare, Mg. mus. 
 LocekĜi:  ĥ. Petrauska Mg. paed. 
   L. Mackēviča, Dr. paed. 
   V. TrumsiĦa, Mg. philol. 
                            L.SaveĜjeva IV kursa studente 
 
 
           PIN vadītāja   Mg. paed. ĥ. Petrauska 
 
06. 06. 2007.. 
 
 Katedras vadītāja Dr. paed. L. Mackēviča 
 
06.. 06. 2007. 
 
 Dekāne Mg. philol. V. TrumsiĦa 
 
06. 06. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

11. Programmas attīstības plāns 2007. –2013. gadam 
 

N. 
p. 
k. 

Risināmās 
problēmas/uzd
evumi 

Pasākumi Izpildes laiks 
un atbild īgais 
par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 
apliecinājums/ 
novērt ējums 

1.  Profesionālā 
bakalaura 
studiju 
programmas 
nepieciešamība 

Studiju 
programmas 
sagatavošana 
licences 
saĦemšanai 

M.Paipare Programmas 
direktore un 
katedra 

Licences 
saĦemšana 
profesionālajai 
bakalaura 
programmai 

2. Intelektuālo 
resursu 
kapacitātes 
paaugstināšana 

docētāju 
studijas mākslas 
/ mūzikas vai 
pedagoăijas 
doktorantūrā 

līdz 
2007.gadam 
I.Ozola 

O.Blauzde, 
I. Valce,  
M.Paipare, . 
L.Enăele 
 

Studijas  
doktorantūrā 
Zinātniskais 
potenciāls,iegūts 
doktora 
grāds,promocijas 
darbu aizstāvēšana 

2 Sadarbības 
uzlabošana ar 
studentiem 

Studentu 
viedokĜu izpēte 
par studiju 
programmas 
kvalitāti 
(Aptauja, 
anketēšana) 

1 x gadā 
 M.Paipare 

M.Paipare, 
L.Mackēviča 

Sarunas, aptaujas, 
to analīze 

3. Atgriezeniskās 
saites starp 
absolventiem 
un darba 
devējiem 
aktualizēšana 

Studiju 
programmas 
organizatoriska 
sasaistes ar 
darba devējiem 
nodrošināšana 

Līdz 2013. 
gadam 
M.Paipare 

 
M.Paipare,  
L.Mackēviča 

Aptaujas rezultātu 
analīze. Darba  
devēju piesaiste 
kvalifikācijas 
eksāmenu 
komisijām  

4. Studijām 
nepieciešamo 
metodisko 
resursu 
nodrošinājums. 

 Bibliotēkas 
fondu 
papildināšana ar 
jaunāko 
mūzikas un 
metodisko 
literatūru  

Visu gadu  
Katedras 
docētāji 

Bibliotēkas 
vadītāja 

Papildināti fondi 

5. Studējošo 
skaita 
papildināšana 
pilna laika 
klātienes 
programmā 

Studiju 
programmas 
tālākattīstības, 
sadarbības un 
popularizēšanas 
pilnveide. 

 
Katru gadu 
M.Paipare 

Katedras 
mācībspēki 

1.IzmaiĦas studiju 
plānā. 
2.Studiju 
programmas 
ilgtspēja. 
3.Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
4.Palielināts 
studējošo skaits  

6.  Studentu 
mobilitāte  

Studentu 
iesaistīšana 

Katru  gadu 
L.Mackēviča 

Studenti Studentu apmaiĦa 



 

ārējo sakaru 
centra projektos 

7. Mūsdienīgas 
mācību vides 
veidošana.  

Telpu 
aprīkojums un 
mūsdienīgu 
tehnoloăiju 
apguve 

2007.-2013. 
L. Mackēviča 

Katedras 
mācībspēki 

Papildināti mācību 
tehniskie līdzekĜi 
tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Studiju programmas novērt ējums no Latvijas Valsts interešu 
viedokĜa  
 

Viens no faktoriem, kas veicina mūsu Valsts atpazīstamību ir augstais kultūras 
līmenis, tostarp arī panākumi Starptautiskajā arēnā it īpaši Mūzikas – kora 
dziedāšanas laukā. 

Daudzu pasaules valstu vidū Latvija pamatoti var lepoties ar Dziesmu svētku 
fenomenu. Tas liecina par nopietni sakārtotu muzikālās izglītības sistēmu valstī. 
Mūzikas skolotāji ar savu darbu dažādās izglītības iestādēs ir veicinājuši to 
veidošanos un attīstību. Mūzikas skolotājs sabiedrībā vienmēr bijis ne tikai skolotājs, 
bet arī dažādu svētku, kultūras pasākumu organizators un aktīvs to dalībnieks, tautas 
nacionālo kultūras tradīciju pārmantotājs un kopējs, tāpēc sekmīgs mūzikas skolotāju 
darbs nodrošina Latvijas mūzikas kultūras pamatus.  

Šobrīd Latvijas vispārizglītojošām skolām, mūzikas skolām, dažādām 
privātskolām un interešu izglītības centriem nepieciešami jauni, radoši, labi teorētiski 
un praktiski izglītoti skolotāji, kas būtu gatavi turpināt pieredzes bagāto kolēău darbu. 

LPA skolotāju sagatavošanā ir liela pieredze , tāpēc profesionālā bakalaura 
studiju programma “Mūzikas skolotājs” dod iespēju apgūt mūzikas skolotāja darbam 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaĦas. Studiju laikā veidojas studentu 
personīgā attieksme pret mūzikas pedagoăiju, kultūru un runas mākslu, izpratne par 
pārmaiĦām izglītības sistēmā, par mūzikas nozīmi sabiedrības dzīvē, skolotāja 
personības, viĦa erudīcijas un pedagoăiskās kultūras nozīmi izglītības procesos. 

 Studiju programma Mūzikas skolotājs izveidota atbilstoši Latvijas Republikā 
noteiktajām juridiskajām normām un likumdošanas aktiem. Tā ir izstrādāta atbilstoši 
LPA Nolikumam par studijām (apstiprināts LPA Senāta sēdē datums). Studiju 
programmas pilnveide un organizācija notiek saskaĦā ar LR „Augstskolu likumu”, 
„Zinātniskās darbības likumu”, Ministru Kabineta noteikumiem, LPA Satversmi, kā 
arī citiem LPA pieĦemtajā kārtībā apstiprinātajiem dokumentiem. 
   Programmas atbilstība otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts  
standartam. 
 Profesionālā otrā līmeĦa studiju programmas „Mūzikas skolotājs”  mūzikas 
skolotāja kvalifikācijas ieguvei izstrādāta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumus nr. 481, kas izdoti saskaĦā ar Izglītības likuma 14. panta 19. 
punktu: 
*  programmas apjoms 160 kredītpunktu (KRP) 
* studiju ilgums – 4 gadi pilna laika studijās, 4,5 gadi nepilna laika studijās: 
* vispārizglītojošie kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju  
      kursi – 56 KRP 
* nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP 
* brīvās izvēles kursi – 6 KRP 
* prakses apjoms – 26 KRP 
* kvalifikācijas pārbaudījums – 2 KRP 
* diplomdarbs/bakalaura darbs – 10 KRP 
 
 
 
 



 

Studiju programmas Mūzikas  skolotājs salīdzinājums ar citās valstīs 

īstenojamām tāda paša līmeĦa studiju programmām 

 
Atskaites periodā veikts studiju programmas salīdzinājums ar Daugavpils universitāte 

Mūzikas skolotāja, profesionālā bakalaura studiju programmu Latvijā  un Stokholmas 

universitātes Zviedrijā  un Manheimas universitātes Vācijā  analogām programmām  

    Izvēloties salīdzināmās studiju programmas ārvalstu augstākajās mācību 

iestādēs,  tika Ħemta vērā attiecīgajā valstī dominējoša izpratne par mūzikas skolotāja 

būtību un tā  darba saturu, kā arī nacionālās  izglītības sistēmas attīstības stratēăija, 

kura atspoguĜota EAS (European Associaton for Music in  School) skat. adresē:  

http://eas.punkt.at/  

Šo iemeslu dēĜ studiju programmas  Mūzikas skolotājs tiek salīdzināta ar 

radniecīgām programmām Vācijā  - Manheimas universitātē un Stokholmas 

universitātē Zviedrijā. 

Studiju programmu apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā tiek noteikts 

saskaĦā ar nedēĜas stundu skaitu semestrī (SWS). Tomēr studiju programmās ir 

integrēta European Credit Transfer System  (ECTS).  

 
 
LPA UN CITU AUGSTSKOLU STUDIJU PL ĀNU SALĪDZINĀJUMS 

 

 

Augstskola 

 

LPA 

 

Daugavpils  

Universitāte 

Vâcija 

Manheimas 

universitâte 

Zviedrija  

Stokholmas 

universitâte 

Studiju laiks 5 gadi 4 gadi  4,5 gadi 4 gadi 

Priekšmetu 

bloki  

Kredîtpunkt

u skaits  

Kredîtpunktu 

skaits  

Kredîtpunktu 

skaits  

Kredîtpunktu 

skaits  

Filosofija, 

psiholoăija, 

pedagoăija. 

Akadēmiskās 

un vispārējās 

 

 

56 KRP 

 

 

 

40 KRP 

 

 

54 KRP  

 

 

 

40 KRP. 



 

izglītības 

priekšmeti. 

Muzikāli 

praktiskā joma  
50 KRP 23,5 KRP. 38 KRP 45 KRP 

Muzikāli 

zinātniskā joma 
34 KRP 56 KRP 34 KRP 35 KRP 

Muzikāli 

didaktiskā joma 
20 KRP 18 KRP 22 KRP 40 KRP 

Profesionālā +                       

Bakalaura 

programma 

160KRP 160 KRP 170 KRP 160 KRP 

 

Dažādu augstskolu studiju programmu salīdzinājums rāda, ka būtisku atšėirību 

starp augstskolām nav. Dažāds kredītpunktu skaits pa priekšmetu blokiem ir viegli 

izskaidrojams ar konkrētiem apstākĜiem un studiju programmas mērėi. LPA 

programmas  apjoms akadēmiskajos un vispārizglîtojošajos priekšmetos pamatots ar 

studentu kontingentu, kas iestājas  ar nepietiekošu sagatavotību  pedagoăiskajās  un 

sabiedriskajās zinībās. 

Muzikāli praktiskajā un muzikāli zinātniskajā jomā nav praktiskas atšėirības ar 

Eiropas valstu augstskolām.  

Lielāks programmas apjoms LPA paredzēts studiju muzikāli didaktiskajai 

jomai, jo mūzikas mācību priekšmetam skolās un skolēnu iegūtajām zināšanām un 

prasmēm ir Ĝoti liela loma valsts kultūras situācijas veidošanā un sabiedrības 

stabilizēšanā.  

Programmu salīdzinājums Ĝauj secināt: visās studiju programmās ir ievadkursi, 
profesionālās specializācijas pamatkursi ar teorētisku ievirzi un specializācijas kursi 
ar praktisku ievirzi, kā arī  psiholoăijas priekšmetu studijas un prakse. Studenti apgūst 
mūzikas teoriju un praksi dažādām specializācijām /kvalifikčijām ( dziedāšanas 
skolotājs, instrumentspēles skolotājs, baznīcas ērăelnieks u.c.  
 Būtiskākās atšėirības ir šādas: 

      –    studiju programmām ir atšėirīgs apjoms; 

– sakarā ar to, ka salīdzināmās Vācijas un Zviedrijas studiju programmas ir ar 
izteikti profesionālu ievirzi, tajās nav iekĜauti studiju priekšmeti, kas paredzēti 
vispārīgās pedagoăijas un psiholoăijas pamatu apguvei; 

– LPA studiju programmā nevar īpaši izdalīt studiju priekšmetus padziĜinātai 
mūzikas  pedagoăijas un ar to saistīto zinātĦu atziĦu apguvei, daĜēji 
zinātniskās atziĦas šajā jomā tiek apgūtas vispārīgās pedagoăijas un 



 

psiholoăijas pamatu studiju kursu ietvaros, piemēram, metodoloăija un 
zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā un mūzikā, pedagoăijas  didaktika, 
audzināšanas teorija un metodika utt.; 

– abu aizrobežu studiju programmu apjomā nav iekĜauti brīvās izvēles 
priekšmeti  

– abās studiju programmās tiek realizēti dažādi programmu varianti  un ir 
nodrošinātas iespējas apgūt vairākus specializācijas  virzienus; 

– Manheimas universitātes studiju programmā tiek speciāli akcentēts mūzikas 
mācību priekšmetu mācīšanas metodiku apjoms; 
- Stokholmas universitātes  studiju programmā padziĜināti tiek  piedāvāts 

apgūt papildus specializāciju 2 semestros ;  
–   Manheimas universitātes studiju programma apguvei tiek paredzēts  mazāk 

intensīvs studiju process ar Ĝoti izteiktu studiju prakses īpatsvaru.  
. 

Salīdzinājumam ar līdzīgām studiju programmām Latvijā tika izvēlēta  

Daugavpils Universitāte   

Kvalifik ācija Profesionālais bakalaurs izglītībā un mūzikas skolotājs 

Salīdzinot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

Mūzikas skolotājs, kas nodrošina profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāda 

un mūzikas skolotāja kvalifikācijas ieguvi , var konstatēt: 

 
1) DU  programma strukturēta  vienādi/līdzīgi ar  LPA profesionālo studiju 

programmu Mūzikas skolotājs. 
 

 Standarts  
Programmas apjoms 160 KP 160 KP 
Nozares teorētiskie pamatkursi  
Humanitāro un sociālo zinātĦu teorētiskie kursi 

  56 KP   36 KP 
  20 KP 

Profesionālās specializācijas studiju kursi    60 KP   60 KP 
Brīvās izvēles kursi (C)     6 KP     6 KP 
Prakse   26 KP   26 KP 
Valsts pārbaudījums ar bakalaura darba aizstāvēšanu   12 KP   12 KP 

 
 
2) Abās  studiju programmās vērība tiek veltīta studiju kursu pēctecībai, 

praktiskās un teorētiskās darbības integrācijai, lai sekmīgāk varētu aprobēt teorētiskās 
atziĦas praktiskā, patstāvīgā darbībā. 
  
 3) Abās studiju programmās pedagoăiskās prakses apjoms ( 26 KP) atbilst LR 
MK noteikumiem Nr. 481. D U prakse plānota 4., 5., 7. semestrī ar izstrādātu 
konkrētu uzdevumu un darba apjomu. Studenta prakses darba gaita, analīze, skolotāja 
– metodiėa izvērtējums tiek fiksēts fakultātē izstrādātajā Pedagoăiskās prakses 
dienasgrāmatā.Turpretim LPA prakse tiek plānota jau sākot ar 2. semestri un noris 
2.,4.,6. un 8. semestrī un nav tikai pedagoăiskā, bet saskaĦā ar iepriekš akreditētās 
programmas uzdevumiem arī  mūzikas pasākuma organizācijā. Praksei ir nolikums, 
kurš reglamentē visu nepieciešamo dokumentāciju un atbilst LPA Prakses 
nolikumam.  



 

  
4) Valsts pārbaudījumi mūzikas skolotāja kvalifikācijas un profesionālā 

bakalaura grāda izglītībā iegūšanai Daugavpils universitātē ir: 
• integrēts eksāmens Mūzikas mācību metodikā, sastāv no divām daĜām: 

- atklāta mūzikas stunda skolā, 
   - integrēti jautājumi pedagoăijā, psiholoăijā un metodikā; 

• eksāmens muzicēšanā (5 – 6 skaĦdarbu koncertprogramma) 
• bakalaura darba aizstāvēšana. 
 

                   Valsts pārbaudījumi mūzikas skolotāja kvalifikācijai LPA ir 
 

• integrēts eksāmens Mūzikas metodikā (integrēti jautājumi 
mūzikas pedagoăijā, psiholoăijā un metodikā) 

• diplomdarba  (bakalaura darba) aizstāvēšana 
 
             
Studiju programmas Mūzikas skolotājs  atbilstība  skolotāja profesijas 
standartam 
 Studiju kursu izvēle balstīta uz  Skolotāja profesijas standartā  (Apstiprināts 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004.gada 27.februāra rīkojumu Nr. 116; reă. Nr. 
PS 0238) izvirzītajiem pienākumiem un uzdevumiem 
 
 Studiju kursu izvēle balstīta uz  Skolotāja profesijas standartā  (Apstiprināts 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004.gada 27.februāra rīkojumu Nr. 116; reă. Nr. 
PS 0238) izvirzītajiem pienākumiem un uzdevumiem: 

• pārzināt mācību un audzināšanas saturu, 
•  nodrošināt audzēkĦu personības izaugsmi, 
• nodrošināt audzināšanas un mācību procesu, 
• būt kompetentam mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē 

u.c 
 
                                                              
Jomas Zināšanas Studiju kurss 
Pedagoăija un 
psiholoăija 

Mācīšanās un mācīšanas 
teorija un metodika; 
Audzināšanas darbība jeb 
klasvadība 
 
 
 
 
Mācību organizācija (mācību 
metodes, mācību stunda, 
mācību programma) 
Saskarsmes un sadarbības 
veicināšana (sociālo attiecību 
veidošana) 
 
Pedagoăisko pētījumu 

 
Audzināšanas teorija un 
metodika ( A ) 
 
Vispārīgā pedagoăija ( A ) 
 
Didaktika ( A ) 
 
Mūzikas metodika ( B ) 
 
 
Saskarsmes un sociālā 
psiholoăija ( A ) 
Mūzikas terapija ( A ) 
 
Zinātniskā darba metodoloăija 



 

metodes 
 
 
 
Psiholoăija (vispārīgā, 
attīstības, sociālā) 
 
Nozaru pedagoăija un 
psiholoăija 

mūzikā ( A ) 
Studiju darbs ( A ) 
 
Vispārīgā psiholoăija ( A ) 
Personības attīstības 
psiholoăija ( A ) 
Mūzikas pedagoăija ( A ) 
Mūzikas psiholoăija ( A ) 
 
 
 

Mācību 
priekšmetam 
atbilstošā zinātnes 
nozare 

Mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta didaktika 
Mācību satura integrācijas 
pamati 

Mūzikas teorija  (B) 
Mūzikas vēsture ( A ) 
Mūzikas forma ( B ) 
Aranžēšana  ( B ) 
Mūzikas stilu teorija un 
interpretācija ( A ) 

Valodas un 
komunikācija 

Informācijas tehnoloăijas 
Valsts valoda un svešvaloda 
Saskarsmes psiholoăija 

Informācijas tehnoloăijas  (A) 
Svešvaloda ( A) 
Saskarsmes un sociālā 
psiholoăija  ( A ) 

Sociālās zinības Ētika 
 
Kultūras vēsture 

Filozofija ( A ) 
Estētika  ( A ) 
Kultūras vēsture  ( A ) 

Veselīgs dzīves 
veids 

Veselīgs uzturs 
Personālā higiēna 

Veselības mācība ( A ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Atsauksmes par studiju programmu 
 



 



 



 

14. Reăistrācijas apliecība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. Pielikumi 
 

Liepājas Pedago ăijas akad ēmija 

 

 

 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesion ālās augst ākās izgl ītības studiju programma 

Mūzikas skolot ājs 

(KODS 441445) 

 

 

 

 

Pašnov ērtējuma zi Ħojums 

par 2001./02. studiju gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepāja 2002. 

 



 

 

 

 

Programmas direktore: 

     

/Mirdza Paipare, Mg.mus., lektore/ 

     

                     Katedras vad ītāja: 

 

                                   /Linda Mack ēviča, Dr. paed/ 

  Dekāne: 

 

    /Vineta Trumsi Ħa. Mg.philol./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprin āts  

Senāta sēdē 

Datums………….Protokola Nr………  

 

Senāta priekšs ēdētāja: 

   /Al īda Samus ēviča, Dr. paed./ 

 



 

1. Studiju programmas m ērėi un uzdevumi. 

Pamatojoties uz ekspertu grupas ieteikumiem, konkretizējām studiju 

programmas mērėi. 

1. 1. Mērėis: Kvalificētu mūzikas skolotāju sagatavošana darbam 

pamatskolās un vidusskolās, paredzot tālākizglītības iespējas; attīstīt 

mūzikas skolotāju profesionālo izglītību un kompetences, kas Ĝautu 

pilnvērtīgi un radoši darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 

1. 2.  Uzdevumi:  

- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

metodiskos principus un praktiskās iemaĦas; 

- pilnveidot topošo skolotāju profesionālo kompetenci, ievērojot Latvijas 

izglītības sistēmas prioritātes; 

- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju 

saglabāšanā un attīstīšanā; 

- veicināt vajadzību pēc pašizglītības, sekmējot mūžizglītību.   

2. Studiju programmas organiz ācija. 

2. 1. Pārskata periodā studiju programmas ietvaros studentiem tika dota 

iespēja iegūt arī kvalifikāciju "Pirmsskolas mūzikas skolotājs". Lai iegūtu šo 

kvalifikāciju, studentiem jāiegūst  21 KRP  - obligātās izvēles blokā. 

2. 2. Studiju saturs un organizācija pārskata periodā būtiski nav mainījies. 

Par obligāto un izvēles kursu, lekciju un praktisko darbu īpatsvaru var 

iepazīties 2001. g. pašnovērtēšanas ziĦojumā, kas glabājas Mūzikas 

katedrā. 

Ar jauno studiju gadu programma ir pārstrukturēta 1. kursam klātienē. 

IzmaiĦu rezultātā studentiem tiek dota iespēja iegūt ne tikai skolas koru 

diriăenta vai mūzikas pasākumu organizatora kvalifikāciju, bet mūzikas 

skolu kora diriăenta un mūzikas pasākumu organizatora kvalifikāciju. 

3.  Studiju programmas praktisk ā realizācija.  

3.  1. Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām - 

lekcijām, semināriem, individuālajām nodarbībām. Mācību spēki ikdienas 

darbā izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, problēmbalstītus 

seminārus. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaĦu 

integrēšanu, kursu savstarpēju saistību studentu kursa un kvalifikācijas darba 

izstrādē. Studiju programmā galvenokārt izmantotie patstāvīgā darba veidi: 



 

- praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

- kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apguvuši attiecīgo kursu; 

- darbs ar kori, kora darbu sagatavošana atklātai ieskaitei - koncertam; 

- instrumentālu skaĦdarbu sagatavošana - klavierspēlē, akordeonspēlē, 

blokflautas spēlē, ăitāras spēlē, ērăeĜspēlē. 

3. 2.  Mūzikas katedras docētāji (M. Paipare, L. Mackēviča, O. Blauzde,  

L. Enăele) studentu anketēšanas rezultātus izmantojušas zinātniskajās 

konferencēs, kā arī pētnieciskās darbības rezultātus integrē piedāvātajos 

lekciju kursos - mūzikā, mūzikas pedagoăijā un psiholoăijā, mūzikas 

mācīšanas metodikā (skat. Mūzikas katedras zinātniskā darba atskaites). 

3.  3.  Turpinās studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā, kuru rezultāti 

atspoguĜojas kvalifikācijas darbos, tādējādi rosinot studijām maăistratūrā 

(absolventes I. Prūse, S. Puėīte, J. Kristapsone turpina mācības LPA 

maăistratūrā). 

3.  4.    Studiju darbā tiek izmantotas problēmbalstītās, interaktīvās un 

kooperatīvās mācību metodes, īpaši tiek akcentēts studentu patstāvīgais 

darbs. 

4. Vērtēšanas sist ēma. 

Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit 

tradicionāli, taču pārbaudījuma veidi ir elastīgi: ieskaites korī var saĦemt, 

iestudējot patstāvīgi ar kori dažādu stilu un laikmetu autoru skaĦdarbus, 

piemēram, 1. k. - latviešu autoru mūzika (arī tautas dziesmas), 2. k. - 

klasicisma un romantisma laikmeta komponistu skaĦdarbi, 3. k. - vecklasikas 

un baroka laikaposma skaĦdarbi utt. 

Citi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba 

specifiku un koncertizpildījumu klavierspēlē, solo dziedāšanā utt. 

5. Studenti. 

5. 1.  Studenti savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veic, paužot savu 

attieksmi un vērtējumu C bloka priekšmetu izvēlē (papildus instrumentspēle, 

skolvadība, alternatīvās pedagoăijas sistēmas, kultūras menedžments u. c. ). 

5. 2.  Pārskata periodā veikta 2. kursa studentu aptauja, kurā studenti pauduši 

savu attieksmi un vērtējuši studiju darba organizāciju, nodarbību plānojumu, 

lekciju un praktiskā darba īpatsvaru, tāpat vērtējuši arī programmā iesaistīto 

mācībspēku darba kvalitāti.  



 

Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas 

nepaaugstināšanu, pedagogi vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu 

mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā neinteresantas, izteikta vēlēšanās vairāk 

apgūt tieši mūzikas priekšmetus. 

Aptaujas rezultāti glabājas PIC un Mūzikas katedrā. 

5. 3. Studenti var noskaidrot visus interesējošos jautājumus pie PIC 

darbiniekiem, programmas direktores, programmas direktores palīdzes, 

specialitātes pedagogiem, laborantes. Ar studiju specifiku studenti tiek 

iepazīstināti lekciju kursā "Ievads specialitātē".  

5. 4. Atskaites periodā absolventu un darba devēju aptauja nav veikta. 

6. Studiju programm ā nodarbin ātais akad ēmiskais un administrat īvais 

person āls. 

6.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 

personāls attiecībā pret studentu skaitu skatāms proporcijās : 30:144  

(30 mācībspēki :144 studenti) t. i. 1:4.  

6. 2.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 

studiju programmas mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir 

ieguvuši maăistra grādu LMA savā specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. 

Kronbergs). Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte. Pedagoăijas un 

psiholoăijas kursus lasa attiecīgi Dr. paed A.Samusēviča, Dr. paed. 

I.Neimane, Mg. psych. V. Zēlerte. 

6. 3.  Pārskata periodā studiju programmas "Mūzikas skolotājs" akadēmiskais 

personāls  Mūzikas katedras vadītājas   Dr. paed. L. Mackēvičas vadībā veica 

pētniecisko darbu skolas pedagoăijas apakšnozarē un strādā pie mūzikas 

mācību satura un metodikas. (Skatīt Mūzikas katedras zinātnisko darba plānu 

2002. gadam). 

 M. Paipare veiksmīgi novadījusi Eiropas Kopienas Leonardo da Vinci 

Mobilitātes  projektu  ( 2001. g novembris). 

L. Mackēviča  turpina piedalīties kā koordinatore starptautiskajā projektā  

" Mācīšana mūsdienu sabiedrībā"  (Vekšo, Alborga, Liepāja) 

"Skolotāju izglītība ar perspektīvas demokrātiju" (Vekšo, Fredriksberga, 

Liepāja), L.Mackēviča piedalījās 3. Starptautiskajā vasaras skolā Roskildes 

(Dānija) Universitātē 3.-12.08.01.; 



 

L.  BeĜugova vada Sabiedrības Integrācijas fonda projektu, organizējot 

festivālu "Mēs mīlam šo zemi". 

Pārskata periodā ir sagatavotas publikācijas 

1. M. Paipare. Deja kā mūzikas žanrs. Liepāja: "LiePa", 2002. 

2. L. Mackēviča. Mūzikas psiholoăijas pedagoăiskie aspekti. Liepāja: 

"LiePa", 2002. 

6.  4.  Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla 

īpatsvars sastāda 98%. 

6. 5. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību 

spēki regulāri ceĜ profesionālo kvalifikāciju. Diriăenti piedalās 

meistardarbnīcās ( M. Paipare, O. Blauzde, I. Valce 2002. gada jūnijā 

Klaipēdā piedalījās diriăēšanas meistarklasēs, kas bija organizētas 

ZiemeĜvalstu Dziesmu svētku ietvaros). Mūzikas metodiėi M. Paipare un V. 

Kronbergs cēla savu kvalifikāciju IZM un  Republikas Mūzikas pedagogu 

korporācijas kursos Rīgā 2002. gada martā. 

L. Mackēviča piedalījusies šādos semināros:   

- Liepājā, LPA 25.-27.06.01. "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un 

perspektīvas" 

- Valmierā, Vidzemes augstskolā  22.,23.11.01. 

"Skolotāju izglītības attīstība Baltijas valstīs: problēmas un perspektīvas" 

prezentācija par tēmu "Perspektīvas mūzikas izglītībā", ir sertifikāts (6 ECTS) 

Ar pilnīgāku informāciju par kvalifikācijas celšanu var iepazīties Mūzikas 

katedras mācībspēku zinātniskā darba atskaitē par 2001. gadu, kas glabājas 

Mūzikas katedrā. 

7. Finans ēšanas avoti, materi āli tehniskais un metodiskais 

nodrošin ājums.  

7. 1.  Studiju programmu "Mūzikas skolotājs" finansē paši studenti, studiju 

programmas izmaksu aprēėina PIC, viena neklātienes studenta izmaksa gadā 

ir Ls 200 - 240, atkarībā no studiju kursa apjoma un individuālo nodarbību 

skaita.   

7. 2.   Iegādāts videomateriāls no TV arhīva latviešu mūzikā, kā arī 

papildināta CD fonotēka.  

7. 3. Bibliotēkā pasūtīts žurnāls "Music Education Research" 



 

"Mūzikas saule" un iegādātas 2 mācību grāmatas mūzikā: "Mūzika 

vidusskolām". 

7. 4.  Pašnovērtējuma periodā programmas mācībspēki piedalījušies vairākos 

starptautiski finansētos projektos: Leonardo da Vinci (M. Paipare), 

ZiemeĜvalstu Ministrijas projekts (L. Mackēviča). 

8.  Ārējie sakari. 

8. 1. Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, 

Daugavpils universitāte, Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

ar līdzīgām studiju programmām. Turpinās iepriekš aizsāktā sadarbība ar  

diriăēšanas profesoru   E. Račevski, 

kurš studiju programmā vada mācību kori un studentiem māca diriăēšanu. 

Pārskata periodā Mūzikas katedra īstenojusi sadarbību ar Klaipēdas 

Universitātes Pedagoăijas fakultāti - notikušas pieredzes apmaiĦas tikšanās, 

kā arī organizēti studentu sadraudzības koncerti 2001. un 2002. gadā. 

8. 2.  Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan 

pašmāju, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar referātiem (Rīga, 

ViĜĦa, Lietuva), kā arī starptautiskos semināros (Vekšo, Zviedrija). 

8. 3.  Studentes LPA sieviešu kora "Atbalss" (diriăente I. Valce) sastāvā 

2002. gada maijā piedalījās 4. Starptautiskajā R. ŠūmaĦa kora mūzikas 

konkursā Cvikavā (Vācija), kurā ieguva zelta diplomu. 

8.  4.   Studiju programmā nav  ārzemju studentu . 

9. Sadarb ība ar valsts, pašvald ības un nevalstisk ām strukt ūrām studiju 

programmas realiz ācijā, saites ar darba dev ējiem. 

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki sekmīgi sadarbojas ar valsts, 

pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām, tādējādi veicinot programmas 

realizāciju un nodibinot saites ar potenciālajiem darba devējiem: 

1. L. BeĜugova vada Slāvu biedrību "ěeĜ". 

2. O. Blauzde, L. Enăele, L. Mackēviča, M. Paipare iesaistītas atklātā 

sabiedriskā Mūzikas terapijas fondā. 

 

10. Secinājumi: 

1. Izvērtējot otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmu "Mūzikas skolotājs", darba grupa secināja: 



 

1. 1. Katedrai ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi "Mūzikas skolotājs" 

programmas realizācijai; 

1. 2. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst izvirzītajiem mērėiem, 

par ko liecina studentu lielā ieinteresētība (konkurss uzĦemšanā); 

1. 3. Pēc Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma ir uzsākta 

studiju programmas "Mūzikas skolotājs" īstenošana pilna laika klātienē;  

1. 4. Akadēmijai ir laba materiāli tehniskā bāze minētās programmas 

realizācijai; 

1. 5. Akadēmijas bibliotēkas un katedras bibliotēkas resursi ir nepietiekami 

programmas nodrošināšanai (būtu vēlama jaunāko nošu materiālu un 

mācību grāmatu vairākos eksemplāros iegāde); 

1. 6. studiju sekmīgu darbu kavē telpu trūkums individuālajām nodarbībām. 

11. Priekšlikumi studiju programmas att īst ībai. 

Meklēt finansiālās iespējas (sadarbībā ar LPA projektu vadītāju) papildus 6. 

starpsesijai vasarā, kur tiktos visu kursu studenti radošajā nometnē (koris, 

meistarklases u.c. darba formas). 
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Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa: 

  

Darba grupas vadītāja: M.  Paipare, Mg. mus. 

 LocekĜi: ĥ. Petrauska Mg. paed. 

   L. Mackēviča, Dr. paed. 

   V. TrumsiĦa, Mg. philol. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 09. 2002. 

 

 Katedras vadītāja Dr. paed. L. Mackēviča 

 

13. 09. 2002. 

 

 Dekāne Mg. philol. V. TrumsiĦa 

 

13. 09. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liepājas Pedago ăijas akad ēmija 

 

 

 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesion ālās augst ākās izgl ītības studiju programma 

Mūzikas skolot ājs 

(KODS 441445) 

 

 

 

 

Pašnov ērtējuma zi Ħojums 

par 2002./03. studiju gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepāja 2003 

 

 



 

 

 

Programmas direktore: 

/Mirdza Paipare, Mg.mus., docente/ 

     

                     Katedras vad ītāja: 

                                   /Linda Mack ēviča, Dr. paed/ 

  Dekāne: 

    /Vineta Trumsi Ħa. Mg.philol./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprin āts  

Senāta sēdē 

Datums 01.07.Protokola Nr.14 

 

Senāta priekšs ēdētāja: 

   /Al īda Samus ēviča, Dr. paed./  

 

 

 

 

 



 

2. Studiju programmas m ērėi un uzdevumi. 

Pamatojoties uz ekspertu grupas ieteikumiem, konkretizējām studiju 

programmas mērėi. 

2. 1. Mērėis: Kvalificētu mūzikas skolotāju sagatavošana darbam 

pamatskolās un vidusskolās, paredzot tālākizglītības iespējas; attīstīt 

mūzikas skolotāju profesionālo izglītību un kompetences, kas Ĝautu 

pilnvērtīgi un radoši darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 

4. 2.  Uzdevumi:  

- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

metodiskos principus un praktiskās iemaĦas; 

- pilnveidot topošo skolotāju profesionālo kompetenci, ievērojot Latvijas 

izglītības sistēmas prioritātes; 

- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju 

saglabāšanā un attīstīšanā; 

- veicināt vajadzību pēc pašizglītības, sekmējot mūžizglītību.   

2. Studiju programmas organiz ācija. 

5. 1. Pārskata periodā studiju programmas ietvaros  neklātienes studentiem 

tika dota iespēja apgūt šādas kvalifikācijas: "Skolas koru diriăents" , 

Mūzikas pasākumu organizators", "Pirmsskolas mūzikas skolotājs". Lai 

iegūtu vienu no šīm kvalifikācijām, studentiem jāiegūst  21 KRP  -  B 

(nozares profesionālās pilnveides) daĜā. 

2. 2. Studiju saturs un organizācija pārskata periodā būtiski nav mainījies.    

Par obligāto un izvēles kursu, lekciju un praktisko darbu īpatsvaru var 

iepazīties 2001. g. pašnovērtēšanas ziĦojumā Mūzikas katedrā. 

      Pārskata periodā tika uzĦemti studenti studiju programmā "Mūzikas 

skolotājs" arī dienas nodaĜā, t. i., pilna laika studijām. 

Ar jauno studiju gadu programma ir pārstrukturēta atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem. 

 IzmaiĦu rezultātā klātienes studentiem tiek dota iespēja iegūt mūzikas  

skolotāja, skolu kora diriăenta un mūzikas pasākumu organizatora 

kvalifikāciju.  

Neklātienes studiju programmai  izmaiĦas ir studiju ilgumā - turpmāk 4,5 

gadi. 

 



 

3.  Studiju programmas praktisk ā realizācija.  

3.  1. Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām - 

lekcijām, semināriem, individuālajām nodarbībām. Mācību spēki ikdienas 

darbā izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, problēmbalstītus 

seminārus. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaĦu 

integrēšanu, kursu savstarpēju saistību studentu kursa un kvalifikācijas darba 

izstrādē. Studiju programmā galvenokārt izmantotie patstāvīgā darba veidi: 

- praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

- kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apguvuši attiecīgo kursu; 

- darbs ar kori, kora darbu sagatavošana atklātai ieskaitei - koncertam; 

- instrumentālu skaĦdarbu sagatavošana - klavierspēlē, akordeonspēlē, 

blokflautas spēlē, ăitāras spēlē, ērăeĜspēlē. 

6. 2.  Mūzikas katedras docētāji (M. Paipare, L. Mackēviča, O. Blauzde,  

L. Enăele) studentu anketēšanas rezultātus izmantojušas zinātniskajās 

konferencēs, kā arī pētnieciskās darbības rezultātus integrē piedāvātajos 

lekciju kursos - mūzikā, mūzikas pedagoăijā un psiholoăijā, mūzikas 

mācīšanas metodikā (skat. Mūzikas katedras zinātniskā darba atskaites). 

3.  3.  Turpinās studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā, kuru rezultāti 

atspoguĜojas kvalifikācijas darbos, tādējādi rosinot studijām maăistratūrā 

(absolventes I. Prūse, S. , I.SeĜivanoviča, I.ZvirgzdiĦa turpina mācības LPA 

maăistratūrā). 

3. 4. Studiju darbā tiek izmantotas problēmbalstītās, interaktīvās un 

kooperatīvās mācību metodes, īpaši tiek akcentēts studentu individuālais un 

patstāvīgais darbs. 

6. Vērtēšanas sist ēma. 

Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit 

tradicionāli, taču pārbaudījuma veidi ir elastīgi: ieskaites korī var saĦemt, 

iestudējot patstāvīgi ar kori dažādu stilu un laikmetu autoru skaĦdarbus, 

piemēram, 1. k. - latviešu autoru mūzika (arī tautas dziesmas), 2. k. - 

klasicisma un romantisma laikmeta komponistu skaĦdarbi, 3. k. – vecklasikas 

jeb renesanses un baroka laikaposma skaĦdarbi utt. 

Citādi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba 

specifiku un koncertizpildījumu klavierspēlē, instrumentspēlē, solo dziedāšanā 

un diriăēšanā . 



 

7. Studenti. 

5. 1.  Studenti savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veic, paužot savu 

attieksmi un vērtējumu C bloka priekšmetu izvēlē (papildus instrumentspēle, 

skolvadība, alternatīvās pedagoăijas sistēmas, kultūras menedžments u. c. ). 

5. 2.  Pārskata periodā veikta neklātienes 2. kursa studentu aptauja, kurā 

studenti pauduši savu attieksmi un vērtējuši studiju darba organizāciju, 

nodarbību plānojumu, lekciju un praktiskā darba īpatsvaru, tāpat vērtējuši arī 

programmā iesaistīto mācībspēku darba kvalitāti.  

Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas 

nepaaugstināšanu, pedagogi vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu 

mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā neinteresantas, izteikta vēlēšanās vairāk 

apgūt tieši mūzikas priekšmetus. 

Aptaujas rezultāti glabājas PIC un Mūzikas katedrā. 

5. 3. Studenti var noskaidrot visus interesējošos jautājumus pie PIC 

darbiniekiem, programmas direktores, programmas direktores palīdzes, 

specialitātes pedagogiem, laborantes. Ar studiju specifiku studenti tiek 

iepazīstināti lekciju kursā "Ievads specialitātē".  

5. 4. Atskaites periodā absolventu un darba devēju aptauja nav veikta. 

6. Studiju programm ā nodarbin ātais akad ēmiskais un administrat īvais 

person āls. 

6.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 

personāls attiecībā pret studentu skaitu skatāms proporcijās : 30:144  

(30 mācībspēki :144 studenti) t. i. 1:4.  

6. 2.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 

studiju programmas mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir 

ieguvuši maăistra grādu LMA savā specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. 

Kronbergs, O.Blauzde). Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte. 

Pedagoăijas un psiholoăijas kursus lasa attiecīgi Dr. paed A.Samusēviča, Dr. 

paed. I.Neimane, Mg. psych. V. Zēlerte. 

6. 3.  Pārskata periodā studiju programmas "Mūzikas skolotājs" akadēmiskais 

personāls  Mūzikas katedras vadītājas   Dr. paed. L. Mackēvičas vadībā veica 

pētniecisko darbu skolas pedagoăijas apakšnozarē un strādā pie mūzikas 

mācību satura un metodikas. (Skatīt Mūzikas katedras zinātnisko darba plānu 

2002. gadam). 



 

 M. Paipare ieguvusi Eiropas Kopienas Leonardo da Vinci Mobilitātes  

projekta atbalstu  ( 2003/2004. studiju gadam). 

L. Mackēviča  turpina piedalīties kā koordinatore starptautiskajā projektā  

" Mācīšana mūsdienu sabiedrībā"  (Vekšo -Zviedrija, Alborga - Dānija, Liepāja 

- Latvija), "Skolotāju izglītība ar perspektīvas demokrātiju" (Vekšo -Zviedrija, 

Fredriksberga - Dānija, Liepāja - Latvija). 

L. BeĜugova novadīja  Sabiedrības Integrācijas fonda projektu, organizējot 

festivālu "Mēs mīlam šo zemi". 

Z.Gailīte ir organizatore starptautiskajai biedrības "Thalia Germanica"  (Vācu 

teātris ārzemēs) konferencei Rīgā (2003. g. 14.-18.VI). Ievēlēta par Latvijas 

Komponistu savienības Muzikoloăijas sekcijas priekšsēdētāju. 

Pārskata periodā ir sagatavotas publikācijas 

3. M. Paipare. Deja kā mūzikas žanrs. - Liepāja: LiePa, 2002. 

4. L. Mackēviča. Mūzikas psiholoăijas pedagoăiskie aspekti. - Liepāja: 

LiePa, 2002. 

5. Z.Gailīte. Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli. R. : Pētergailis, ar KKF 

atbalstu paredzēts izdot 2003. g. vasarā.   

6.  4.  Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla 

īpatsvars sastāda 98%.  

6. 5. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību 

spēki regulāri ceĜ profesionālo kvalifikāciju. Diriăenti piedalās kora skatēs ar 

saviem kolektīviem : jauktais  koris "Lauma " ( vadītāja  M. Paipare), bet  

 LPA sieviešu koris "Atbalss", jauktais koris " Intis" ( vadītāja I. Valce) iekĜuvuši 

republikas skates finālā. M. Paipares un O. Blauzdes vadītais 48. 

arodvidusskolas  jauniešu ansamblis republikas amatniecības skatē ieguva 

augsto meistara diplomu. 

Katedras docētāji M.Paipare, O.Blauzde, L. Enăele apgūst jaunu kvalifikāciju, 

studējot programmā "Mūzikas terapija". L. Enăele studē Augstskolu didaktiku 

LPA piedāvātajos kursos. 

Ar pilnīgāku informāciju par kvalifikācijas celšanu var iepazīties Mūzikas 

katedras mācībspēku zinātniskā darba atskaitē par 2002. gadu Mūzikas 

katedrā. 

7. Finans ēšanas avoti, materi āli tehniskais un metodiskais 

nodrošin ājums.   



 

7. 1. Nepilna laika  studiju programmu "Mūzikas skolotājs" finansē paši 

studenti, studiju programmas izmaksu aprēėina PIC, viena neklātienes 

studenta izmaksa gadā ir Ls 200,- līdz 240,- atkarībā no studiju kursa apjoma 

un individuālo nodarbību skaita. . 

Pilna laika studentiem tika atvēlētas 8 budžeta vietas un 5 maksas vietas, 

taču aizpildītas tika visas budžeta un 2 maksas vietas.  

7. 2.  Iegādāts videomateriāls no TV arhīva latviešu mūzikā, kā arī papildināta 

CD fonotēka.  

7. 3. Bibliotēkā pasūtīti žurnāli "Music Education Research" ( 2 Nr.), 

"Mūzikas saule" un iegādātas vairākas mācību grāmatas mūzikā: "Mūzika 9. - 

12 klasei", "Mūzika 3. klasei", "Mūzika  4. klasei",  u.c. 

7. 4.  Pašnovērtējuma periodā programmas mācībspēki piedalījušies vairākos 

starptautiski finansētos projektos: Leonardo da Vinci (M. Paipare), 

ZiemeĜvalstu Ministrijas projekts (L. Mackēviča). 

8.  Ārējie sakari. 

8. 1. Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, 

Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

ar līdzīgām studiju programmām. Turpinās iepriekš aizsāktā sadarbība ar     

E. Račevski ( mūzikas profesoru diriăēšanā), kurš studiju programmā vada 

neklātienes mācību kori un studentiem māca diriăēšanu. 

Pārskata periodā Mūzikas katedra īstenojusi sadarbību ar Klaipēdas 

Universitātes Pedagoăijas fakultāti - notikušas pieredzes apmaiĦas tikšanās, 

kā arī organizēti studentu sadraudzības koncerti 2001. un 2002. gadā. 

8. 2.  Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan 

pašmāju, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar referātiem (Rīga, 

ViĜĦa, Temešvara Rumānijā), kā arī starptautiskos semināros (Vekšo -

Zviedrija; Alborga - Dānija). 

12. 3.  Studentes LPA sieviešu kora "Atbalss" un jauniešu kamerkora  "Intis" 

(diriăente I. Valce) sastāvā 2003. gada aprīli  piedalījās Dziesmusvētkiem 

veltītajā koru skatē un tika izvirzītas uz republikas finālskati Rīgā.Studiju 

programmas “Mūzikas skolotājs” klātienes un neklātienes studenti sniedza 

koncertu LPA Mūzikas dienu pasākumos š.g. maijā. 

8.  4.   Studiju programmā nav  ārzemju studentu . 



 

13. Sadarb ība ar valsts, pašvald ības un nevalstisk ām strukt ūrām studiju 

programmas realiz ācijā, saites ar darba dev ējiem. 

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki sekmīgi sadarbojas ar valsts, 

pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām, tādējādi veicinot programmas 

realizāciju un nodibinot saites ar potenciālajiem darba devējiem: 

O. Blauzde, L. Enăele,  M. Paipare iesaistītas atklātā sabiedriskā Mūzikas 

terapijas fondā. 

14. Secinājumi: 

 Izvērtējot otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

"Mūzikas skolotājs", darba grupa secināja: 

1. Katedrai ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi "Mūzikas skolotājs" 

programmas realizācijai. 

2. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst izvirzītajiem mērėiem, par 

ko liecina studentu lielā ieinteresētība (konkurss uzĦemšanā). 

3. Pēc Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma ir uzsākta studiju 

programmas "Mūzikas skolotājs" īstenošana pilna laika klātienē.  

4. Akadēmijai visumā ir laba materiāli tehniskā bāze minētās programmas 

realizācijai( nošu pavairošana, datora izmantošanas iespējas utt.);  regulāri 

jāveic mūzikas instrumentu  atjaunošanu un remontu   

5. Akadēmijas bibliotēkas un katedras bibliotēkas resursi ir nepietiekami 

programmas nodrošināšanai (būtu vēlama jaunāko nošu materiālu un mācību 

grāmatu vairākos eksemplāros iegāde). 

6. Studiju sekmīgu darbu kavē telpu trūkums individuālajām nodarbībām. 

7. Tika veikts klavieru ( flīăeĜa ) remonts zālē un labojumi citiem instrumentiem 

417., 424., 426. auditorijās, taču nepieciešams veikt arī vairāku klavieru 

remontu 

15. Priekšlikumi studiju programmas att īst ībai. 

Meklēt finansiālās iespējas (sadarbībā ar LPA projektu vadītāju) papildus 6. 

starpsesijai vasarā, kur tiktos visu kursu studenti radošajā nometnē (koris, 

meistarklases u.c. darba formas). 
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Studiju programmas m ērėi un uzdevumi. 

Pamatojoties uz ekspertu grupas ieteikumiem, ir konkretizēti studiju 

programmas mērėi. 

1. Mērėis: Kvalificētu mūzikas skolotāju sagatavošana darbam pamatskolās 

un vidusskolās, paredzot tālākizglītības iespējas; attīstīt mūzikas skolotāju 

profesionālo izglītību un kompetences, kas Ĝautu pilnvērtīgi un radoši 

darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 

1. 2.  Uzdevumi:  

- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

profesionālās kompetences un praktiskās iemaĦas; 

- pilnveidot topošo skolotāju profesionālo kompetenci, ievērojot Latvijas 

izglītības sistēmas prioritātes; 

- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju 

saglabāšanā un attīstīšanā; 

- veicināt vajadzību pēc pašizglītības, sekmējot mūžizglītību.   

2. Studiju programmas organiz ācija. 

2 . 1. Studiju saturs un organizācija pārskata periodā būtiski nav mainījies. 

Par obligāto un izvēles kursu, lekciju un praktisko darbu īpatsvaru var 

iepazīties 2003. g. pašnovērtējuma ziĦojumā, kas glabājas Mūzikas katedrā 

un LPA mājas lapā. 

2.  2.  Pārskata periodā tika uzĦemti studenti studiju programmā " Mūzikas 

skolotājs " gan dienas nodaĜā, t.i., pilna laika studijām, gan maksas 

neklātienē. 

3.  Studiju programmas praktisk ā realizācija.  

3.  1. Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām - 

lekcijām, semināriem, individuālajām nodarbībām. Mācību spēki ikdienas 

darbā izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, problēmbalstītus 

seminārus. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaĦu 

integrēšanu, kursu savstarpēju saistību studentu kursa un kvalifikācijas darba 

izstrādē. Studiju programmā galvenokārt izmantotie patstāvīgā darba veidi: 

- praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

- kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apguvuši attiecīgo kursu; 

- darbs ar kori, kora darbu sagatavošana atklātai ieskaitei - koncertam; 



 

- instrumentālu skaĦdarbu sagatavošana - klavierspēlē, akordeonspēlē, 

blokflautas spēlē, ăitāras spēlē, ērăeĜspēlē. 

3.2.  Mūzikas katedras docētāji (M. Paipare, L. Mackēviča,   

L. Enăele) studentu anketēšanas rezultātus izmantojušas zinātniskajās 

konferencēs, kā arī pētnieciskās darbības rezultātus integrē piedāvātajos 

lekciju kursos - mūzikā, mūzikas pedagoăijā un psiholoăijā, mūzikas 

mācīšanas metodikā (skat. Mūzikas katedras zinātniskā darba atskaites). 

3.3.  Turpinās studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā, kura rezultāti 

atspoguĜojas diplomdarbos, tādējādi rosinot studijām maăistrantūrā 

(absolventes D. Roderte, I.ZvirgzdiĦa, I.SeĜivanoviča turpina mācības LPA 

maăistratūrā, R. Juzups Jāz. Vītola LMA maăistratūrā, bet  D.Sleže ieguva 

maăistra grādu pedagoăijā). 

3.4.    Studiju darbā tiek izmantotas problēmbalstītās, interaktīvās un 

kooperatīvās mācību metodes, īpaši tiek akcentēts studentu patstāvīgais 

darbs. 

4.Vērtēšanas sist ēma. 

Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit 

tradicionāli, taču pārbaudījuma veidi ir elastīgi: ieskaites korī var saĦemt, 

iestudējot patstāvīgi ar kori dažādu stilu un laikmetu autoru skaĦdarbus, 

piemēram, 1. k. - latviešu autoru mūzika (arī tautas dziesmas), 2. k. - 

klasicisma un romantisma laikmeta komponistu skaĦdarbi, 3. k. - vecklasikas 

un baroka laikaposma skaĦdarbi utt. 

Citi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba 

specifiku un koncertizpildījumu klavierspēlē, solo dziedāšanā utt. 

5.Studenti. 

5.1. Studenti savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veic, paužot 

savu attieksmi un vērtējumu C bloka priekšmetu izvēlē (papildus 

instrumentspēle, skolvadība, alternatīvās pedagoăijas sistēmas, 

kultūras menedžments u. c. ). Uzteicama irstudentu ieinteresētība un 

aktivitātes izvēles priekšmetu apgūšanā.         

5. 2. Pārskata periodā neklātienes studijās 6. sesijā ( notika pirmo gadu pēc 

Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma) studentiem tika 

organizēta izvēles kursu programma ar vieslektoru pieaicināšanu " Mūzikas 



 

metodika - teorija un vēsture" - Dr. art. prof. Ilma GrauzdiĦa . Klavierspēles 

metodika Mg. mus. Irēna Štrausa ( Rīga). 

5. 3.  Pārskata periodā veikta 2. kursa studentu aptauja, kurā studenti pauduši 

savu attieksmi un vērtējuši studiju darba organizāciju, nodarbību plānojumu, 

lekciju un praktiskā darba īpatsvaru, tāpat vērtējuši arī programmā iesaistīto 

mācībspēku darba kvalitāti.  

Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas 

nepaaugstināšanu, pedagogi vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu 

mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā neinteresantas, izteikta vēlēšanās vairāk 

apgūt tieši mūzikas priekšmetus. 

Aptaujas rezultāti glabājas PIN un Mūzikas katedrā. 

5. 4. Studenti var noskaidrot visus interesējošos jautājumus dekanātā, studiju 

daĜā , pie PIN darbiniekiem, programmas direktores, programmas direktores 

palīdzes, specialitātes pedagogiem, laborantes. Ar studiju specifiku studenti 

tiek iepazīstināti lekciju kursā "Ievads specialitātē".  

5. 5. Atskaites periodā absolventu un darba devēju aptauja nav veikta. 

6. Studiju programm ā nodarbin ātais akad ēmiskais un administrat īvais 

person āls. 

6.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 

personāls attiecībā pret studentu skaitu skatāms proporcijās : 30:144  

30 mācībspēki :144 studenti), t. i. ,1:4.  

6. 2.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 

studiju programmas mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir 

ieguvuši maăistra grādu LMA savā specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. 

Kronbergs). Mūzikas maăistra grādu ieguvusi arī katedras lektore Olga 

Blauzde 

6.3. Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte. Pedagoăijas un 

psiholoăijas kursus lasa attiecīgi Dr. paed A.Samusēviča, Dr. paed. L. 

Mackēviča ,Dr. paed. I.Neimane, Kultūras menedžmentu Mg. art D. Bluėe. 

6. 4.  Pārskata periodā studiju programmas "Mūzikas skolotājs" akadēmiskais 

personāls  Mūzikas katedras vadītājas   Dr. paed. L. Mackēvičas vadībā veica 

pētniecisko darbu skolas pedagoăijas apakšnozarē un strādā pie mūzikas 

mācību satura un metodikas. (Skatīt Mūzikas katedras zinātnisko darba plānu 

2004. gadam). 



 

 M. Paipare veiksmīgi novadījusi Eiropas Kopienas Leonardo da Vinci 

Mobilitātes  projektu  ( 2004. g maijs). 

L. Mackēviča  turpina piedalīties kā koordinatore starptautiskajā projektā  

" Mācīšana mūsdienu sabiedrībā"  (Vaxjo, Alborga, Liepāja) 

"Skolotāju izglītība ar perspektīvu uz demokrātiju" , kā rezultātā norisinājās 

pieredzes apmaiĦa starp LPA un Vaxjo Universitātes Mūzikas katedrām. 

Pārskata periodā ir sagatavotas publikācijas 

Z. Gailīte.  Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli : R.: Pētergailis , 2003. 

6.  5.  Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla 

īpatsvars sastāda 98%. 

6. 6. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību 

spēki regulāri ceĜ profesionālo kvalifikāciju. Diriăenti piedalās 

Starptautiskos koru konkursos ( M. Paipare, O. Blauzde, I. Valce 2004. 

gada maijā Zviedrijā. Mūzikas metodiėi M. Paipare ,  O. Blauzde  un L. 

Enăele cēla savu kvalifikāciju IZM un izdevniecības " Zvaigzne ABC"  

kursos  janvārī un martā 2004.gadā). 

6. 7. O. Blauzde, M.Paipare un L. Enăele turpina studijas studiju programmā 

" Mūzikas terapija". 

6. 8. M. Paipare uzsākusi studijas Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

doktorantūrā. 

L. Mackēviča, L. Enăele , M. Paipare piedalījušās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē un nolasījušas referātus "Teorija un prakse II " Rīgā 2004. 

gada martā.  L.Mackēviča cēlusi savu zinātnisko un profesionālo 

kvalifikāciju: Vaxjo   Universitātē   Zviedrijā    ( 2003.g. sept.);    

Fordhamas    Universitātē ( 2003.g. okt.) un starptautiskā seminārā Karis, 

Somijā (2004.g. maijs) 

Ar pilnīgāku informāciju par kvalifikācijas celšanu var iepazīties Mūzikas 

katedras mācībspēku zinātniskā darba atskaitē par 2003. gadu, kas glabājas 

Mūzikas katedrā. 

7. Finans ēšanas avoti, materi āli tehniskais un metodiskais 

nodrošin ājums.  

7. 1.  Studiju programmu "Mūzikas skolotājs" finansē  no valsts budžeta un 

paši studenti, studiju programmas izmaksu apstiprina senāts, viena 

neklātienes studenta izmaksa gadā ir Ls 200 - 240, atkarībā no studiju kursa 



 

apjoma un individuālo nodarbību skaita.  Pilna laika studentiem iedalītas 6 

budžeta vietas un 6 maksas vietas. 

7. 2.   Iegādāts videomateriāls no TV arhīva latviešu mūzikā, kā arī 

papildināta CD fonotēka.  

7. 3. Bibliotēkā pasūtīts žurnāli "Music Education Research", 

"Mūzikas saule" un iegādātas  mācību grāmatas mūzikā: Vilkārse, Čerpinska 

"Mūzika" 3., 4., 5. kl. 

7. 4.  Pašnovērtējuma periodā programmas mācībspēki piedalījušies vairākos 

starptautiski finansētos projektos: Leonardo da Vinci (M. Paipare, O. 

Blauzde), ZiemeĜvalstu Ministrijas projekts (L. Mackēviča). 

8.  Ārējie sakari. 

8. 1. Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, 

Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskola 

ar līdzīgām studiju programmām. Turpinās iepriekš aizsāktā sadarbība ar  

diriăēšanas profesoru   E. Račevski, kurš studiju programmā vada mācību 

kori un studentiem māca diriăēšanu. Ir nodibinājusies sadarbība ar Vaxjo 

Universitātes Mūzikas katedru. 

Pārskata periodā Mūzikas katedra ( L. Mackēviča, M. Paipare) īstenojusi 

sadarbību ar J.Vītola LMA, RPIVA, DU Mūzikas katedru pārstāvjiem, lai kopīgi 

strādātu pie Mūzikas skolotāja profesijas standarta. 

8. 2.  Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan 

pašmāju, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar referātiem (Rīga, 

ViĜĦa, Lietuva), kā arī starptautiskos semināros (Vaxjo, Zviedrija). 

8.3. Studentes LPA sieviešu kora "Atbalss" (diriăente I. Valce) sastāvā 2004. 

gada aprīlī piedalījās  Starptautiskajā kora mūzikas konkursā Mariborā 

(Slovēnijā). Jauktā kora " Lauma" ( diriăente M.Paipare) un kora " Intis" ( 

diriăente I Valce) sastāvā gan studenti, gan pasniedzēji piedalījās 

Starptautiskajā koru konkursā Helsingsborgā ( Zviedrija) un ieguva Sudraba 

diplomus. 

8.  4.   Studiju programmā nav  ārzemju studentu . 

9. Sadarb ība ar valsts, pašvald ības un nevalstisk ām strukt ūrām studiju 

programmas realiz ācijā, saites ar darba dev ējiem. 



 

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki sekmīgi sadarbojas ar valsts, 

pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām, tādējādi veicinot programmas 

realizāciju un nodibinot saites ar potenciālajiem darba devējiem 

1. O. Blauzde, L. Enăele, M. Paipare iesaistītas atklātā sabiedriskā Mūzikas 

terapijas fondā. 

2. M.Paipare, pārstāvot Mūzikas terapijas fondu ( MTF )  veiksmīgi novadīja 

EK programmas PHARE projektu un piedalījās 6. Eiropas Mūzikas 

Terapijas kongresā Somijā 16.- 21. 06.2004. 

3. Katedras loceklēm M.Paiparei, O. Blauzdei un L.Enăelei ir praktiska 

sadarbība ar Kurzemes Akcijas " Saules stars" Interdisciplināro Bērnu 

Attīstības Centru Liepājā. 

10. Secinājumi: 

 Izvērtējot otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

"Mūzikas skolotājs", darba grupa secināja: 

1. Katedrai ir  nepieciešamie priekšnosacījumi "Mūzikas skolotājs" 

programmas realizācijai. 

2. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst izvirzītajiem mērėiem, par 

ko liecina studentu ieinteresētība . 

3. Pēc Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma ir uzsākta studiju 

programmas "Mūzikas skolotājs" īstenošana pilna laika klātienē, arī 6. sesija 

neklātienes studentiem ( ar izvēles kursu programmu). 

4. Akadēmijai ir pietiekama materiāli tehniskā bāze minētās programmas 

realizācijai, tika veikta regulāra klavieru skaĦošana (finansu resursu ietvaros). 

5. Akadēmijas bibliotēkas un katedras bibliotēkas resursi ir nepietiekami 

programmas nodrošināšanai (būtu vēlama jaunāko nošu materiālu un mācību 

grāmatu vairākos eksemplāros iegāde). 

6. DaĜēji ir  atrisināts telpu jautājumu -  ir apgūtas mazās telpas 424., 417., 

431. 

11. Priekšlikumi studiju programmas att īst ībai. 

1. Studiju programmas attīstībai veikt sadarbību ar Liepājas Simfonisko 

orėestri, lai piesaistītu studentus studijām LPA. 

2. Meklēt iespējas attīstīt studiju programmu ar izmaiĦām plānā līdz 30% un 

piedāvāt studentiem iespējas iegūt  kvalifikāciju strādāt par orėestra  

māksliniekiem   studiju programmas " Mūzikas skolotājs" ietvaros. 



 

3. Meklēt finansiālās iespējas, lai atbalstītu ieinteresētos studentus 

speciālistu apmaksai individuālajā instrumentu spēlē LPA sadarbībā ar 

Liepājas pils. Domi un Simfonisko orėestri. 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
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Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa: 

  

Darba grupas vadītāja: M.  Paipare, Mg. mus. 

 LocekĜi: ĥ. Petrauska Mg. paed. 

   L. Mackēviča, Dr. paed. 

   V. TrumsiĦa, Mg. philol. 

 

 

 

           PIN vadītāja   Mg. paed. ĥ. Petrauska 
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 Dekāne Mg. philol. V. TrumsiĦa 
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Senāta priekšs ēdētāja: 

   /Al īda Samus ēviča, Dr. paed./  

 

 

 



 

Studiju programmas m ērėis un uzdevumi. 

1. Mērėis: Kvalificētu mūzikas skolotāju sagatavošana darbam pamatskolās 

un vidusskolās, paredzot tālākizglītības iespējas; attīstīt mūzikas skolotāju 

profesionālo izglītību un kompetences, kas Ĝautu pilnvērtīgi un radoši 

darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 

    Uzdevumi:  

- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

profesionālās kompetences un praktiskās iemaĦas; 

- pilnveidot topošo skolotāju profesionālo kompetenci, ievērojot Latvijas 

izglītības sistēmas prioritātes; 

- veidot muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju 

saglabāšanā un attīstīšanā; 

- veicināt vajadzību pēc pašizglītības, sekmējot mūžizglītību.   

2. Studiju programmas organiz ācija. 

 Studiju saturs un organizācija pārskata periodā būtiski nav mainījies. 

Par obligāto un izvēles kursu, lekciju un praktisko darbu īpatsvaru var 

iepazīties 2004. g. pašnovērtējuma ziĦojumā, kas glabājas Mūzikas katedrā 

un LPA mājas lapā. 

 Pārskata periodā tika uzĦemti 19 studenti studiju programmā " 

Mūzikas skolotājs " gan dienas nodaĜā, t.i., pilna laika studijām, gan maksas 

nepilna laika studijām. 

3.  Studiju programmas praktisk ā realizācija.  

 Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām - 

lekcijām, semināriem, individuālajām nodarbībām un arī meistardarbnīcām. 

Mācību spēki ikdienas darbā izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, 

problēmbalstītus seminārus. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju 

un iemaĦu integrēšanu, kursu savstarpēju saistību studentu studiju un 

diplomdarba izstrādē. Studiju programmā galvenokārt izmantotie patstāvīgā 

darba veidi: 

- praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

- kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apguvuši attiecīgo kursu; 

- darbs ar kori, kora darbu sagatavošana atklātai ieskaitei - koncertam; 



 

- instrumentālu skaĦdarbu sagatavošana - klavierspēlē, akordeonspēlē, 

blokflautas spēlē, ăitāras spēlē, ērăeĜspēlē, trombona, trompetes, 

saksofona spēlē. 

  Mūzikas     katedras    docētāji      (M. Paipare, L. Mackēviča,  L.Enăele ) 

 studentu anketēšanas rezultātus izmantojušas zinātniskajās konferencēs, kā 

arī pētnieciskās darbības rezultātus integrē piedāvātajos lekciju kursos - 

mūzikā, mūzikas pedagoăijā un psiholoăijā, mūzikas mācīšanas metodikā 

(skat. Mūzikas katedras zinātniskā darba atskaites). 

  Turpinās studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā, kura rezultāti 

atspoguĜojas diplomdarbos, tādējādi rosinot studijām maăistrantūrā 

(absolventes D. Roderte, I.ZvirgzdiĦa, I.SeĜivanoviča ieguva maăistra grādu 

pedagoăijā LPA maăistratūrā, bet R. Juzups  Jāz. Vītola LMA maăistratūrā). 

Studiju darbā tiek izmantotas problēmbalstītās, interaktīvās un 

kooperatīvās mācību metodes, īpaši tiek akcentēts studentu patstāvīgais 

darbs. 

4.Vērtēšanas sist ēma. 

Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit 

tradicionāli, taču pārbaudījuma veidi ir elastīgi: ieskaites korī var saĦemt, 

iestudējot patstāvīgi ar kori dažādu stilu un laikmetu autoru skaĦdarbus, 

piemēram, 1. k. - latviešu autoru mūzika (arī tautas dziesmas), 2. k. - 

klasicisma un romantisma laikmeta komponistu skaĦdarbi, 3. k. - vecklasikas 

un baroka laikaposma skaĦdarbi utt. 

Citi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba 

specifiku un koncertizpildījumu klavierspēlē, solo dziedāšanā, instrumentspēlē 

utt. 

 5.Studenti. 

 Studenti savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veic, paužot savu 

attieksmi un vērtējumu C bloka priekšmetu izvēlē (papildus 

instrumentspēle, skolvadība, alternatīvās pedagoăijas sistēmas, kultūras 

menedžments u. c. ). Uzteicama ir studentu ieinteresētība un aktivitātes 

izvēles priekšmetu apgūšanā.         

  Pārskata periodā neklātienes studijās 6. sesijā ( notika otro gadu pēc 

Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma) un klātienes studentiem 



 

tika organizēta meistardarbnīca "Renesanses laikmeta vokālā mūzika", ko 

vadīja profesors A. Mods ( Maud) no Minesotas universitātes . 

  Pārskata periodā veikta 2. kursa studentu aptauja, kurā studenti 

pauduši savu attieksmi un vērtējuši studiju darba organizāciju, nodarbību 

plānojumu, lekciju un praktiskā darba īpatsvaru, tāpat vērtējuši arī programmā 

iesaistīto mācībspēku darba kvalitāti.  

Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas 

nepaaugstināšanu, pedagogi vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu 

mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā mazāk interesantas, izteikta vēlēšanās 

vairāk apgūt tieši mūzikas priekšmetus un novitātes tajos. 

Aptaujas rezultāti glabājas PIN un Mūzikas katedrā. 

 Studenti var noskaidrot visus interesējošos jautājumus dekanātā, 

studiju daĜā , pie PIN darbiniekiem, programmas direktores, programmas 

direktores palīdzes, katedras pedagogiem, laborantes. Ar studiju specifiku 

studenti tiek iepazīstināti lekciju kursā "Ievads specialitātē".  

 Atskaites periodā absolventu un darba devēju aptauja nav veikta. 

6. Studiju programm ā nodarbin ātais akad ēmiskais un administrat īvais 

person āls. 

           Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 

studiju programmas mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir 

ieguvuši maăistra grādu LMA savā specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. 

Kronbergs, O. Blauzde).  

 Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte un Mg. art. D. Bluėe, 

Mg. mus. I.Valce un Mg. mus M.Paipare. Pedagoăijas un psiholoăijas kursus 

lasa attiecīgi Dr. paed A.Samusēviča, Dr. paed. L. Mackēviča, Dr. paed. A. 

Līdaka, Dr. paed. I.Neimane, Kultūras menedžmentu Mg. art. D. Bluėe. 

  Pārskata periodā studiju programmas "Mūzikas skolotājs" 

akadēmiskais personāls  Mūzikas katedras vadītājas   Dr. paed. L. 

Mackēvičas vadībā veica pētniecisko darbu skolas pedagoăijas apakšnozarē 

un strādā pie mūzikas mācību satura un metodikas. (Skatīt Mūzikas katedras 

zinātnisko darba plānu 2004. gadam).  Dace Bluėe zinātniskā darba veikšanai 

2004.gadā ieguvusi Valsts Kultūrkapitāla fonda stipendiju. 



 

 M. Paipare un L. Mackēviča  iesaistītas starptautiskajā ERIC ( European 

Resources for Intercultural Communication) tīklā sekcijās Mūzika un mūzikas 

izglītība ( Music & Music Education). 

L. Mackēviča  turpina piedalīties kā koordinatore starptautiskajā projektā  

" Mācīšana mūsdienu sabiedrībā"  (Vaxjo, Alborga, Liepāja). 

Z. Gailīte piedalījusies ar referātiem starptautiskās konferencēs: a) Bonnas 

universitātē: "Mūzikas instrumentu būves vēsture" (2004. g. 4.-6.XII), 

paredzēta publikācija; b) ViĜĦas Valsts konservatorijā: "Jāzepa Vītola mūzikas 

recepcija" (2004. g. X); c)  Vācbaltu mūzikas dienās Liepājā (2005. g. 4.-

6.IV), paredzēts turpinājums Travemindē 2005. g. XII. 

Dace Bluėe  2004. - 2005.g. ir ES  PHARE grantu programmas "Sabiedrības 

integrācijas veicināšana Latvijā" projekta  Cittautiešu jauniešu  integrācija 

Latviešu mūzikas kultūrā projekta vadītāja, kā arī  dalība 3.Starptautiskā 

ērăeĜmūzikas festivāla Liepājā darba grupā. 

2005.g. D.Bluėe piedalījusies Starptautiskā zinātniskā konferencē 

"Sabiedrība un kultūra" Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo un vadības 

zinātĦu katedrā ar referātu,  2005.g. arī piedalījusies Daugavpils 

Universitātes Humanitārajā fakultātē Starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē 

"Zinātniskie lasījumi". 

  Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla 

īpatsvars sastāda 98%. 

 Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību 

spēki regulāri pilnveido profesionālo kvalifikāciju. Diriăenti piedalās  koru 

skatēs/konkursos un koncertos ( M. Paipare, O. Blauzde, I. Valce 2005. gada 

aprīlis Liepāja, Kurzemes novada dziesmu svētki Saldū jūnijā.)  

 O. Blauzde, M.Paipare un L. Enăele turpina studijas studiju programmā " 

Mūzikas terapija". 

 M. Paipare  un I. Valce  turpina  studijas Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas doktorantūrā un sekmīgi pabeigti jau  attiecīgi 2. un 1. studiju 

gadi.D. Bluėe studē doktorantūrā Latvijas Kultūras akadēmijā. L. Enăele 

turpina studijas LPA maăistratūrā. I.Valce 2004. g. XI saĦēmusi Latvijas I ZM 

Atzinības rakstu.  D.Bluėe    13. Starptautiskajā Pianisma ZvaigžĦu festivālā ir 

novērtēta ar nomināciju laikraksta Dienas gada balvu kultūrā.  



 

Ar pilnīgāku informāciju par kvalifikācijas celšanu var iepazīties Mūzikas 

katedras mācībspēku zinātniskā darba atskaitē par 2004. gadu, kas glabājas 

Mūzikas katedrā. 

7. Finans ēšanas avoti, materi āli tehniskais un metodiskais 

nodrošin ājums.  

  Studiju programmu "Mūzikas skolotājs" finansē  no valsts budžeta un 

paši studenti, studiju programmas izmaksu apstiprina Senāts, viena 

neklātienes studenta izmaksa gadā ir Ls 200 - 240, atkarībā no studiju kursa 

apjoma un individuālo nodarbību skaita.  Pilna laika studentiem iedalītas 5 

budžeta vietas un 6 maksas vietas - katra 300 Ls apjomā . 

   Papildināta videoteka - videomateriāls no  Latvijas nacionālās 

bibliotēkas , kā arī papildināta CD fonotēka un  literatūras materiāli latviešu 

mūzikā no Latvijas Mūzikas informācijas centra ( LMIC) un no MIDEM 2005 

izstādes Kannās. LPA bibliotēkā saĦemti vairāki  jauni mūzikas ieraksti, nošu 

krājumi, mūzikas literatūra. 

 Bibliotēka turpina  pasūtīt žurnālu "Music Education Research", 

"Mūzikas saule" un iegādātas  grāmatas mūzikā.  

  Pašnovērtējuma periodā programmas mācībspēki piedalījušies 

vairākos starptautiski   finansētos   projektos:   ZiemeĜvalstu   Ministrijas    

projekts     (L. Mackēviča), Vācijas sabiedrības " Aktion Mensch" projekts ( M. 

Paipare, O. Blauzde, L. Enăele). 

8.  Ārējie sakari. 

 Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, 

Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskola 

ar līdzīgām studiju programmām. Turpinās iepriekš aizsāktā sadarbība ar  

diriăēšanas profesoru   E. Račevski, kurš studiju programmā vada mācību 

kori un studentiem māca diriăēšanu. Ir nodibinājusies sadarbība ar Vaxjo 

Universitātes  Mūzikas katedru Zviedrijā. 

Pārskata periodā Mūzikas katedra ( L. Mackēviča, M. Paipare) turpina 

sadarbību ar J.Vītola LMA, RPIVA, DU Mūzikas katedru pārstāvjiem, lai kopīgi 

strādātu pie Mūzikas skolotāja profesijas standarta. 

  Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan 

pašmāju, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar referātiem (Rīga, 



 

ViĜĦa, Lietuva), kā arī starptautiskos semināros (Vaxjo, Zviedrija; Bonna, 

Vācija). 

LPA sieviešu koris "Atbalss" (diriăente I. Valce, V. Kronbergs) 

piedalījies Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā (2004. g. VII, I.Valce - 

virsdiriăente), LPA 50 gadu jubilejas pasākumos 2004. VII un XI, 2005. gada 

25. IV realizējis Liepājas  pilsētas kultūras projektu finansētu programmu 

(A.Kontauta skaĦdarba "Miserere" pirmatskaĦojums Liepājas sv.Trīsvienības 

baznīcā), ar labiem panākumiem - koru skatē, Kurzemes novada Dziesmu 

svētkos Saldū (I.Valce - virsdiriăente). Jauktā kora " Lauma" ( diriăente 

M.Paipare) un kora " Intis" (diriăente I.Valce) sastāvā gan studenti, gan 

pasniedzēji piedalījušies  Kurzemes novada dziesmu svētkos Saldū, "INTIS" 

sniedzis koncertus Rīgā AnglikāĦu baznīcā un Liepājā (Liepājas teātrī, 

Latviešu biedrības namā, baznīcās u.c.) 

Vokālais ansamblis ( V. Kronbergs) iestudēja programmu un uzstājās LPA 

rīkotajos pasākumos. 

 

   Studiju programmā nav  ārzemju studentu . 

 LPA noslēgts sadarbības līgums ar Tartu universitāti par māksliniecisko 

kolektīvu apmaiĦas programmu Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku 

"Gaudeamus" 50 gadu jubilejas sagatavošanas periodā. Asoc. prof. I.Valce - 

šī pasākuma orgkomitejas locekle ( No 2005. II) 

9. Sadarb ība ar valsts, pašvald ības un nevalstisk ām strukt ūrām studiju 

programmas realiz ācijā, saites ar darba dev ējiem. 

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki sekmīgi sadarbojas ar valsts, 

pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām, tādējādi veicinot programmas 

realizāciju un nodibinot saites ar potenciālajiem darba devējiem 

4. O. Blauzde, L. Enăele, M. Paipare iesaistītas atklātā sabiedriskā Mūzikas 

terapijas fondā. 

5. M.Paipare, pārstāvot Mūzikas terapijas fondu ( MTF ),  veiksmīgi novadīja 

EK programmas PHARE projektu un piedalījās 6. Eiropas Mūzikas 

Terapijas kongresā Somijā 16.- 21. 06.2004. 

6. M.Paipare, O. Blauzde un L.Enăele iesaistītas Mūzikas terapijas centra 

izveidē un darbā Liepājā Baseina ielā 9. 



 

7. M.Paipare, O. Blauzde un L.Enăele veiksmīgi sagatavoja un  novadīja 1. 

Starptautisko Mūzikas terapijas konferenci Latvijā, Liepājā, kas tika 

organizēta kopā ar LPA, Mūzikas terapijas fondu un Vācijas apvienības  

     " Aktion Mensch" atbalstu. 

5. D.Bluėe  no 2005.g. ir Liepājas pilsētas domes kultūras projektu konkursa 

komisijas locekle. 

 

10. Secinājumi: 

 Izvērtējot otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

"Mūzikas skolotājs", darba grupa secināja: 

1. Katedrai ir  nepieciešamie priekšnosacījumi  studiju programmas "Mūzikas 

skolotājs"  realizācijai. 

2. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst izvirzītajiem mērėiem, par 

ko liecina studentu ieinteresētība . 

3. Pēc Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma veiksmīgi atrisināta 

studiju programmas "Mūzikas skolotājs" īstenošana pilna laika klātienē, arī 6. 

sesija neklātienes studentiem ( ar izvēles kursu  vai 

meistarklašu/meistardarbnīcu programmu). 

4. Akadēmijai ir pietiekama materiāli tehniskā bāze minētās programmas 

realizācijai, tika veikta regulāra klavieru skaĦošana (finansu resursu ietvaros). 

5. Akadēmijas bibliotēkas un katedras bibliotēkas resursi ir apmierinoši 

programmas nodrošināšanai (būtu vēlama jaunāko nošu materiālu un mācību 

grāmatu  iegāde vairākos eksemplāros ). 

8. DaĜēji ir  atrisināts telpu jautājumu -  ir apgūtas mazās telpas 424., 417., 

431. 

12. Priekšlikumi studiju programmas att īst ībai. 

4. Studiju programmas attīstībai turpināt  veikt sadarbību ar Liepājas 

Simfonisko orėestri, lai piesaistītu studentus studijām LPA. 

5. Meklēt iespējas attīstīt studiju programmu ar izmaiĦām plānā līdz 30% un 

piedāvāt studentiem iespējas iegūt  kvalifikāciju strādāt par orėestra  

māksliniekiem   studiju programmas " Mūzikas skolotājs" ietvaros. 

6. Meklēt finansiālās iespējas, lai atbalstītu ieinteresētos studentus 

speciālistu apmaksai individuālajā instrumentu spēlē LPA sadarbībā ar 

Liepājas pils. Domi un Simfonisko orėestri. 



 

7. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 
N. p. 

k. 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbild īgais par 

izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecin ājums/ 

novērtējums 

1. Studentu 
viedokĜu izpēte 
par studiju 
programmas 
kvalitāti 

 1 x gadā M.Paipare M.Paipare, 
L.Mackēviča 

Sarunas, 
aptaujas, to 
analīze 

2. Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas 
un metodisko 
literatūru 

 Visu gadu  Bibliotekas 
vadītāja 

Bibliotekas 
vadītāja 

Fondi 

3. Attīstīt 
mācībspēku 
mobilitāti 

Visu gadu L.Mackēviča Z.Gailīte nolasītas lekcijas 

4. Mūzikas 
katedras 
fonotēkas 
papildināšana 

Visu gadu  
I.Valce 

Katedras 
mācībspēki 

CD un video 
materiāli 

5. Mācībspēku 
zinātniskā 
potenciāla 
paaugstināšana 

Visu gadu I.Ozola L.Enăele 
Ō.Blauzde 

maăistratūra,  
doktorantūra. 

 

Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa: 

  

Darba grupas vadītāja: M.  Paipare, Mg. mus. 

 LocekĜi: ĥ. Petrauska Mg. paed. 

   L. Mackēviča, Dr. paed. 

   V. TrumsiĦa, Mg. philol. 

                       A. Lapinskis 

           PIN vadītāja   Mg. paed. ĥ. Petrauska 

 

17. 06. 2005. 

 Katedras vadītāja Dr. paed. L. Mackēviča 

 

17. 06. 2005. 

 

 Dekāne Mg. philol. V. TrumsiĦa 

17. 06. 2005 

          II kursa students  A. Lapinskis 
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Programmas direktore: 

     

/Mirdza Paipare, Mg.mus., docente/ 

     

                     Katedras vadītāja: 

 

                                   /Linda Mackēviča, Dr. paed./ 

  Dekāne: 

 

    /Vineta TrumsiĦa. Mg.philol./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts  

Senāta sēdē 

Datums 03.07.06. .Protokola Nr. 12 

 

Senāta priekšsēdētāja: 

   /Alīda Samusēviča, Dr. paed./  

 

 



 

 

 

                                                               Satura rādītājs 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi                                          4. lpp. 

2. Studiju  programmas saturs un organizācija                                    4. lpp. 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija                                         4. lpp. 

4. Vērtēšanas sistēma                                                                          5. lpp. 

5. Studenti                                                                                             5. lpp. 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un  

    administratīvais personāls                                                                6. lpp. 

7.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais  

   nodrošinājums                                                                                   8. lpp. 

8. Ārējie sakari                                                                                      8. lpp. 

9.Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām struktūrām  

   studiju programmas  realizācijā, saites ar darba devējiem                9. lpp 

10. Secinājumi                                                                                      9. lpp. 

11. Priekšlikumi studiju programmas attīstībai                                    10. lpp. 

12. Studiju programmas attīstības plāns                                             11.  lpp 

13. Studiju programmas iepriekšējā gada attīstības plāna izpilde       12. lpp 

14. Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa                                          13. lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

Mūzikas skolotājs” (LR Izglītības klasifikatora kods 42141)                                                                                               

akreditēta līdz 2007. gada 31. decembrim. 

Tā nodrošina LR MK 2000.gada 3.oktobra noteikumu Nr. 347 “Par prasībām 

pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un IZM 2004. gada 26. 

oktobra rīkojumu Nr. 669 “Mācību priekšmetu atbilstīgās tematiskās grupas” realizāciju un dod 

iespēju iegūt kvalifikāciju –mūzikas skolotājs.  

Studiju programmas mērėi:  

- kvalificētu mūzikas skolotāju sagatavošana darbam pamatskolās un vidusskolās, paredzot 

tālākizglītības iespējas; 

-  attīstīt mūzikas skolotāju profesionālo izglītību un kompetences, kas Ĝautu pilnvērtīgi un 

radoši darboties mūzikas, izglītības un kultūras jomā. 

Studiju programmas uzdevumi:  

- nodrošināt skolotāja darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas, profesionālās 

kompetences un praktiskās iemaĦas; 

- pilnveidot topošo skolotāju profesionālo kompetenci, ievērojot Latvijas izglītības sistēmas 

prioritātes; 

- attīstīt muzikālo aktivitāšu prasmes līdzdalībai latviešu kultūras tradīciju saglabāšanā un 

attīstīšanā; 

- veicināt vajadzību pēc pašizglītības, sekmējot mūžizglītību.   

2. Studiju programmas saturs un  organizācija 

2 . 1. Studiju saturs un organizācija pārskata periodā būtiski nav mainījies. Par obligāto un 

izvēles kursu, lekciju un praktisko darbu īpatsvaru var iepazīties 2005. gada pašnovērtējuma 

ziĦojumā, kas glabājas Mūzikas katedrā un  ievietota LPA mājas lapā. Konkrētās izmaiĦas 

fiksētas un atrodamas kā Mūzikas katedrā, tā arī  LPA Studiju daĜā. 

2.  2.  Pārskata periodā tika uzĦemti 4 studenti studiju programmā " Mūzikas skolotājs " tikai  

pilna laika studijās. 

3.  Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.  1. Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām - lekcijām, semināriem, 

individuālajām nodarbībām un arī meistardarbnīcām. Mācību spēki ikdienas darbā izmanto 

dažādas darba formas: grupu darbu, problēmbalstītus seminārus u. c. Katra kursa realizācija 



 

paredz zināšanu, prasmju un iemaĦu integrēšanu, kursu savstarpēju saistību studentu studiju 

un diplomdarba izstrādē. Studiju programmā galvenokārt izmantotie patstāvīgā darba veidi: 

- praktiskie darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

- kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apguvuši attiecīgo kursu; 

- darbs ar kori, kora darbu sagatavošana atklātai ieskaitei - koncertam; 

- instrumentālu skaĦdarbu sagatavošana - klavierspēlē, akordeonspēlē, blokflautas spēlē, 

ăitāras spēlē, ērăeĜspēlē, trombona, trompetes, saksofona spēlē. 

3.2.  Mūzikas     katedras    docētāji   studentu anketēšanas rezultātus izmantojuši zinātniskajās 

konferencēs, kā arī pētnieciskās darbības rezultātus integrē piedāvātajos lekciju kursos - 

mūzikā, mūzikas pedagoăijā un psiholoăijā, mūzikas mācīšanas metodikā (skat. Mūzikas 

katedras zinātniskā darba atskaites). 

3.3.  Turpinās studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā, kura rezultāti atspoguĜojas 

diplomdarbos, tādējādi rosinot studijām maăistrantūrā ( L.Bugavičute, Ā. Helmūte)  

3.4.    Studiju darbā tiek izmantotas problēmbalstītās, interaktīvās un kooperatīvās mācību 

metodes, īpaši tiek akcentēts studentu patstāvīgais darbs., kas izpaužas arī izvēlētās 

specialitātes – mūzikas disciplīnās ( diriăēšana, klavierspēle, instrrumentu spēle ). 

4.Vērtēšanas sistēma 

Teorētisko zināšanu un praktiskā darba novērtēšana pārsvarā norit tradicionāli, taču 

pārbaudījuma veidi ir elastīgi: ieskaites korī var saĦemt, iestudējot patstāvīgi ar kori dažādu 

stilu un laikmetu autoru skaĦdarbus, piemēram, 1. kursā - latviešu komponistu oriăinālmūziku 

un tautas dziesmu apdares, 2. kursā - klasicisma un romantisma laikmeta komponistu 

skaĦdarbus, 3. kursā - vecklasikas un baroka laika skaĦdarbus , kā arī laikmetīgo kora mūziku. 

Citi pārbaudījuma veidi saistīti ar mūzikas skolotāja individuālā darba specifiku un 

koncertizpildījumu klavierspēlē, solo dziedāšanā, instrumentspēlē utt. 

5.Studenti 

5.1. Studenti savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veic, paužot savu attieksmi un 

vērtējumu C bloka priekšmetu izvēlē (papildus instrumentspēle, skolvadība, 

alternatīvās pedagoăijas sistēmas, kultūras menedžments, pasākumu organizēšanas 

metodika, mūzikas terapija u. c. ). Uzteicama ir studentu ieinteresētība un aktivitātes 

izvēles priekšmetu apgūšanā.         

5. 2. Pārskata periodā neklātienes studijās 6. sesijā ( notika trešo  gadu pēc Kvalitātes 

novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma) un pilna laika studentiem tika organizēti kursi 

mūzikas skolotājiem, kurus vadīja  republikā pazīstami metodiėi, mūzikas grāmatu autori ( I. 

Nelsone, L.Lasmane).Kursus apmeklēja arī studiju programmas absolventi.  



 

5. 3.  Pārskata periodā veikta 2. kursa studentu aptauja, kurā studenti pauduši savu attieksmi 

un vērtējuši studiju darba organizāciju, nodarbību plānojumu, lekciju un praktiskā darba 

īpatsvaru, tāpat vērtējuši arī programmā iesaistīto mācībspēku darba kvalitāti.  

Studentu vērtējumā vairākkārt izteikta doma par studiju maksas nepaaugstināšanu. Pedagogi 

vērtēti kā zinoši un saprotoši, taču dažu mācībspēku lekcijas tiek vērtētas kā mazāk 

interesantas, izteikta vēlēšanās vairāk apgūt tieši mūzikas priekšmetus un novitātes tajos. 

Aptaujas rezultāti glabājas PIN. 

5. 4. Studenti var noskaidrot visus interesējošos jautājumus dekanātā, studiju daĜā , pie PIN 

darbiniekiem, programmas direktores, programmas direktores palīdzes, specialitātes 

pedagogiem, laborantes. Ar studiju specifiku studenti tiek iepazīstināti lekciju kursā "Ievads 

specialitātē".  

5. 5. Pārskata periodā absolventu un darba devēju aptauja nav veikta. 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

6.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls attiecībā 

pret studentu skaitu skatāms proporcijās : 1:4, t. i., 

30 mācībspēki :126 studenti,  

6.2.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas 

mērėiem un uzdevumiem: mācībspēki diriăēšanā ir ieguvuši maăistra grādu JVLMA savā 

specialitātē (I. Valce, M. Paipare, V. Kronbergs, O. Blauzde).  

6.3. Mūzikas teoriju un vēsturi docē Dr. art. Z. Gailīte un Mg. art. D. Bluėe, Mg. mus. I.Valce un 

Mg. mus M.Paipare. Pedagoăijas un psiholoăijas kursus lasa attiecīgi Dr.paed. D. Lieăeniece,  

Dr. paed A.Samusēviča, Dr. paed. L. Mackēviča, Dr. paed. A. Līdaka, Dr. paed. I.Neimane, 

Kultūras menedžmentu Mg. art. D. Bluėe. 

6. 4.  Pārskata periodā studiju programmas "Mūzikas skolotājs" akadēmiskais personāls  

Mūzikas katedras vadītājas   Dr. paed. L. Mackēvičas vadībā veica pētniecisko darbu skolas 

pedagoăijas apakšnozarē un strādā pie mūzikas mācību satura un metodikas. (Skatīt Mūzikas 

katedras zinātnisko darba plānu 2005. gadam).  

Katedras docētāju līdzdalība Starptautiskos projektos un aktivitātēs pārskata periodā ir 

sekojoša: 

L.Mackēviča (projekta vadītāja) - ERASMUS IP starptautiskais projekts „Jaunas perspektīvas 

mūzikas izglītībā”  (LPA (Latvija), Vekšo universitāte (Zviedrija), Hildesheimas universitāte 

(Vācija). 

M.Paipate ( Latvijas pārstāvniecība) līdzdalība – SOCRATES ( Grundtvig 1) projektā 

„Supporting transition processes in early childhood „ 2006. gada februārī Štutgartē ( Vācija). 



 

M.Paipare ( darba grupas vadītāja)  - ESF projekta „Sociālās atstumtības riskam pakĜauto 

ăimeĦu sociālā rehabilitācijas centra un programmas izveide VaiĦodes internātskolā”. 

L. Mackēviča, M.Paipare – starptautiska konference LPA „Pedagoăija: teorija un prakse” 

Z. Gailīte piedalījusies ar referātiem starptautiskās konferencēs: 2005. g.decembrī Vācbaltu 

mūzikas dienas Tībingenā (Vācijā). Referāts: "Franz Adam Veichtner und Musik am Hofe 

Herzog Peter Birons". 

2006. g. maijā  Starptautiskajā . konferencē  Kūresārē, Sāmsalā par ērăeĜbūves vēsturi. 

"Pārskats par ērăeĜbūvi Rīgā, Kurzemē, Vidzemē 18. gs."  

Publikācija: "Der Orgelbauer Heinrich Andreas Contius in Riga, Kurland und Livland."// 

Musikinstrumenten im internationellem Diskurs. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2006, S. 115-

124. 

2006. g. 19.-21.IV Hildesheimas universitātē : kopprojekta ( ERASMUS) ietvaros lekcijas: 

"Laikmetīgā mūzika Latvijā", "Latvijas kultūrvēsture un šodiena"; piedalīšanās semināros, 

diskusijās.  

 2006. g. 8.IV Limbažu novada muzeja konferencē Jura Neikena piemiĦai.ar referātu. "Kā DikĜi 

bija pirmie. Kopdziedāšanas sākumi Vidzemē." 

I.Valce 2005. gada XII piedalījusies starptautiskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 

Liepājā, LPA un 2006. g. IV doktorantu zinātniskajā konferencē JVLMA ar referātiem ( I. Valce, 

M. Paipare). 

I.Valce laikā no 2005. gada septembra līdz 2006. gada maijam bijusi eksperte PHARE 

Pārrobežu sadarbības programmas (CBC) projektā „Baltijas studentu tautas kultūras 

sadarbības veidošana”, 2005. gada novembrī bijusi vieslektore Vekšo (Växjö) universitātē, kā 

arī piedalījusies projektā „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” (abi pēdējie - ERASMUS 

Intensīvās mobilitātes programmas ietvaros).   

I.Valce ar vadītajiem kolektīviem LPA sieviešu kori „Atbalss” un Liepājas jauniešu kori „INTIS” 

2005. gada X piedalījusies I starptautiskajā E.DārziĦa koru konkursā Rīgā (LPA koris „Atbalss” 

– finālā), Republikāniskajā koru skatē (abiem kolektīviem – 2. vieta Latvijā savās kategorijās). 

6.  5.  Studiju programmas realizācijā pamatdarbā strādājošā personāla īpatsvars sastāda 

62%. pilna laika studijās, bet nepilna laika studijās – 58%. 

6. 6. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana norit mērėtiecīgi. Mācību spēki regulāri ceĜ 

profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju.  

I.Valce piedalījusies Ē.van Nevela vadītajās 17. gs. mūzikas meistarklasēs Rīgā JVLMA. 

O.Blauzde, M.Paipare, L.Enăele piedalījušās profesoru T. Vigrama,( Dānija -  Lielbritānija) 

J. Erkkila ( Somija) un R. Neuhoiselas ( Vācija) meistardarbnīcās mūzikas terapijā. 



 

6. 7. O. Blauzde, M.Paipare un L. Enăele beidz studijas studiju programmā " Mūzikas 

terapija". 

6. 8. M. Paipare ( 3.studiju gads ) un I. Valce ( 2.studiju gads ) turpina  studijas Jāz. Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūrā.  L.Enăele turpina studijas LPA maăistratūrā..  Ar 

pilnīgāku informāciju par kvalifikācijas celšanu var iepazīties Mūzikas katedras mācībspēku 

zinātniskā darba atskaitē par 2005. gadu, kas glabājas Mūzikas katedrā. 

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

7. 1.  Studiju programmu "Mūzikas skolotājs" finansē  no valsts budžeta un paši studenti, 

studiju programmas izmaksu apstiprina senāts, viena neklātienes studenta izmaksa gadā ir Ls 

no 280 – 430 , atkarībā no studiju kursa apjoma un individuālo nodarbību skaita.  Pilna laika 

studentiem iedalītas 5 budžeta vietas un 5 maksas vietas. 

7. 2.   Papildināta videoteka - videomateriāls no  Latvijas nacionālās bibliotēkas , kā arī 

papildināta CD fonotēka un  literatūras materiāli latviešu mūzikā no Latvijas Mūzikas 

informācijas centra ( LMIC) un no MIDEM 2005 izstādes Kannās. LPA bibliotēkā saĦemti 

vairāki  jauni mūzikas ieraksti, nošu krājumi, mūzikas literatūra. 

7. 3. Bibliotēka turpina  pasūtīt žurnālu "Music Education Research", 

"Mūzikas saule" un iegādātas jaunas – 33 nosaukumu grāmatas mūzikas disciplīnās.  

7. 4.  Pašnovērtējuma periodā programmas mācībspēki piedalījušies vairākos starptautiski   

finansētos   projektos:  Vācijas sabiedrības " Aktion Mensch" projekts ( M. Paipare, O. Blauzde, 

L. Enăele).  

8.  Ārējie sakari 

8. 1. Sadarbības partneri Latvijā ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, Daugavpils Universitāte, 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskola ar līdzīgām studiju programmām  

nodibinājusies sadarbība ar Vaxjo Universitātes Mūzikas katedru un Hildesheimas 

universitātes. Noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas StradiĦa universitāti un Rēzeknes 

augstskolu par sadarbības attīstīšanu programmai Mūzikas  Terapija.     

8. 2.  Studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās gan pašmāju, gan 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem Z. Gailīte Vācijā, Igaunijā , kā arī 

starptautiskos semināros Latvijā un  Vācijā ( skatīt 7. lpp.).  

8.3. LPA sieviešu koris "Atbalss" (diriăente I. Valce, V. Kronbergs) un        

 Jauktā kora " Lauma" ( diriăente M.Paipare) piedalījušies  koru skatē, pilsētas jubilejas 

koncertā, kora 20 gadu jubilejas koncertā un kora " Intis" (diriăente I.Valce) sastāvā gan 

studenti, gan pasniedzēji piedalījušies  Kurzemes novada dziesmu svētkos Pāvilostā, koris 

"INTIS" sniedzis koncertus  arī Rīgā                     



 

 Vokālais ansamblis ( V. Kronbergs) iestudēja programmu un uzstājās LPA rīkotajos 

pasākumos. 

 

8.4.   Studiju programmā nav  ārzemju studentu . 

8.5. LPA noslēgts sadarbības līgums ar Tartu universitāti par māksliniecisko kolektīvu 

apmaiĦas programmu Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku "Gaudeamus" 50 gadu jubilejas 

sagatavošanas periodā. Asoc. prof. I.Valce - šī pasākuma orgkomitejas locekle ( No 2005. II) 

Pilna laika studiju programmas studenti piedalījušies vieslektoru Hildesheima – Vācija un 

Vekšo – Zviedrija lekcijās un praktiskajās  mūzikas meistardarbnīcās kopprojekta ERASMUS ( 

vadītāja L. Mackēviča) ietvaros. 

9.Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām struktūrām studiju programmas 

realizācijā, saites ar darba devējiem 

Studiju programmā iesaistītie mācībspēki sekmīgi sadarbojas ar valsts, pašvaldības un 

nevalstiskajām struktūrām, tādējādi veicinot programmas realizāciju un nodibinot saites ar 

potenciālajiem darba devējiem 

1. O. Blauzde, L. Enăele, M. Paipare iesaistītas nodibinājumā Mūzikas terapijas fonds un 

biedrībā Latvijas Mūzikas terapijas asociācija valdē. 

2. M.Paipare, pārstāvot Latvijas  Mūzikas terapijas asociāciju, piedalījās Eiropas Mūzikas 

terapijas konfederācijas ( EMTC) Ăenerālajā Asamblejā BoloĦā 2005.gada septembrī. 

3.   Katedras loceklēm M.Paiparei, O. Blauzdei un L.Enăelei ir praktiska sadarbība ar 

Kurzemes Akcijas " Saules stars" Interdisciplināro Bērnu Attīstības Centru Liepājā. 

4. M.Paipare, O. Blauzde  iesaistītas kā partnerorganizācijas ( MTF) locekles ES projektā 

Phare, ko realizē  Kurzemes  Akcija „Saules stars „ IBAC Liepājā. 

 

10. Secinājumi 

 Izvērtējot otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu "Mūzikas 

skolotājs", darba grupa secināja: 

1. Katedrai ir  nepieciešamie priekšnosacījumi  studiju programmas "Mūzikas skolotājs"  

realizācijai. 

2. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst izvirzītajiem mērėiem. 

3. Pēc Kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas ieteikuma atrisināta arī  studiju programmas 

"Mūzikas skolotājs" īstenošana pilna laika klātienē, arī 6. sesija neklātienes studentiem ( ar 

izvēles kursu  vai meistarklašu/meistardarbnīcu programmu).  



 

4. Akadēmijai ir pietiekama materiāli tehniskā bāze minētās programmas realizācijai, tika veikta 

regulāra klavieru skaĦošana (finansu resursu ietvaros). 

5. Akadēmijas bibliotēkas un katedras bibliotēkas resursi ir apmierinoši programmas 

nodrošināšanai (būtu vēlama jaunāko nošu materiālu un mācību grāmatu  iegāde vairākos 

eksemplāros ). 

 

11. Priekšlikumi studiju programmas attīstībai 

1. Studiju programmas attīstībai turpināt  veikt sadarbību ar Liepājas pilsētas, rajona , 

Kurzemes  u.c. reăioniem attiecīgām  skolām un to absolventiem, lai piesaistītu studentus 

studijām LPA. 

2. Turpināt domāt par studiju programmas attīstību, pārstrukturēt un sagatavot pārakredi 

tācijai programmu atbilstoši  mūzikas skolotāja profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. 

3. Turpināt sadarbību ar darba devējiem un absolventiem, lai izpētītu mūzikas skolotāja vietu 

darba tirgū . 

4. Regulāri papildināt bibliotekas fondus ar jaunāko literatūru un notīm mūzikā. 

5. Plānot un finansu resursu ietvaros realizēt mūzikas kabinetu tehnisku pilnveidi ( nodrošināt 

studentiem iespēju mūziku klausīties, atskaĦot, atbilstoši mūsdienu skaĦu un instrumentu 

tehniskajām iespējām).  

 

STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

 
N. p. 

k. 

Risināmās 

problēmas 

Pasākumi Izpildes laiks 

un atbildīgais 

par izpildi 

Izpildītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērtējums 

1.  Nepietiekama 

intelektuālo 

resursu 

kapacitāte 

docētāju studijas 

mākslas / 

mūzikas vai 

pedagoăijas 

doktorantūrā 

līdz 2007.gadam 

I.Ozola 

O.Blauzde Iestāšanās 

doktorantūrā 

Zinātniskais 

potenciāls. 

2 Nepietiekama 
sadarbība ar 
studentiem 

Studentu viedokĜu 
izpēte par studiju 
programmas 
kvalitāti 

1 x gadā 
 M.Paipare 

M.Paipare, 
L.Mackēviča 

Sarunas, 
aptaujas, to 
analīze 

3. Nav 
atgriezeniskās 
saites starp 

Nodrošināt 
studiju 
programmas 

Līdz 2007. 
gadam 
M.Paipare 

 
M.Paipare,  
L.Mackēviča 

Valsts 
pārbaudījumi , to 
analīze 



 

absolventiem un 
darba devējiem 

organizatorisku 
sasaisti ar darba 
devējiem, veicot 
aptauju un 
piesaistot 
kvalifikācijas 
eksāmenu 
komisijām. 

4. Nepietiekami 
plašs un viegli 
pieejams studiju 
metodiskais 
nodrošinājums 

 Bibliotekas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas 
un metodisko 
literatūru  

Visu gadu  
Katedras 
docētāji 

Bibliotekas 
vadītāja 

Fondi 

5. Nepietiekams 

studējošo skaits 

pilna laika 

klātienes 

programmā 

Studiju 

programmas 

tālākattīstības, 

sadarbības  un 

popularizēšanas 

pilnveide. 

Līdz 

2007.gadam 

M.Paipare 

Katedras 

mācībspēki 

IzmaiĦas studiju 

plānā. 

Studiju 

programmas 

ilgtspēja. 

6. Nepietiekama 

studentu 

mobilitāte 

Iesaistīt ārējo 

sakaru centra 

projektos 

Līdz 

2007.gadam 

L.Mackēviča 

Studenti Līdzdalība 

projektu 

aktivitātēs 

 

 

         

          STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 
 
N. p. 

k. 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbild īgais par 

izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecin ājums/ 

novērtējums 

1. Studentu 
viedokĜu izpēte 
par studiju 
programmas 
kvalitāti 

 1 x gadā M.Paipare M.Paipare, 
L.Mackēviča 

Sarunas, 
aptaujas, to 
analīze (izpildīts) 

2. Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas 
un metodisko 
literatūru 

 Visu gadu  Bibliotekas 
vadītāja 

Bibliotekas 
vadītāja 

Fondi (izpildīts) 

3. Attīstīt 
mācībspēku 
mobilitāti 

Visu gadu L.Mackēviča Z.Gailīte nolasītas lekcijas 

(izpildīts) 

4. Mūzikas 
katedras 

Visu gadu  
I.Valce 

Katedras 
mācībspēki 

CD un video 
materiāli (izpildīts) 



 

fonotēkas 
papildināšana 

5. Mācībspēku 
zinātniskā 
potenciāla 
paaugstināšana 

Visu gadu I.Ozola L.Enăele 
Ō.Blauzde 

maăistratūra,  
doktorantūra  
(daĜēji izpildīts) 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupa: 

  

Darba grupas vadītāja: M.  Paipare, Mg. mus. 

 LocekĜi: ĥ. Petrauska Mg. paed. 

   L. Mackēviča, Dr. paed. 

   V. TrumsiĦa, Mg. philol. 

                            I.Rone,  3. kursa studente 

 

 

           PIN vadītāja   Mg. paed. ĥ. Petrauska 

 

21.. 06. 2006.. 

 

 Katedras vadītāja Dr. paed. L. Mackēviča 

 

17. 06. 2005. 

 

 Dekāne Mg. philol. V. TrumsiĦa 

 

17. 06. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 2 
 

STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA UN IZMAIĥAS AKREDITĀCIJAS 
LAIKĀ 

 
Studiju programma „Mūzikas skolotājs” laika posmā no 2001.gada, studiju programmas akreditācijas gada, 

pamatos ir saglabājusi tās pašas praktiskās īstenošanas pamatiezīmes:  
 

• studiju programmas īstenošana tiek organizēta pa studiju gadiem un semestriem; 
• studentu darba pārbaude tiek vērtēta 10 baĜĜu sistēmā; 
• studiju darba formas ir: lekcijas, semināri, referāti, patstāvīgie darbi, individuālās un kolektīvās 

praktiskās muzicēšanas nodarbības, vieslekcijas, meistarklases; 
• studiju darba pārbaudes formas ir: ieskaites, eksāmeni, kursa un prakses darbu aizstāvēšana, 

valsts pārbaudījumi; 
. 

IzmaiĦas studiju programmas īstenošanā akreditācijas periodā:  
 
� studiju programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studijās;  
 

• lielāka vērība tiek pievērsta studentu patstāvīgā darba rosināšanai un aktivizēšanai, konkrētāku 
uzdevumu formulēšanai;  

• notikušas izmaiĦas studiju priekšmetu satura un apjoma ziĦā, kas dod iespēju samazināt 
studējošo pārslodzi; 

 
• studenti tiek rosināti  turpināt studijas maăistrantūrā un aktīvi piedalīties zinātniskās konferencēs  

 
• paaugstinās docētāju aktivitāte zinātniskā un mākslinieciskā darbā; 
•  notiek Latvijas un ārzemju augstskolu vieslektoru lekcijas un meistarklases. 

 
 
 

 
Studiju programmu “Mūzikas skolotājs” salīdzinājums   

 2001./2002.  un 2007./ 08. studiju gadā 
 
N.p.k. 2001./02.st.g. KRP Vērtēj. 2007./08. st.g. KRP Vērt. 
 A daĜa   A daĜa   
1. Filozofija 2 E Filozofija 2 E 
2. Ievads specialitātē 1 I Ievads studijās 

Precizēts nosaukums 
2 I 

3. Kultūras vēsture 2 I Kultūras vēsture 2 E 
 Eiropas studijas 2 I Eiropas studijas 1 I 
 Bija C daĜā   Retorika 1 I 
 Estētika 1 I Estētika 1 I 
    Ētika   
 Loăika 1 I Loăika 1 I 
 Svešvaloda 6 I,E Svešvaloda 4 I,E 
 Skolvadība C.daĜā 1 I Izglītības vadības pamati 

Precizēts nosaukums 
1 I 

 Mūzikas menedžments 
Bija CdaĜā 

2  Kultūrpolitika un 
menedžments – Jauns 
studiju kurss, saturiski 
pilnveidots 

2 E 

       
 Studiju darbs 2 I Studiju darbs 2 I 



 

 Informātikas tehnoloăijas 2 I Informācijas tehnoloăijas 2 E 

 Veselības mācība 1 I Veselības mācība/sports 1 I 
 C daĜā   Dators mūzikā 2  E 
 Vispārīgā pedagoăija 2 E Vispārīgā pedagoăija 2 E 
 Audzināšanas teorija un 

metodika 
2 E Audzināšanas teorija un 

metodika 
2 E 

 Pieaugušo pedagoăija 2 I Mūzikas pedagoăija  
Jauns studiju kurss 

2 E 

 Vispārīgā psiholoăija 2 E Vispārīgā psiholoăija 2 E 
 Attīstības psiholoăija 2 I Personības attīstības 

psiholoăija – precizēts 
nosaukums 

2 E 

 Mūzikas psiholoăija 2 I Mūzikas psiholoăija 2 E 
 Saskarsmes psiholoăija un 

kofliktoloăija 
3 E Saskarsmes psiholoăija 

Precizēts nosukums 
2 E 

 Metodoloăija un zinātniski 
pētnieciskās metodes 
pedagoăijā un mūzikā 

3 E Zinātniskā darba 
metodoloăija mūzikā – 
Precizēts nosaukums 

2 I 

 Mūzikas stilu teorija un 
vēsture 

2 I Mūzikas stilu teorija un 
interpretācija- precizēts 
nosaukums 

2 E 

 Latviešu mūzikas vēsture 2 E Latviešu mūzika 
kultūvēsturiskā aspektā 
Precizēts nosaukums 

2 E 

 Didaktika 2 E Didaktika 2 E 
 Projektu izstrāde un vadība 2 I Projektu izstrāde un vadība 1 I 
 Senās pasaules , krievu, 

20.gs.un  rietumeiropas 
mūzikas vēsture 

8 E Pasaules mūzikas vēsture 
Precizēts nosaukums 

6 E 

 Populārā mūzika 2 I Populārā mūzika 2 E 
 Bija C daĜā   Mūzikas terapija 1 I 
    B daĜa   
 Mūzikas metodika 6 I,E Mūzikas mācību metodika: 

pirmsskolā, vispārizglītojošā 
un profesionālās ievirzes 
skolā ( + 2 KRP, 
paplašināts kurss) 

8 E 

 Diriăēšana 8 I,E Diriăēšana  8 I,E 
 Solo dziedāšana 4 I,E Solo dziedāšana un vokālā 

darba metodika + 1 KRP, 
paplašināts kurss 

5 I,E 

 Klavierspēle 6 I,E Klavierspēle 6 I,E 
    Instrumenta  spēle 2 I,E 
 Koris 16 I, E Koris  16 I,E 
 Mūzikas teorija (sofedžo, 

harmonija) 
3+2 I Mūzikas teorija (solfedžo, 

harmonija) 
8  
( 4+4) 

I,E 

 Mūzikas forma 2 E Mūzikas forma 2 E 
 Ritmika 2 I Kurss integrēts metodikā    
 Aranžēšana 2 I Aranžēšana 4 E 
    Ansamblis 2 E 
 Prakse 9 I,E Prakse 26 E 
 Kvalifikācijas eksāmens 2 E Valsts pārbaudījums 2 E 
 Diplomdarbs 10 E Bakalaura darba 

aizstāvēšana 
10 E 

       
 C daĜa 6  C daĜa 6  
 Radošā pašizpausme 1 I *Specializācija 6 E 



 

 Reklāma un komunikācija 1 I Koris 2 E 
 Dators un mūzika 1 I Ansamblis 2 E 
 Papildus instruments 2 E Instrumenta spēle 2 E 
 Bērnu tiesību aizsardzība 1 I Populārās mūzikas 

ansamblis 
2 E 

 Kultūras menedžments 1 i    
       
 
 

Tabulā redzams, kuriem priekšmetiem ir samazināts vai palielināts kredītpunktu skaits,  kuri ir izĦemti no 
programmas un kuru saturs ir integrēts citā priekšmetā. 
 
 

 

                                                           
 


