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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
 
 

Studiju programmas mērėis:   

nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maăistra grāda 

iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu 

sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

• papildināt zināšanas par: 

- sociālo problēmu rašanās cēloĦiem un attīstību, skatot sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem; 

• pilnveidot profesionālās iemaĦas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam 

darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. 

prasmju veidošanos;  

• aktivizēt maăistrantu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt maăistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību.  

Profesionālās maăistra studiju programmas „Sociālais darbs” aktualitāti 

nosaka Latvijas politiskā, ekonomiskā un sociālā situācija, ES izglītības un 

nodarbinātības politika. Sociālo darbs nodrošina atbalsta sniegšanu problēmu 

risināšanā dažāda vecuma cilvēkiem, kas savukārt aktualizē nepieciešamību 

paplašināt darbības veidus, saturu un formas. Studiju programmā ir aktualizēts 

jautājums par etnisko, nacionālo un Eiropas identitāti, kā arī sociālā darba aktualitātēs, 

balstoties uz Globālajiem sociālā darba standartiem.  

Programmas mērėu sasniedzamību garantē studiju programmas studiju kursu 

satura apguve, kas balstās uz iepriekš apgūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, 

studējot 2.līmeĦa augstākās izglītības sociālā darba studiju programmās, iegūstot 

sociālā darbinieka kvalifikāciju un/vai bakalaura grādu sociālajā darbā.  

Mērėa un uzdevumu pārbaudāmība atspoguĜojas studiju rezultātos, apliecinot 

maăistranta zināšanas un pētnieciskās prasmes sociālajā darbā, tā organizācijā, 

vadībā, juridiskajos aspektos, nodrošinot veiksmīgāku iekĜaušanos sociālo problēmu 

risināšanā vienotajā Eiropas telpā. Tas rada iespējas saistībā ar Eiropas augstākās 
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izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru īstenošanu sociālā darba maăistra grāda 

ieguvei studiju rezultātus formulēt zināšanu, prasmju un kompetenču formā. Studiju 

rezultātu kvalitāti nosaka zināšanu, kognitīvo prasmju un iemaĦu un kompetenču, kas 

ir pielietojamas darba tirgū, apguve. Studiju programmas kvalitāti apliecina 

profesionālo sociālā darba maăistru spēja īstenot savas profesijas pienākumus un 

uzdevumus, atbilstoši sociālā darbinieka profesijas standartam.  

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

Liepājas Universitātes Pedagoăijas un sociālā darba fakultāte un Izglītības zinātĦu 

institūta Sociālā darba pētniecības un studiju centrs (vadītāja S.Lanka); studiju 

programmas direktore - Dr.paed., prof. A.Līdaka.  

Izglītības tematiskajā grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība” 

īstenojamās studiju programmas „Sociālais darbs” studiju plāns atbilst Universitātes 

darbības mērėiem un uzdevumiem, nodrošinot iegūstamajam grādam un darba tirgus 

prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, 

iekĜaušanos Latvijas, Eiropas un pasaules pētnieciskajos procesos.  

Studiju programma atbilst LiepU mērėiem un uzdevumiem, tā veidota saskaĦā ar 

LiepU Satversmi, Attīstības stratēăiju (2008–2018) un tās pielikumu - LiepU attīstības 

stratēăisko virzienu vadlīnijas (2011-2012). Viena no LiepU attīstības stratēăijā 

izvirzītajām prioritātēm ir esošo studiju jomu nostiprināšana, piedāvājot starptautiski 

un valstiski pieprasītas studiju programmas, vienlaikus nodrošinot studentu skaita 

saglabāšanu un palielināšanu.  



 9 

Svarīga loma ir sociālo partneru iesaistīšanai studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanai. Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana ir veikta, izmantojot uz 

Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības 

kvalitātes pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana 

Ĝauj attīstīt studiju programmas izaugsmi.  

2007./2008. studiju gadā LiepU ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības 

sistēma (KVS) atbilstoši ISO 9001:2000 standartam. Liepājas Universitātes 

sertifikācijas sfēra: Augstākās izglītības, mūžizglītības, interešu izglītības programmu 

izstrāde un īstenošana atbilstoši LR noteiktajiem normatīvajiem aktiem, pētniecības 

un to rezultātu novērtēšana. KVS ir kĜuvusi par LiepU darba instrumentu un 

informācijas datu bāzi. 

 
 3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 

citu studiju pasākumu apraksta anotācija 
 
 

Studiju programma “Profesionālais maăistrs sociālajā darbā” 40 KRP apjomā. 

Maăistra programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi 

nozares teorijā un praksē- 7 KRP; pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un 

vadībzinātnes kursi - 5 KRP; pedagoăijas un psiholoăijas kursi - 2 KRP; prakse - 6 

KRP; valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP. 

Viens no nozīmīgiem komponentiem profesionālajā maăistra studiju programmā 

ir pētnieciskā prakse. Regulāri tiek izvērtēta pētnieciskā uzdevuma atbilstība un 

sociālā darba aktualitāte profesijas standarta prasībām un studentu teorētiskajai 

sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei.  

Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas specifika. Studiju programmas plāns un tā realizācija, kā 

arī izmaiĦas tiek saskaĦotas Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes domē, Studiju 

padomē, apspriestas tematiskās grupas „Veselības aprūpe un sociālā labklājība” 

studiju programmu padomē, kas izvērtē studiju kursu satura atbilstību Profesijas 

standartiem un apgūstamajām kompetencēm. Tas nodrošina studiju programmas 

iekšējo kvalitāti un atbilstību darba tirgus pieprasījumam. 
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 4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 
 

Maăistrantu zināšanu vērtēšanā tiek izmantota IZM noteiktā 10 baĜĜu sistēma. 

Zināšanu novērtējums balstās uz LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem 

dokumentiem:  

- Nolikums par studijām un augstākā līmeĦa studijā (apstiprināts Senātā 

20.12.2010.); 

- Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 

20.12.2010.); 

- Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (apstiprināti 

Senātā 20.12.2010.); 

- Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 

tiesībām (apstiprināts Senātā 21. 02. 2011.). 

Ieskaites un eksāmenus maăistranti kārto studiju kursu apguves beigās. Tiek 

piemērota arī kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas motivē maăistrantus regulāram 

darbam studiju kursa apguves gaitā. Studiju kursu apguves novērtējuma apraksts 

iekĜauts konkrēto studiju kursu programmās. Ar vērtēšanas sistēmu un prasībām 

studiju kursu apguvē maăistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa sākumā.  

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Novērtēšanā 

gūtie rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu 

konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem. 

Maăistrantu pētījumi aptver plašu sociālā darba problēmu loku.  

 
5. Programmas praktiskā īstenošana  

 
 

Studiju programma tiek īstenota studiju jomas ietvaros. Studiju programmā ir 

ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju programmas specifika: orientācija 
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uz teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un 

patstāvīgā praksē. Studiju darbu reglamentē LiepU Nolikums par studijām. 

UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: konkursa kārtībā, izvērtējot 

iestājreferāta – pētnieciskās tēmas pieteikuma rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir 

konstatēt reflektanta motivāciju veikt pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, 

profesionālo mērėorientāciju un vēlmi darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja 

palīdz mēķėtiecīgāk orientēt maăistrantus turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk 

plānot izglītības ieguves organizācijas procesu. 

Maăistrantu uzĦemšana ir orientēta uz valsts un sabiedrības vajadzību un 

pieprasījuma pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem apmierināšanu. Studiju 

programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar citu 

Latvijas  sociālo institūciju darbiniekiem. Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta 

tās realizācija ir nodrošinājusi maăistrantu uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas 

statistika liecina, ka reflektanti nāk no dažādiem Latvijas reăioniem.  

Studiju darbs tiek organizēts saskaĦā ar akadēmijā izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai. Studiju programma tiek īstenota kontaktnodarbībās 

auditorijā, maăistrantu patstāvīgajā darbā un docētāju individuālajā darbā ar 

maăistrantiem. Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu proporcija atbilst valsts 

normatīvo dokumentu noteikumiem.  

Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un semināru formā. Studiju kursu 

realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgās 

studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs. Liela nozīme tiek pievērsta praksei 

kā vienai no profesionālo studiju programmas nozīmīgākajiem komponentiem. Tās 

saturs un organizācija tiek sistemātiski analizēti un pilnveidoti.  

To izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. 

Īpaša vērība tiek veltīta maăistrantu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju 

kursu programmās ir plānots patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites nodrošinājums 

studiju kursa apguves ietvaros.  

Studiju procesā ir izstrādāti un aizstāvēti profesionālā maăistra darbi par 

aktuālām sociālā darba tēmām. Ir notikušas piecas sociālā darba konferences „Sociālā 

darba aktualitātes”. Konferences dalībnieku vidū praktizējoši sociālie darbinieki, 
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maăistranti un studenti, augstskolu mācībspēki, kuri ir iesaistīti sociālā darba 

programmu realizēšanā.  

 

6. Programmas perspektīvais novērt ējums 
 
 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 
 

Studiju programma ir saskaĦota ar MK noteikumiem Nr.481. (20.11.2001.) 

“Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

Atbilstoši tiem kopējais studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības maăistra 

grāda sociālā darbā ieguvei ir 5 gadi (4/4,5 gadu studijas 2.līmeĦa augstākās izglītības 

studiju programmā sociālā darbinieka kvalifikācijas un/vai bakalaura grāda sociālajā 

darbā ieguvei + 1 gada studijas maăistra grāda sociālajā darbā ieguvei), kas atbilst 

piedāvātās studiju programmas ilgumam. Studiju rezultātu atspoguĜojums zināšanu, 

prasmju un kompetenču veidā ir saskaĦots ar MK noteikumiem Nr.990 par Latvijas 

izglītības klasifikāciju un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Studiju rezultātu 

definēšanā izmantoti Latvijas augstskolu Rektoru Padomes darba grupas izstrādātie 

Ciklu noslēguma prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, kas 

apstiprināti Rektoru Padomē un Augstākās izglītības Padomē.   

Studiju programmas studiju kursu izvēli, to saturu, kā arī prakses saturu nosaka 

sociālo darbinieku profesijas standarts. Tie nodrošina profesionālā maăistra grāda 

ieguvi otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem sociālajiem 

darbiniekiem vai profesionālajiem bakalauriem sociālajā darbā.  

Sociālo darbinieku profesijas standarts nosaka, ka sociālais darbinieks var būt 

nodarbināts labklājības sistēmas institūcijās, kā arī izglītības un tiesu sistēmās, tādēĜ 

studiju procesā, balstoties uz vispusīgām zināšanām, tiek attīstītas sociālā darbinieka 

prasmes identificēt klienta (indivīda, grupas) sociālās problēmas un vadīt sociālā 

gadījuma risināšanas gaitu; apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt nepieciešamos 

resursus; izveidot starpprofesionāĜu komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu 

funkcionēšanu; pārstāvēt klienta intereses un tiesības citās institūcijās; analizēt sociālo 

problēmu cēloĦus un izstrādāt priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai mikro, 

mezo un makro līmenī; veicināt uzlabojumus un izmaiĦas pašvaldības un visas 

sabiedrības sociālajā attīstībā, sakārtojot sociālo vidi; novērtēt sociālās politikas 
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efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, kā arī 

pakalpojumu pieejamību sabiedrībai; veikt un attīstīt sociālā darba pētījumus, 

programmas un projektus; organizēt un nodrošināt profilaktisko sociālo darbu, lai 

novērstu sociālo problēmu rašanos; veikt supervīziju; vadīt citus darbiniekus un 

sociālās institūcijas labklājības sistēmā; izstrādāt sociālā mārketinga stratēăiju; pētīt 

un attīstīt sociālā darbinieka profesijas identitāti, sociālā darba nozaru praksi.  

Profesionālā maăistra studiju programmā „Sociālais darbs” apgūstāmās 

kompetences ir balstītas sociālo darbinieku profesijas standartā un Globālā sociālā 

darba standartā izvirzītajās prasībās. Var izvirzīt vairākas kompetenču grupas. 

 

1.tabula 

Kompetenču raksturojums 

 

Kompetence Definējums Raksturojums 
Pamata kompetences Apraksta prasmes, 

spējas un zināšanas, kas 
nepieciešamas 
profesionālajā sociālajā 
darbā.  

*prakses ētisko aspektu, dažādību, savas 
attieksmes apzināšana pret kultūras atšėirībām, 
diskrimināciju, stereotipiem, 
*teorētisko un praktisko pētījumu integrēšana 
praksē, kas ietver zināšanas par karjeras 
attīstības procesu, 
*izpratne par savām spējām un to 
ierobežojumiem (izprast savas profesionālās 
robežas un izmantot menedžmenta, kolēău un 
vienaudžu atbalstu), 
*komunikācijas prasmes (klausīšanas, jautāšanas 
prasmes u.c.), grupas un publisko prezentāciju 
abpusēju sapratnes panākšana, 
*informāciju un komunikāciju tehnoloăiju (visu 
veidu mediju) pielietošana konsultēšanā.   

Uz klientu orientētās 
kompetences 

Apraksta aktivitātes, 
kas notiek tieši 
individuālā vai grupas 
konsultēšanas procesā. 

*praktiska darbība aktivitātēs, 
*informācijas pieejamības nodrošināšana, 
*izvērtēšanas procesa vadīšana un īstenošana, 
*profesionālo rekomendāciju sniegšana 
konsultēšanā . 

Atbalsta 
kompetences 

Ataino papildus 
kompetences, kas 
nepieciešamas sociālam 
darbiniekam, lai 
strādātu ar klientu. 

*informācijas sniegšanu par sociālās palīdzības 
iespējām, 
*darbs komandā (atbalsta tīklā), 
*prasme veikt regulāru dokumentēšanu 
(piezīmes) par savu darbu ar klientu, 
*sadarbību ar darba devējiem, 
*iesaistīšanās pētniecībā un tās datu izvērtēšana, 
*savu prasmju un zināšanu atjaunošana 

Akadēmiskās un Apraksta kompetences *izmatojot teorētiskās zināšanas, spēj stratēăiski 
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intelektuālās 
kompetences 

spējai praktiskajā darbā 
pielietot teorētiskās 
zināšanas, pielietot 
stratēăisko domāšanu 
un plānošanu 

un analītiski formulēt nozares problēmas, 
*spēja izskaidrot un interpretēt situācijas 
atbilstoši teorētiskām atziĦām, 
*vadīšanas un līderības spējas organizējot un 
vadot citus profesionāĜus un institūcijas 
sadarbības aspektā, 
*novērtēšanas spējas, savas un citu profesionāĜu 
darbības konstruktīvas izvērtēšanas spējas,  
*zinātniski pētnieciskās  un radošuma spējas, 
*spēja strukturēt tagadējo un turpmāko 
profesionālo izaugsmi, virzīt savu tālākizglītību 
mūžizglītības kontekstā. 

Sociālās 
kompetences 

Apraksta kompetences, 
kuras saistītas ar 
izpratni par sabiedrības 
politiskajiem, 
ekonomiskajiem un 
sociālajiem  procesiem 

* spēja izprast sabiedrības sociālās kultūras  
aspektus, 
*izpratne par citu profesiju darbības specifiku,  
*izpratne par morālām vērtībām un saskarsmes 
kultūru,  
*spēja izprast globālos un lokālos 
sociālpolitiskos, ekonomiskos un izglītības 
procesus,  
*spēja  veidot sadarbību un uzĦemties 
profesionālo atbildību. 

Profesionālās 
kompetences 

Apraksta  kompetences, 
kuras nepieciešamas 
savas profesionālās 
darbības organizēšanai 

*spēja izprast valsts izglītības politikas 
ekonomiskos un sociālos aspektus un pielietot 
praktiskajā darbībā, 
*spēja pielietot zinātnes atziĦas un teorētiskā 
nostādnes praktiskajā darbībā, 
*spēja praktisko darbību organizēt balstoties uz 
morālajām vērtībām un ētiku, 
*spēja diagnosticēt sociālos riskus, prognozēt, 
plānot un koordinēt  to risināšanas ceĜus, 
*spēja organizēt un vadīt citus speciālistus 
problēmu risināšanā, 
*spēja veidot komandas darbu, 
*spēja paškritiski vērtēt savu un citu speciālistu 
darbību problēmu risināšanas gaitā, 
*patstāvīgi plānot un virzīt savu tālākizglītību un 
kompetenču pilnveidi. 

 
 

Studiju kursu satura apguvē ir svarīgi sabalansēt apgūstamās zināšanas, 

prasmes, veidojot sociālā darba veikšanai nozīmīgas attieksmes (skatīt 2.tabulu). 

Attieksme ir integrēta personības īpašība, kas veidojas dzīves darbības pieredzes, 

zināšanu apguves, pārdzīvojumu un gribas piepūles vienībā un izpaužas vērtībās, 

mērėos, ideālos un normās.  
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2.tabula 

Studiju kursu satura apguvē gūto zināšanu, prasmju, attieksmju salīdzinājums 

ar sociālo darbinieku profesijas standartā paredzēto 

 

Standartā paredzētās Studiju kurss 

zināšanas prasmes 

Vadības teorijas 
pamati 

VadībzinātĦu pamati. Sociālo 
institūciju (valsts, pašvaldību, 
NVO, privāto) darbība un vadība.  

Sociālā gadījuma intervence, 
sociālo problēmu risināšana, 
resursu apzināšana un 
piesaistīšana, ievērojot sociālā 
darba specifiku dažādās praksēs.  

Starptautiskās 
tiesības 

Starptautiskās tiesības, to 
pielietošanas nepieciešamība.  

Specifisku gadījumu risināšana. 

Organizāciju 
komunikācija 

Organizāciju komunikācijas 
izpratne. 

Sociālā darba procesa sasaiste ar 
sabiedrības sociālajā vērtībām un 
profesijas ētiskajām normām. 

Kritiskās 
domāšanas attīstība 

Kritiskās domāšanas teorētiskais 
pamatojums un metodes. 

Individuālu sociālās 
atveseĜošanās plānu atbilstoši 
identificētajām sociālajām 
problēmām un vajadzībām 
izstrāde. 

Sociālās 
likumdošanas 
aktualitātes 

IzmaiĦas sociālajā likumdošanā Klienta vai klientu grupas 
informēšana par iespējām 
uzlabot savu sociālo situāciju un 
izglītošana par spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, 
pastāvošajiem noteikumiem un 
procedūrām Latvijas labklājības 
sistēmā. Sociālo pakalpojumu 
tīkla iespēju apzināšanās 

Sociālais darbs 
multikulturālā 
sabiedrībā 

Starpvalstu pasākumi 
multikulturālas sabiedrības 
stabilizēšanā, koordinēšanā 
saistībā ar sabiedrības labklājību, 
sociālās politikas attīstību, sociālo 
drošību, profilaktiskajām 
aktivitātēm sociālo problēmu 
novēršanai. 

Diskriminēto indivīdu un/vai 
sociālo grupu atpazīšana un 
aizstāvēšana.  
Radošu profesionālo lomu 
izmantošana.  
Pašpalīdzības un atbalsta grupu 
vadīšana. 
Stapprofesionālu komandas 
vadības nodrošināšana. 

Stratēăiskā 
plānošana un 
sociālā darba 
organizēšana 

Sociālās politikas izstrādes, 
attīstības un realizācijas valstī 
pilnveidošanas iespējas.  
Aktuālās sociālpolitikas 
problēmas valstī. Kopienas un 
valsts sociālās politikas, sociālo 
programmu, sociālo pakalpojumu 
tīkla atbilstību identificētajām 

Jaunu sociālo pakalpojumu 
modelēšana un koordinēšana. 
Sociālpolitisko akciju un 
sabiedrības sociālās izglītošanas 
kampaĦu koordinēšana vai 
līdzdarbība. 
Sociālās politikas pārraudzība un 
novērtēšana.  
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klienta (indivīda, kopienas vai 
sabiedrības) sociālajām 
vajadzībām.  
Valstī īstenotās sociālās politikas 
galvenās dimensijas, efektivitāte 
un atbilstība sabiedrības sociālā 
taisnīguma principam. 

Sociālo problēmu veidošanās un 
attīstības prognozēšana. 
 

Metodoloăija 
sociālā darba 
pētniecībā 

Problēmas risinājuma alternatīvu 
radīšana un stratēăiju izvēle.  
 

 

Sociālā darba 
projektu vadīšana 

Sociālās problēmas identificēšana, 
definēšana un specificēšana  
 
 

Plaša mēroga sociālo projektu, 
programmu koordinēšana un 
līdzdarbība. Sociālo resursu 
sistēmas identificēšana un 
palīdzošo profesionāĜu komandu 
izveide. Sociālo resursu sistēmu 
piesaistes organizēšana konkrēto 
indivīdu, sociālo grupu, kopienu 
vai sabiedrības sociālo problēmu 
risināšanā.  
Sociālo pakalpojumu kvalitātes 
veicināšana. 

Pētnieciskā prakse Pētījumu veikšanas metodoloăija, 
dažādu pētīšanas metožu 
pielietojums. 

Indivīda, kopienas vai 
sabiedrības sociālo vajadzību 
specifikas, sociālo problēmu 
veidu, cēloĦu un attīstības 
tendenču, ka arī sistēmu sociālo 
attiecību kvalitātes 
funkcionēšanas traucējumu 
izpratne.  
 

Maăistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

Pētnieciskā darba struktūra, 
metodoloăija, faktu analīze, datu 
vākšana un apstrāde. 

Klienta un klientu sistēmas 
sociālo vajadzību apzināšana, 
sociālās problēmas 
identificēšana. Klientu (klientu 
grupu) problēmsituāciju 
noteikšana..  
Dažādu sociālā darba teoriju un 
metožu izmantošana. 

 

Studiju programmas izstrādes gaitā būtisks komponents ir studiju programmas 

salīdzināšana ar analogām studiju programmām ārzemju un Latvijas augstskolās. 

Studiju programmas izstrādes darba grupa ir iepazinusies un salīdzinājusi studiju 

programmas gan no satura viedokĜa, gan formas, gan darba organizācijas, ko sekmēja 

programmas autoru savstarpējās diskusijas ar ārzemju sadarbības partneriem un 
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Latvijas augstskolu līdzīgu programmu realizētājiem un studiju programmu 

akreditācijas komisijas ekspertiem. 

Somijā (University of Lapland) kopš 1994.gada rudens sociālā darba 

speciālistu sagatavošanā tiek realizēta arī maăistra studiju programma, kas kopā ar 

kvalifikācijas ieguvi ir plānota 160 (240) KRP. Studiju programma ir plānota moduĜu 

veidā, kas sasaucas ar mūsu realizēto studiju programmu. Sociālā darbinieka 

kvalifikāciju un maăistra grādu ieguvušie strādā municipalitāšu sociālo pakalpojumu 

centros, to vadībā, bērnu un ăimenes centros, cietumos, veselības centros un 

slimnīcās, kā arī dažādos speciālās aprūpes centros. To nodrošina studiju programmā 

iekĜautie trīs līmeĦu studiju kursi: teorētiskie, praktiskie un pētnieciskie, un veicina 

studiju procesa orientācija uz personīgās pieredzes un refleksijas izmantošanu sociālā 

darba apguvē. Praksi, kas ir studiju programmas daĜa, students veic patstāvīgi, tās 

uzdevumi ir iespējami veikt arī starptautiskajās apmaiĦas programmās. 

Zviedrij ā (Lund University) sociālā darba maăistra studiju programma tiek 

plānota 51-80 zviedru KRP apjomā. Studiju programmas satura pamatā ir sociālā 

darba pētniecība, ietverot studiju kursus, kas nodrošina zināšanu apguvi tās veikšanā, 

rada iespējas gūt studiju pieredzi un apgūt kritiskās analīzes prasmes datu atlasē un 

apstrādē.  

Norvēăij ā (Hogskulen i Sogn og Fjordane) sociālā darbinieka profesija tiek 

apgūta 3 studiju gados, kas rada iespējas turpināt maăistra studijas, nepārsniedzot 

kopīgo studiju laiku 5 gadus, kas ir pamatos arī LiepU profesionālā maăistra studiju 

programmā „Sociālais darbs”.   

Igaunij ā (University of Tartu) maăistra programma sociālajā darbā ir iekĜauta 

vienotā 5 gadu studiju programmā, apgūstot gan sociālā darbinieka kvalifikāciju, gan 

maăistra grādu.  

Studiju programmas direktore, profesore Anita Līdaka divas reizes ir bijusi 

uzaicināta kā starptautiskais eksperts Lietuvas augstskolu sociālā darba studiju 

programmu akreditācijas procesā. Tas rada iespējas mūsu darba grupai veikt studiju 

programmu salīdzināšanu 
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.3.tabula 

Studiju programmu salīdzinājums 

Krit ēriji Liep ājas Universitāte Klaipēdas Universitāte (Lietuva) Mikolas Romeris Universitāte 
(Lietuva) 

Studiju programmas 
realizācijas ilgums 

No 2001.gada No 2001.gada No 1999.gada 

Studiju laiks 1 gads (1,5 gadi) 2 gadi 1,5 gadi 
Studiju formas Pilna un nepilna laika Pilna un nepilna laika Pilna un nepilna laika 
Kredītpunkti 40 80 62 
Piešėiramais grāds, 
kvalifikācija 

Profesionālais maăistra grāds 
sociālajā darbā 

Maăistra grāds sociālajā darbā, 
sociālais darbinieks 

Maăistra grāds sociālajā darbā, 
sociālais darbinieks 

Studiju programmas 
mērėi 

Nodrošināt kvalificētiem sociālā 
darba speciālistiem profesionālā 
maăistra grāda iegūšanu, lai 
nodrošinātu nepārtrauktās 
mūžizglītības realizācijas iespējas un 
sekmētu sociālās sfēras darbinieku 
profesionalitātes celšanu.  

Apmācīt augsti kvalificētus 
speciālistus, kas būtu spējīgi veikt 
daudzfunkcionāla sociālā darba 
izvērtēšanu. 
Radīt iespējas studiju programmā 
realizēt jaunu tendenci teorijas un 
prakses sasaistē ar mainīgās 
sabiedrības attīstības tendencēm. 
Mācīt speciālistus veikt zinātniskās 
pētniecības darbu, izstrādāt stratēăijas 
problēmu risināšanai. 

• Mācīt sociālos darbiniekus 
analizēt sociālās pārmaiĦas 
sabiedrībā, lai veicinātu sociālo 
pakalpojumu attīstību un 
nodrošinātu izmaiĦas 
infrastruktūrā, veikt akadēmiskus 
pētījumus. 

• Nodrošināt mūsdienīgu sociālā 
darba izglītības studiju līmenī, 
kas ietver zināšanas, prasmes un 
kompetences, kas saistītas ar 
modelēšanu un pielietojumu 
sociālajā darbā Lietuvā un 
Eiropas Savienībā. 

• Attīstīt analītisku domāšanu un 
kritiskas novērtēšanas prasmes, 
lai integrētu dažādas zināšanas 
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un praktiskās kompetences jaunu 
tiesību aktus uzsākšanai, lai 
panāktu pozitīvas pārmaiĦas 
sociālajā vidē. 

• Attīstīt prasmes darbā ar 
dažādām klientu grupām, 
piemērot jaunos principus sociālā 
darba praksē un izmantot 
modernās IT tehnoloăijas. 

Studiju programmas 
uzdevumi 

• papildināt zināšanas par: 
- sociālo problēmu rašanās 

cēloĦiem un attīstību, skatot 
sabiedrības un indivīda 
mijiedarbību sociālo 
problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un 
tās pilnveidošanas 
principiem; 

• pilnveidot profesionālās 
iemaĦas, nodrošinot prakses 
iespējas, veicinot sociālajam 
darbiniekam nepieciešamo 
diagnostisko, metodisko, sociālo, 
analītisko u.c. prasmju 
veidošanos;  

• aktivizēt maăistrantu zinātniski 
pētniecisko darbu, integrējot 
dažādu zinātĦu teorētiskās 
nostādnes sociālā darba praksē; 

• Radīt apstākĜus, lai padziĜinātu 
savas zināšanas, spējas un 
prasmes, kas Ĝauj iepazīties ar 
sociālo parādību cēloĦiem 
sociālajās problēmās, sociālās 
politikas attīstības tendencēm. 

• Nostiprināt uzraudzību sociālo 
gadījumu risināšanā. 

• Veicināt sociālā darba un 
pētniecības kompetenču 
veidošanos. 

• Attīstīt vadības spējas, izmantojot 
visus pieejamos resursus, lai 
varētu izstrādāt un īstenot sociālās 
programmas un projektus, kas 
veicinātu sociālās politikas 
attīstību. 

• Attīstīt patstāvīgās pētniecības 
prasmes, datu interpretāciju, 
pētniecības metožu izvēli.   

• PadziĜināt teorētiskās zināšanas 
un praktiskās iemaĦas, izglītot 
IT, veidot atvērtu personību 
zinātnei un pētniecībai, kas spēj 
pielietot zināšanas radošā veidā. 

• Sagatavot speciālistus ar augstu 
kvalifikāciju, kas spēj uzsākt un 
īstenot sociālus projektus, lai 
izglītotu indivīdu, kuri var 
pielietot savas prasmes un 
kompetenci valsts, 
nevalstiskajām un privātajām 
struktūrām. 

• Veidot speciālistu analītiskās 
pārvaldes / vadības prasmes, 
kuras spētu piemērot, strādājot 
valsts, nevalstiskajās un 
privātajās struktūrās. 

• Veidot analītiskas teorētiskās 
zināšanas un prasmes un iemaĦas 
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• sekmēt maăistrantu radošās un 
sociālās aktivitātes attīstību.  

 

to piemērošanai sociālās 
politikas veidošanā, valsts 
sociālo pakalpojumu regulēšanā, 
to uzlabošanā un attīstībā. 

• Sociālajā aprūpē pamatoties uz 
humānisma principiem personīgo 
ētiku un vērtībām. 

• Veidot prasmes, kas nodrošinātu 
sekmīgu akadēmisko pētniecību 
un metodisku pieeju gan sociālā 
darba praksē, gan politikas 
veidošanā un attīstībā. 

• Attīstīt savu profesionālo 
kvalifikāciju, balstoties uz 
mūžizglītības principiem un 
uzlabošanas nepieciešamību. 

Studiju programmas 
saturs 

Nozares teorētiskie studiju kursi-  
7 KRP  
Pētnieciskie, jaunrades, 
projektēšanas un vadībzinātnes 
studiju kursi - 5 KRP 
Pedagoăijas un psiholoăijas studiju 
kursi - 2 KRP  
Prakse - 6 KRP  
Valsts pārbaudījums (maăistra darba 
izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP 
 

Teorētiskie studiju kursi specialitātē- 
12 KRP  
Profesionālo kompetenču apguve-  
34 KRP 
Maăistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana- 34 KRP 
 

Teorētiskie studiju kursi specialitātē- 
25 KRP 
Akadēmiskās pētniecības darbs-  
26 KRP 
 Izvēles daĜa teorijā- 6 KRP 
(Vispārējā sociālā darba pētniecība; 
Sociālais darbs bērnu tiesību 
aizsardzībā; Sociālais darbs 
labošanas iestādēs) 
Sociālā darba prakse pēc izvēles 
attiecīgajās institūcijās- 
5 KRP 
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Latvij ā sociālā darba maăistri tiek sagatavoti šādās augstskolās: 

 

 
Māc. iestāde Programmas nosaukums Studiju 

forma 
Programmas 
apjoms KRP 

Studiju 
ilgums 

Iegūstamā 
kvalifik āci
ja 

Iegūstamais grāds 

Liepājas 
Universitāte 

Sociālais darbs 
Profesionālā maăistra studiju 
programma 

Pilna laika 40 KRP 1 gads - Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Daugavpils 
Universitāte 

Sociālais darbs 
Profesionālā maăistra studiju 
programma 

Pilna laika 
Nepilna 
laika 

 
100KRP 

 2,5 gadi; 
 
 3 gadi N 

Sociālais 
darbinieks 

Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Daugavpils 
Universitāte 

Sociālais darbs 
Profesionālā maăistra studiju 
programma 

Pilna laika 
Nepilna 
laika 

 
60KRP 

 2 gadi  
2,5 gadi N 

- Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Rīgas StradiĦa 
universitāte 

Sociālais darbs 
Profesionālā maăistra studiju 
programma 

Pilna laika 
Nepilna 
laika 

60 KRP 1,5 gads 
2 gadi N 

- Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Vadības un sociālā 
darba augstskola 
"Att īstība" SIA 

Sociālais darbs 
Profesionālā maăistra studiju 
programma 

Pilna laika 80 KRP 2 gadi - Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 
Specializācijas: 
-sociālais darbs ar ăimeni un bērniem, 
-sociālā labklājība un sociālā politika, 
-sociālo institūciju vadība. 
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 
 Informatīvajā ziĦojumā „Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un 

piedāvājuma atbilstībai vidējā termiĦā” (izskatīts Ministru kabinetā 2010. gada          

1. jūnijā) atzīmēts, ka laikā līdz 2015. gadam darbaspēka pieprasījums samazināsies 

visās profesiju grupās sadalījumā pa izglītības līmeĦiem. Tomēr darba devēji norāda, 

ka profesionālā maăistra studiju programmas absolventu nodarbinātība turpmākajos 

sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot jaunākās likumdošanas nostādnes un 

izvērtējot šodienas prioritātes darba tirgū, var secināt, ka profesionālie maăistri 

sociālajā darbā ir spējīgi risināt sociālas problēmas sabiedrībā, piedalīties sociālā 

darba vadīšanas un pārraudzības jomās valsts un pašvaldības sociālajās institūcijās. 

 

7. Studējošie 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Studiju programma                          Imatrikulēti Eksmatrikulēti Izglītības 
tematiskā 

grupa 

Izglītības 
tematiskā 

joma 
Kods Nosaukums 2006.

/ 
2007. 

2007.
/ 
2008. 

2008.
/ 
2009. 

2009. 
/ 
2010. 

2010. 
/ 
2011. 

Kopā 2006.
/ 
2007. 

2007.
/ 
2008. 

2008.
/ 
2009. 

2009. 
/ 
2010. 

2010. 
/ 
2011. 

Kopā 

Veselības 
aprūpe un 

sociālā 
labklājība 

Veselība un 
sociālā 
aprūpe  

46762 
  
  

Sociālais darbs 24 30 20 15 12 101 1 3 0 0 0 4 

 

 
7.2. Absolventu skaits 
 

Studiju programma Absolventu skaits 

2006./2007. 
 

2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 20010./2011. Kopā 

Izglītības 
tematiskā 

joma 
Kods Nosaukums 

budžets maksa budžets  maksa budžets maksa budžets maksa budžets 
maksa 

budžets maksa 
Veselība un 
sociālā 
aprūpe  

 
46762 

 
Sociālais 
darbs 3 15 12 20 11 10 13 2 10 2 49 49 

 
7.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Maăistranti aptaujā uzsver studiju programmas satura sasaisti ar pamatstudijās 

apgūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, tādējādi nodrošinot iespējas apgūt 

nepieciešamās zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā. Kā pozitīvs 

moments tiek norādīta studiju programmas realizācijas piemērošana strādājošiem 

maăistrantiem. 

 

Maăistrantu aptaujā ir apkopotas šādas atziĦas: 
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+ - 

Darbs nelielās grupās, kas veicina 

vērtēšanas spēju pilnveidi. 

Dažreiz nav savlaicīgi zināmas izmaiĦas 

lekciju sarakstā. 

Mācībspēku draudzīgā attieksme, 

pozitīvas saskarsmes nodrošināšana. 

Prakses vietās nav ieinteresēti Ħemt 

maăistrantu, ieplānotie pētnieciskās 

prakses uzdevumi atbaida, jo sociālās 

institūcijas nevēlas savu kĜūdu analīzi. 

Patstāvīgo studiju nozīmīgums studiju 

procesā. 

Par maz iespēju rakstīt profesionālā 

maăistra darbu pie speciālistiem, kuri 

nestrādā Universitātē.. 

 

Aptaujas un diskusijas novērtēšanas periodā veica Kvalitātes vadības sistēmas 

vadītāja. Aptaujā kopumā piedalījās 9 maăistranti no12. Apkopojot iegūto datus, var 

atzīmēt šādas atbildes: 

1. Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, pamatā sniegtās 

atbildes ir: pilnīgi apmierina 5, daĜēji apmierina 4 maăistrantiem. 

2. Uz studiju programmu visvairāk attiecas apgalvojums, ka iegūtās zināšanas varēs 

turpmāk izmantot darbā - 2, ka tiek piedāvāta interesanta programma - 1, studijas 

papildina vispārējo redzesloku - 4 un studiju kursi papildina, zināšanas, kas iegūtas 

iepriekš - 7. 

3. Studiju programmas stiprās puses tiek saskatītas docētāju profesionalitātē 

kompetencē, zināšanu kontekstā, motivācijā, patstāvīgā darba iespējās, iejūtībā pret 

studējošiem. Kā pozitīvs moments ir atzīmēta iespēja studēt pēc īpaša plāna, 

nodrošinot iespējas strādāt.  

4. Studiju programmas vājās puses studējošo aptaujā tiek saskatītas izdales materiālu 

trūkumā vairākos studiju kursos. 

5. Uz jautājumu: Kas būtu jāiekĜauj studiju programmas īstenošanā tās uzlabošanā. 

tiek norādīts: vēl vairāk pietuvināt lekciju tēmas studiju programmai. 

6. Uz jautājumu par studiju plānojumu, studiju kursu izkārtojumu pa semestrim un 

nodrošinājumu ar literatūru, 4 studējošie ir atbildējuši, ka pilnīgi apmierina, 3 - daĜēji 

apmierina un 2 – daĜēji neapmierina. 

7. Uz jautājumu par MOODLE apmācību atbildes dalās starp piedāvājumu un neziĦu 

par tādu iespēju. Tanī pat laikā maăistranti būtu gatavoti strādāt MOODLE vidē.  
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8. ěoti lielas atšėirības ir atbildēs uz jautājumu, cik stundas dienā vidēji studenti velta 

laiku, lai sagatavotos lekcijām (patstāvīgajiem darbiem, semināriem u.taml.). 

9. Arī atbildēs uz jautājumu, cik stundas dienā studentam būtu nepieciešams veltīt 

laiku, lai sagatavotos lekcijām (patstāvīgajiem darbiem, semināriem u.taml.), ir Ĝoti 

atšėirīgs atbilžu spektrs. 

10. Vairākums studējošo pasniedzēju konsultācijas neizmanto norādot studiju formas 

specifiku un iespējas konsultēties pēc nodarbības. Konsultācijas tiek raksturotas kā 

konstruktīvas.  

11. Aptaujas rezultāti liecina, ka visi maăistranti ir apmeklējuši nodarbības 75% - 

100%.  

12. Studējot LiepU studējošo  sekmes ir labas un teicamas. 

13. Visbiežāk studenti apmeklē dekanātu un studiju daĜu, ir daĜa studentu, kuri nav 

apmeklējuši minētās struktūrvienības.  Apkalpošanas kultūra tiek vērtēta kā Ĝoti laba 

un laba. 

14. Uz jautājumu par iespējām studēt ārvalstīs, vairākums studējošo neplāno izmantot 

šādas iespējas.  

15. Uz jautājumu, kas kavē studijas ārzemēs, tiek norādīts, ăimenes stāvoklis, 

aizĦemtība darbā, neatbilstošs svešvalodu zināšanu līmenis. 

16. Visērtāk studējošiem saĦemt informāciju par aktualitātēm studiju procesā ir LiepU 

mājas lapā, savā e – pastā.   

17. Informācijas kvalitāte par studiju kursu apjomu, pārbaudes darbiem, izvēles 

kursiem, izmaiĦām nodarbību sarakstā  tiek vērtēta kā laba. 

18. LiepU mājas lapa tiek vērtēta kā laba.  

19. Vairākums studējošo cer nepārtraukt studijas finanšu apsvērumu dēĜ.  

20. 8 no aptaujātajiem maăistrantiem paralēli studijām strādā atbilstošā nozarē, 1 - 

strādā ar nozari nesaistītā jomā. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti, 

risinātu izvirzītos jautājumus un sniegtu atbalstu studējošiem.  

 
7.4. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Visi aptaujātie sociālā darba maăistri strādā sociālā darba dažādās institūcijās. 

Izvērtējot studiju procesu, studiju saturu, absolventi pozitīvi novērtē studiju 

programmas nozīmi darba tirgus vajadzību apmierināšanā, mācībspēku devumu un 
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darba disciplīnu, atzīst teorētisko kursu noderīgumu un atbilstību studiju programmai, 

atzīst pētnieciskās prakses lietderību un tās ilgumu.  

Lielākā daĜa aptaujāto absolventu strādā sociālā darba institūcijās dažādos 

amatos. Absolventi augsti novērtē studiju programmas saturā ietverto un apgūto 

teorētisko kursu un prakses uzdevumus un norisi. Absolventi norāda, ka iegūto 

zināšanu un prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām. Ir ierosinājums vairāk 

studiju programmā pievērsties sociālās likumdošanas studiju kursa paplašināšanai. 

 
7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 

un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par 

novitātēm studiju programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. 

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic studiju programmas direktore, mācībspēki. Anketās tiek ietverti jautājumi par 

docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, problēmām studiju programmas 

apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai vērtētu 

studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu korekcijas. 

 

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
16 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas kursu satura 

realizācijai. Teorētisko studiju kursu un maăistra darbu vadīšanā ir iesaistīti 5 zinātĦu 

doktori, 10 maăistri, pētniecisko praksi vada 1 zinātĦu doktors.  
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8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 

 
 

Nr.p.k. 

 
 

Vārds, 
uzvārds 

 
Amats, ievēlēts vai uz laiku 

pieĦemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais/ 
profesionālais  

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifikācija, beigšanas gads 

 
Studiju  kursi,  
apjoms KRP 

1. Daina Celma Asociētā profesore, ievēlēta Dr. oec Liepājas Valsts 
Pedagoăiskais institūts, 

kvalifikācija: vidusskolas 
latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 

Modernas menedžmenta teorijas 
2 KRP 

2. Irina 
StrazdiĦa 

Docente, ievēlēta Dr.psych. Liepājas Valsts 
Pedagoăiskais institūts, 

kvalifikācija: pirmsskolas 
pedagoăijas un 

psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmsskolas audzināšanas 

metodiėis. 

Kritiskās domāšanas attīstība 
 2 KRP 

3. Lāsma 
Latsone 

Docente, ievēlēta Ph.D. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, kvalifikācija: 

mūzikas skolotāja  

Organizāciju komunikācija 
2 KRP 
Sociālais darbs multikulturālā  
sabiedrībā 
1 KRP 

4.  Oskars Zīds Profesors, ievēlēts Dr.paed. Latvijas Universitāte, 
kvalifikācija: filozofs 

Stratēăiskā plānošana un sociālā  
darba organizēšana 
2 KRP 
Metodoloăija sociālā darba 
pētniecībā 
2 KRP 

5. Anita Līdaka Profesore, ievēlēta Dr. paed. V.Lāča Liepājas Valsts 
Pedagoăiskais institūts, 

kvalifikācija: pamatskolas 
skolotāja. 

Pētnieciskā prakse 
6 KRP 

6. Anita Līdaka Profesore, ievēlēta Dr. paed. V.Lāča Liepājas Valsts 
Pedagoăiskais institūts, 

kvalifikācija: pamatskolas 
skolotāja. 

Maăistra darba izstrāde un  
aizstāvēšana 
20 KRP 

 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
 

Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 

kritērijiem un LiepU kvalitātes vadības sistēmas (KVS) noteiktajai procedūrai 

„Personāla plānošana, atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6 

gadiem, noslēdzot darba līgumu par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko, 

zinātniski pētniecisko un metodisko darbu. Personāla attīstības politika saistīta ar 

LiepU zinātniskās darbības stratēăiju 2010.–2016. gadam. 

Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc šādiem kritērijiem: 

- izglītība (zinātniskais grāds); 
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- docējamam studiju kursam atbilstoša zinātniski pētnieciskā un metodiskā 

darbība; 

- mācībspēka profesionālā pieredze un darbība docējamam studiju kursam 

atbilstošā jomā; 

- sadarbības kvalitāte. 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju.  

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Šajā studiju 

gadā ir notikusi kārtējā (5.) sociālā darba konference, kuras sagatavošanā un vadīšanā 

ir iesaistījušies studiju programmā strādājošie mācībspēki. 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām. Tiek realizēts starptautisks pētījums ERASMUS programmas 

ietvaros RELAIS Plus, kurā galvenā uzmanība ir veltīta novārtā atstātiem bērniem, 

pusaudžiem un veciem cilvēkiem. 

Asociētā profesore D. Celma regulāri savu kvalifikāciju ceĜ, piedaloties 

dažādās zinātniskās konferencēs, kā piemēram, ikgadējās starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Liepājas Universitātē „Sabiedrība un kultūra”, ENIDERM 

(European Network of Improving Research and Development in Educational 

management) konferencēs Brno un Helsinkos, Starptautiskajos skolu efektivitātes un 

attīstības kongresos Nīderlandē un Kanādā (ICSEI). ir publicējusi monogrāfiju 

„Vadītājs un vadīšana izglītībā”. Kā projekta vadītāja D.Celma ir iesaistījusies IZM 

projektā „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un studiju programmu optimizācija 

Kurzemes plānošanas reăionā”, kā pētniece - IZM projektā „Pilsētu attīstības 

stratēăiju pārraudzība” un IZM projektā „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija 

vadībzinātĦu nozarē”, kā konsultante - ESF projektā „Izgl ītības iestāžu vadības 

komandu profesionālo kompetenču pilnveide”. 

Docente L. Latsone darbojās studiju programmas, mentoru profesionālās pilnveides 

programmas un atbalsta materiālu izstrādē un pilnveidē projektā „Inovatīva un  

praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, 

starptautiskajā Erasmus mūžizglītības projektā Turcijā „Integrative Teaching in 
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Multicultural Environment for Teacher Students”, e- studiju materiālu izstrādē 

programmai „Karjeras konsultants”, 1 nodaĜas rakstīšana grāmatai „Karjeras 

attīstības atbalsts”, kā arī e- studiju vides izveidē „Karjeras izglītību programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS), Latvijas Probācijas dienesta projektā 

„Sociālās rehalibitācijas programma cietumniekiem, kam palicis termiĦam pēdējais 

pusgads, lai palīdzētu viĦiem integrēties darba tirgū” apmācības programmas 

izveidē un realizācijā - tēma „Nepieciešamās saskarsmes prasmes darbā ar 

klientiem”,     starptautiskajā projektā ERASMUS IP “Izglītības vajadzības 

mūsdienu Eiropā” -tēma: „Vērtībizglītība: no informācijas līdz transformācijai”. L. 

Latsone ir daudzu starptautisku konferenču dalībniece un referente, piemēram, 

LAPSA starptautiskajā konferencē „Sadarbība ilgtspējīgai izglītībai: menedžments, 

pētījumi, prakse un teorija” ar referāta tēmu „Sociālā inteliăence mūžizglītības 

kontekstā”, CEDEFOP seminārā „Kvalit āte karjeras konsultēšanā” Salonikos, 

Grieėijā, forumā „Religion and Diversity in Europe”, Bratislavā, Slovakijā, 

starptautiskajā konferencē „Formation for Future: Recognizing mutually receptive 

gifts” Durhamā Anglija, EKSOA „Andante” starptautiska studiju konferencē Vught 

(Nīderlande): „Friends or Strangers” (Draugi vai svešinieki), konferenceē “Eiropas 

Sociālais fonds un NVO līdzdalība izglītības un nodarbinātības veicināšanā un 

sociālās atstumtības mazināšanā,” referāta tēma „Kristīgo NVO ieguldījums 

sievietes pašapziĦas celšanā un sociālās atstumtības mazināšanā”, starptautiskajā 

studiju konferencē „Diakonāts kā pravietiska kalpošana globalizētajā pasaulē,”  

Fraizingā (Vācija), pieredzes apmaiĦas seminārā sociālajā darbā Alborgā (Dānija), 

Skiper Klement Seminar augstskolā, kursos Benediktinerstift Altenburgā (Austrija): 

(Austrijas vēsture, kultūra, sociālais darbs), Tercio Millenio Institūta seminārā „Par 

brīvu sabiedrību” Krakovā (Polija), ir izstrādāta un publicēta nodaĜa „Komunikāciju 

teorijas” monogrāfij ā „Karjeras attīstības atbalsts”. 

 A. Barča darbojas Latvijas Republikas Saeimā kā Sociālo un darba lietu 

komisijas vadītāja, ir aktīva Liepājas Universitātes sociālā darba konferenču 

dalībniece, regulāri informējot konferences dalībniekus par jaunāko sociālajā 

likumdošanā, kā arī iesaistoties konferenču sekciju vadīšanā. 

A. Līdakas pētnieciskā tēma ir „Vērtībizglītība un tās realizācijas iespējas”. 

A.Līdaka ir starptautiskās sociālā darba studiju programmu ekspertu komisijas locekle 

LU studiju programmās „Sociālais pedagogs”, „Sociālais darbinieks”, Sociālā darba 

un sociālās pedagoăijas augstskolā „Att īstība”, Latvijas Kristīgajā akadēmijā, 
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Lietuvas augstskolās, kuras realizē sociālā darba dažāda līmeĦa programmas. Ir 

darbojusies kā pētniece Latvijas Valsts Stratēăiskās analīzes komisijas pētījumā 

"Pirmsskola kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai". 

U. DrišĜuks ir zinātniskais asistents Liepājas Universitātes VadībzinātĦu 

institūtā, lektors studiju kursā „Projektu vadība” SIA „Mācību un konsultāciju centrs 

ABC”. Ir izstrādājis pārskatu „Liepāja kā attīstības ceĜvedis” Stratēăiskās analīzes 

komisijas ziĦojumam „Jaunatne, tās izaugsmes iespējas”, pētījis projektu izmantošanu 

Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes darbībā, jaunāko vadības metožu pielietošanu 

Liepājas pašvaldību darbā, Moderno vadības principu pielietošanu Kuldīgas un Talsu  

pašvaldību darbā, privātā sektora vadības principu pielietošanu pašvaldību sektorā, 

stratēăiskās vadības pielietošanu pašvaldību darbā. 

I. Tumaščika savu kvalifikāciju ceĜ karjeras konsultantu studijās. Savā 

pētnieciskā darbībā pievērsusies Eiropas Savienības pilsoĦa tiesību un pienākumu 

izpētei. 

Ā. Orlovska pētnieciskā tēma „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Liepājas 

pilsētā” ir l īgumdarbs ar Liepājas pilsētas domi par „Liepājas pilsētas pilsoniskās 

sabiedrības attīstības stratēăijas 2008.- 2014. gadam projekta izstrādi”. Saistībā ar 

līgumu veikts pētījums par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem Liepājas pilsētā. 

Materiāls apkopots un ar pētījuma rezultātiem iepazīstināti Liepājas pilsētas domes un 

to institūciju, kā arī NVO pārstāvji.  Sadarbībā ar Ventspils krīzes centru „Paspārne” 

sagatavoti un novadīti divi informatīvi izglītojoši semināri „Cilv ēktiesības” projekta 

„Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!” ietvaros. Izstrādāts un publicēts mācību līdzeklis 

„Cilv ēktiesības” sociālā darba speciālistiem: 

D.Betheres pētniecības darbs veikts šādās jomās: nedzirdīgo zīmju valodas 

mācīšanas metodika bērniem ar dzirdes traucējumiem, latviešu nedzirdīgo zīmju 

valodas adaptācija un mācīšanas metodika bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem, Latvijas speciālās izglītības sistēmas attīstības tendences, individuālo 

mācību programmu izveide bērniem ar speciālajām vajadzībām. Pētījumu saturs: 

latviešu nedzirdīgo zīmju valoda mūsu valstī ir neizpētīta joma, tāpēc jebkurš tās 

leksiski gramatiskās struktūras pētījums ir novitāte, īpaši nozīmīgs ir šīs 

komunikatīvās sistēmas mācīšanas metodikas psiholingvistiskais aspekts. D.Bethere ir 

piedalījusies ZiemeĜvalstu koordinētajā starptautiskajā projektā „Skola visiem” par 

pedagogu sagatavošanu bērnu ar speciālajām vajadzībām integrētās izglītošanas 
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nodrošināšanai, darbojas Latvijas Nedzirdīgo savienības projektos par latviešu 

nedzirdīgo zīmju valodas izpēti un tematisko vārdnīcu izveidi.  

S. Lankas pētījums “Sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenču 

attīstība studiju procesā” ir svarīgs solis sociālā darba speciālistu sagatavošanā. 

I.StrazdiĦas pētījumā “Psiholoăiskās aizsardzības sistēmas ietekme uz personības 

pašrealizāciju” gūtie rezultāti ir nozīmīgi arī sociālajā darba studiju programmas 

studentiem, lai veiksmīgāk izprastu dažādās cilvēka problēmas, to cēloĦus un sekas. I. 

StrazdiĦa strādāja Latvijas starpaugstskolu semināru ciklā „Kritisk ās domāšanas 

attīstīšanas iespējas universitātēs”.  

I. Vereščaginas pētnieciskais darbs saistās ar supervīzijas nozīmes izpēti un 

pielietošanas iespēju optimizāciju sociālajā darbā. Par pētījuma rezultātiem ir sniegti 

ziĦojumi TiSSA konferencēs „Politics- Power – Practice; Advancing Social Work 

Agenda in Times of Uncertainty” ViĜĦā un Rīgā. 

D. Erkena regulāri darbojas Liepājas Universitātes organizētajās sociālā darba 

konferencēs, ir valsts eksāmenu komisijas locekle sociālā darba studiju programmās 

Liepājas Universitātē, ir piedalījusies ar sociālo darbu saistītās konferencēs un 

teorētiski praktiskajos semināros Latvijā un ārvalstīs: „Aktualitātes veselības aprūpes 

un izglītības pilnveidē”, „Veselības aprūpes aktualitātes”, „Cilvēku ar garīgās 

attīstības traucējumiem seksualitāte”, „Didaktika sociālajā aprūpē”, „Pētījumu 

metodes sociālajā aprūpē”, „Datu apstrāde pētniecībā”, „Novit ātes zinātniskās 

darbības attīstībā koledžās”, „Life skills Training for Adolescents in Latvian Youth 

Care Institutions”. D. Erkena kā eksperte darbojusies vienotas metodikas izstrādē 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un 

izglītošanai, projektā „Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses 

pilnveidošana P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledžā”, kā studiju procesa 

koordinatore projektā „1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana 

sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā”. D. Erkena ir akreditācijas komisijas 

locekle augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, LV Labklājības ministrijas 

Sadarbības padomes locekle, Sociālā darba speciālistu izglītības un pētniecības 

padomes locekle, Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas 

locekle. 

A.Līdaka, S.Lanka ir piedalījušās UNESCO Latvijas Nacionālā Komisijas, LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Speciālās izglītības centra, Liepājas 

Universitātes, Liepājas Domes rīkotajā konferencē „IekĜaujošā izglītība - ceĜā uz 
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risinājumiem”. I. Vereščagina un V. Latuškeviča ir piedalījušās seminārā Somijā par 

starptautisko brīvprātīgo organizāciju darbību sociālajā darbā, par starpkultūru 

izglītības problēmām. D. Bethere darbojās Starptautiskajā projektā „Transition – 

Ausbildung zum Übergangsbegleiter für frükindliche Bildungsprozesse”.  A.Līdaka, 

D. Bethere piedalījās NordForsk atbalstītajā projektā Islandē Reikjavikas Universitātē 

„Capacity Building for Ph. D. Supervisors in Educational and Learning Research”. 

Studiju programmā darbojošies docētāji (A.L īdaka, S.Lanka, I. Vereščagina, I. 

StrazdiĦa, R.Rupeika) ir aktīvi ikgadējo starptautisko konferenču „International JTET 

Conference on Theories and Practices for Education of Sustainable Development” 

dalībnieki. 

Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un 

lietišėo izstrādĦu vadīšanā. Pie Izglītības zinātĦu institūta ir izveidots „Sociālā darba 

pētniecības un studiju centrs”, kuru vada S. Lanka. Centra uzmanības lokā ir sociālā 

darba pētniecības aktivizēšana. Ir izdotas studiju programmā strādājošo mācībspēku 

izveidotās grāmatas „Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem”, „Mācību līdzeklis 

sociālā darba speciālistiem”. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

LiepU esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

realizēšanai, Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, 

datorklase, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī starpbibliotēku abonements), brīvpieejas 

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

iespējas. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir pieslēgums 

INTERNET  tīklam un online datu bāzēm: Nozare.lv, EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Rubricon, ProQuest, SAGE, ScienceDirect, 

Science Online, SpringerLink, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic 

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī CD – ROM datu bāzes. 

Studiju programmas plānotais finansējums 2011./2012. studiju gadam ir Ls 

45 210, tajā skaitā: 

� valsts budžeta finansējums 94,7% jeb Ls 42 810 (t.sk. finansējums sporta, 

kultūras un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai). Aprēėinos izmantotas 2011. 
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gadā noteiktās bāzes izmaksas (Ls 937,09 uz vienu studiju vietu), IZM 

definētais izglītības tematiskās jomas koeficents („Veselības aprūpe un sociālā 

labklājība”: 2.5312497), kā arī izmaksu koeficents maăistra līmeĦa studiju 

programmās (1,50). 

� ieĦēmumi no studiju maksām 5,3% jeb Ls 2 400. 2011./2012.studiju 

studējošiem ir noteikta fiksēta studiju maksa visam periodam: Ls 1 200 gadā. 

Studiju programmas plānotās izmaksas 2011./2012. studiju gadam ir Ls 

42 768, tajā skaitā: atlīdzība mācībspēkiem 14,5% jeb Ls 6 210, atlīdzība vispārējam 

personālam 12,3% jeb Ls 5 262 un pārējās izmaksas 73,2% jeb Ls 31 296. 

 

Plānotās studiju programmas izmaksas 2011./2012.studiju gadam 

 

Rādītāja nosaukums 
Pilna laika 

studijas 

Mācībspēku atlīdzība, t.sk.: Ls 6 210 

Profesors Ls 3 465 

Asoc. profesors Ls 555 

Docents Ls 367 

Lektors Ls 980 

Asistents Ls 843 

Atl īdzība vispārējam personālam Ls 5 262 

Sporta, kultūras un dienesta viesnīcas 

izmaksas Ls 114 

Pārējās izmaksas, ieskaitot maăistra darbu 

vadīšanu Ls 33 624 

Plānotās izmaksas kopā: Ls 45 210 

 
 10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota „Veselības aprūpes un 

sociālās labklājības studiju programmu padome”, kuras darbības mērėis ir veidot 

ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

prasību un Liepājas Universitātes attīstības stratēăijas kontekstā.  Studiju programmu 
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padomes darbības lokā ir esošo studiju programmu satura atbilstības attiecīgās 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības analīze, 

sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu studiju 

programmu veidošana un esošo pilnveide. 

Studiju programmai ir laba sadarbība ar Saeimas deputāti A.Barču, kura ir 

iesaistīta studiju kursa „Sociālās likumdošanas aktualitātes” realizēšanā, kā arī  sociālā 

darba konferenču teorētisko aspektu aktualizēšanā, Liepājas pilsētas domes Sociālo 

dienestu un tās vadītāju I. Pūėi, Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu (bij. 

vadītāja S.Valde) u.c..  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

sociālā darba jomās, 2008.gadā ir  nodibināta „Sociālā darba zinātnes, izglītības un 

pētniecības padome”, kuras darbībā ir iesaistījušās Latvijas augstskolas, kuras 

sagatavo sociālā darba dažāda līmeĦa speciālistus. Līdz ar to ir aktivizējusies arī 

sadarbība starp tām. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Darmštates Pedagoăijas akadēmijas Sociālā 

darba katedru Vācijā, Bergenas Universitātes Sociālā darba koledžu Norvēăijā, 

Lillebalt koledžu Dānijā..  

Projekta „VirCamp” ietvaros studiju programmas direktore A.Līdaka darbojās 

kā ārējais eksperts, vērtējot visu starptautiskajā projektā iesaistīto studentu darbus.  

Studiju programmas direktores gūtā pieredze Lietuvas augstskolu dažāda 

līmeĦa sociālā darba studiju programmu starptautiskajā akreditācijā palīdz izvērtēt un 

pilnveidot Liepājas Universitātes studiju programmas „Sociālais darbs” studiju darba 

organizēšanu un vadīšanu.  

 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 
 

Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi.  
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12. Secinājumi 
 

Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas konteksts. Studiju programmas attīstību nodrošina studiju darba 

formu un metožu maiĦa, lielāku īpatsvaru atvēlot radošam, mērėtiecīgam studentu 

darbam. 

Nostiprināta praktiskās darbības saikne ar sociālā darba zināšanām un 

prasmēm, paplašinot prakses un pētnieciskā darba iespējas. 

 
SVID analīze 
 
Stiprās puses 

• Studiju programmas īstenošanas 

laikā, nodrošinot profesionālā 

maăistra grāda, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas 

standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

• Studiju programmas realizācijā 

iesaistītie mācībspēki ir atbilstoši 

studiju programmas īstenošanas 

prasībām. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras 

krājumi par sociālo darbu Liepājas 

Universitātes bibliotēkā.  

• Studiju programmas „Sociālais darbs” 

pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir paplašināta 

sadarbība ar dažādām reăiona 

sociālām un attīstības institūcijām. 

• Ir noorganizētas piecas sociālā darba 

konferences „Sociālā darba 

aktualitātes”.  

• Ir attīstīti jauni kontakti ar Dānijas un 

Norvēăijas sociālā darba augstskolām 

Vājās puses 

• Mācībspēku svešvalodas prasmju 

līmenis ierobežo studiju kursu 

novadīšanas iespējas svešvalodā 

ārzemju studentiem. 

• Studiju programmas maăistrantu  

svešvalodu zināšanas ietekmē 

mobilitāšu iespējas ārzemēs. 

• Mobilitātes ārzemēs maăistranti 

neizmanto, jo ir grūti rast iespējas tās 

apvienot ar pamatdarbu. 

• Sociālā darbinieka profesiju izvēlas 

maz vīriešu, tādēĜ studiju programmā 

vairums sievietes. 
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studējošo un mācībspēku mobilitāšu 

nodrošināšanai, kā arī turpinās 

sadarbība ar Darmštates studentiem 

prakses vietu nodrošināšanā Liepājā. 

Iespējas 

• Ir svarīgi organizēt maăistrantu 

zinātniskos lasījumus pirms maăistra 

darbu izstrādes pabeigšanas. 

• Vadoties no Latvijas sociālā darba 

aktualitātēm, veikt vienotas tematikas 

pētījumu maăistrantu grupā. 

Draudi 

• Maăistrantu, kuri studē par 

personīgajiem līdzekĜiem, skaita 

samazināšanās. 

• Neiespējamība turpināt studijas 

doktorantūrā.  

 

 
 

13. Programmas attīstības plāns 2011. – 2017.gadam 
 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. Pilnveidot  

profesionālā 

maăistra studiju 

programmu 

„Sociālais 

darbs”. 

Aktualizēt „Globālos 

sociālā darba 

izglītības un prakses 

standartus”. 

 

Katra gada 

septembris, 

oktobris 

A.Līdaka Studiju 

programmā 

strādājošie 

 

 

 

Pilnveidots studiju 

programmas saturs 

2. 

 

 

 

 

 

 

Regulāri 

papildināt 

literatūras 

krājumus par 

sociālo darbu 

bibliotēkā 

 

Izvērtēt iegādājamās 

literatūras lietderību 

un atbilstību studiju 

programmas 

vajadzībām.  

Iekārtot „Sociālā 

darba pētniecības un 

studiju centrā” 

metodisko bibliotēku. 

Visu 

periodu. 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore, 

centra vadītāja 

 

 

Speciālās 

literatūras sociālā 

darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

3. 

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

Izvērtēt pētniecisko 

tēmu aktualitāti un 

atbilstību sociālā 

darba jomām. 

Katru 

studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

Maăistra darbu 

vadītā ji 

Aizstāvētie 

maăistra darbi 



 36 

4. Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus 

projekta RELAIS Plus 

ietvaros.  

Iesaistīties citos 

pētījumos sociālā 

darba problēmu 

kontekstā. 

Visu 

pārskata 

periodu. 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

S.Lanka 

Pētījumu 

apkopojums 

latviešu un franču 

valodās. 

 

5. Sociālā darba 

popularizēšana. 

Sociālo 

problēmu 

risināšana. 

Noorganizēt sociālo 

darbinieku ikgadējo 

konferenci par 

aktuālām sociālām 

problēmām. 

Visu 

pārskata 

periodu. 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

S.Lanka 

 

Noorganizēta 

ikgadējā sociālā 

darba konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes”. 

6. Studiju procesa 

pilnveide. 

Precizēt studiju 

rezultātu 

atspoguĜojumu 

zināšanu, prasmju, 

kompetenču formā 

Katru 

studiju 

gadu. 

Programmas 

direktore 

Studiju kursu 

docētāji 

Pilnveidots studiju 

kursu rezultātu 

atspoguĜojums 

studiju kursu 

aprakstos. Satura 

saskaĦotība ar 

studiju rezultātiem. 
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II. Studiju programmas 

akreditācijas pašnovērt ējumam 

pievienotie pielikumi 
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Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 
pieĦemts 
darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, kurā 
iegūta augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

1.  Barča Aija Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Profesionālais 
maăistrs sociālā 
darbā 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā 
(2005) 

Latvijas Medicīnas 
akadēmija, RSU Sabiedrības 
veselības skolas maăistrantūra 
(2002) 

Sociālā darba un sociālās 
pedagoăijas augstskola 
„Att īstība”, sociālais 
darbinieks (1997) 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, latviešu valodas un 
literatūras skolotājs (1972) 

Sociālās likumdošanas 
aktualitātes 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana 

 

2.  Bethere Dina Ievēlēts Dr.paed. Studijas LiepU pedagoăijas 
doktorantūrā (2005-2008).  

Maăistrantūra Tartu 
Universitātē Igaunijā (2002)  

Stažēšanās Hamburgas 
universitātes speciālās 
pedagoăijas institūtā Vācijā 
(1996) 

Krievijas Valsts pedagoăiskā 
universitāte- Krievu valodas 
un literatūras skolotājs 
vājdzirdīgajiem un 
nedzirdīgajiem bērniem, 
surdopedagogs pirmsskolas 
iestādēs ar krievu valodas un 
literatūras skolotāja 
papildspecialitāti (1991) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana 

 

3.  Celma Daina Ievēlēts Dr.oec. LU Vadībzinātnes 
doktorantūra /ped.doktors/ 
(1999-2004) 

LU Pedagoăijas, 
maăistrantūra/ped.maăistrs/ 
(1994-1996) 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 

Vadības teorijas pamati 



institūts /vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotājs/ (1970-1974) 

4.  DrišĜuks Uldis Ievēlēts Mg. Studijas Latvijas Universitātes 
doktorantūrā vadības zinātnes 
nozarē (2007-turpinās) 

Rīgas Ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 
maăistra grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā 
(2006) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, uzĦēmuma un 
iestādes vadītāja kvalifikācija, 
profesionālais bakalaura grāds 
vadībzinībās (2004) 

Studijas Dānijā „Biznesa 
augstskolā NOEA” (2003) 

Sociālā darba projektu 
vadīšana 

5.  Erkena Dace Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Studijas Daugavpils 
Universitātes doktorantūrā 
(2004-2009) 

SDSPA „Attīstība” – sociālais 
darbinieks (2002) 

LU – izglītības zinātĦu 
maăistra grāds (2000) 

LVU – bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzēja (1998) 

P.StradiĦa Rīgas 2.medicīnas 
skola - feldšere-laborante 
(1980) 

Rīgas 55.vidusskola (1977) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

6.  Kadiėe Vita Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - maăistrantūra 
pedagoăijas teorijā un vēsturē 
(2003) 

Rīgas Medicīnas institūta 
pediatrijas fakultāte - ārsts 
pediatrs (1985) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

7.  Lanka Svetlana Ievēlēts Mg.paed. Studijas Daugavpils 
Universitātē, Izglītības un 
Vadības fakultāte Pedagoăijas 
doktorantūrā (2004-2009) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija; Izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijā 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 



(2004) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija; kvalifikācija – 
Sociālais pedagogs (2002) 

Liepājas Medicīnas skola – 
medicīnas māsa bērnu 
profilaktiskajām iestādēm 
(1987) 

8.  Latsone Lāsma Ievēlēts  .Fordham universitāte, 
GSRRE, ĥujorka, ASV, 
doktorantūra (2002– 2004) 

.Fordham universitāte, 
GSRRE, ĥujorka, ASV, 
maăistrantūra (1995–2002) 

Liepājas Pedagoăijas 
Akadēmija, Pedagoăijas 
fakultāte (2001–2001) 

RPIVA,  Mūzikas pedagoăijas 
fakultāte (1998–2001) 

Latvijas Mūzikas akadēmija 
(1988–1992) 

Organizāciju komunikācija 

Sociālais darbs 
multikulturālā sabiedrībā 

9.  Latuškēvica 
Vinita 

Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Profesionālais 
maăistrs 
sociālajā darbā 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā (2005) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Montesori 
speciālais pedagogs (2003) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - profesionālais 
bakalaurs sociālajā darbā 
(2003) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

10.  Līdaka Anita Ievēlēts Dr.paed. LU PPI doktorantūra 
/ped.doktors/ (1998) 

LU svešvalodu fakultāte, 
maăistrantūra/ped.maăistrs/ 
(1993) 

V.Lāča Liepājas Valsts 
pedagoăiskais institūts 
/pamatskolas skolotājs/ (1985) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

Pētnieciskās prakses 
vadīšana 

 

 

11.  Neimane Ilma Ievēlēts Dr.paed. Latvijas Universitāte – 
doktorantūra (1990-1993) 

Liepājas Valsts Pedagoăiskais 
institūts – matemātikas 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  



skolotājs (1980-1984) 

12.  Novickis Uldis Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Liepājas Universitātes 
doktorantūra (2006-2009) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - izglītības zinātĦu 
maăistrs (2005)  

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - sociālais 
pedagogs (2002) 

Liepājas 10. vidusskola 
(1984) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

13.  Orlovskis Ārijs Ievēlēts Mg.paed. Liepājas Universitātes 
pedagoăijas doktorantūra 
(2005-2008)  

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijā 
(2003) 

Latvijas Universitāte - 
vēstures un sabiedrisko 
zinātĦu pasniedzējs (1985)  

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

14.  Ozola Rita Ievēlēts Mg.paed. Liepājas Pedagoăiskā 
augstskola - pedagoăijas 
maăistrs (1998)   

Liepājas Pedagoăiskais 
institūts – pamatskolas 
skolotājs (1963) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

15.  PriedoliĦa 
Madara 

Ievēlēts Mg.paed. Studijas Liepājas Universitātē 
doktorantūrā (2011- turpinās) 

LPA maăistrantūras studiju 
programmā „Izglītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā 
/Pedagoăijas teorija un 
vēsture/” - izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijas 
teorijā un vēsturē (2001) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – pamatskolas un 
sākumskolas skolotāja, 
veselības mācības skolotāja 
specialitāte, pedagoăijas 
bakalaurs (1998) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

16.  Rupeika Rita Ievēlēts Mg.paed. Studijas Daugavpils 
Universitātes Pedagoăijas 
doktorantūra (2004-2008) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - maăistra grāds 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 



pedagoăijā (1998) 

Rīgas Politehniskais institūts- 
inženieris (1982) 

J. RaiĦa Liepājas 6.vidusskola 
(1972) 

17.  StrazdiĦa Irīna Ievēlēts Dr.psych. Latvijas Universitāte – 
doktorantūra (1994) 

Liepājas Valsts Pedagoăiskais 
institūts – pirmsskolas 
pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzējs, pirmsskolas 
audzināšanas metodiėis 
(1985) 

Kritiskās domāšanas 
attīstība 

 

18.  Striguna Santa Ievēlēts Mg.paed. Studijas Liepājas Universitātes 
doktorantūrā (2011- turpinās) 

LPA maăistrantūras studiju 
programmā „Izglītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā 
/Pedagoăijas teorija un 
vēsture/” - izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijas 
teorijā un vēsturē (2005) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – pamatskolas un 
sākumskolas skolotāja, 
veselības mācības skolotāja 
specialitāte, pedagoăijas 
bakalaurs (1998) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

19.  Tomele 
Gundega 

Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Liepājas Universitātes 
doktorantūras studiju 
programma (2009-turpinās) 

Liepājas Universitāte - 
Izglītības zinātĦu maăistrs 
pedagoăijā (2009) 

Vācijas Attīstības – 
rehabilitācijas akadēmijas 
Starptautiskā Montesori 
pedagoăijas studiju 
programma - Montesori 
pedagogs un Montesori 
speciālais pedagogs (1995) 

V.Lāča Liepājas Valsts 
pedagoăiskais institūts - 
palīgskolas skolotājs (1989) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

20.  Tumaščika Iveta Ievēlēts Mg. Studijas Liepājas 
Universitātes  maăistrantūras 
studiju programmā „Karjeras 
konsultants” (2008– turpinās) 

Latvijas Policijas akadēmija, 

Starptautiskās tiesības 



tiesību zinātĦu maăistra grāds 
valsts tiesību apakšnozarē 
(2005-2007) 

Latvijas Policijas akadēmija, 
bakalaura grāds tiesību 
zinātnēs, 5.līmeĦa 
profesionālā kvalifikācija – 
jurists (1995-2000) 

Liepājas Pedagoăiskais 
institūts, matemātikas 
specialitāte, kvalifikācija – 
matemātikas skolotāja (1984-
1988) 

21.  UkstiĦa Rita Ievēlēts Dr.paed. Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
institūts - Izglītības zinātĦu 
maăistrs sociālajā pedagoăijā 
(2004) 

Sociālā darba un sociālās 
pedagoăijas augstskola 
„Att īstība” - sociālais 
pedagogs (2002) 

Liepājas V. Lāča Valsts 
pedagoăiskais institūts - 
vidusskolas matemātikas 
skolotājs (1969) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

22.  Vereščagina 
Irīna 

Ievēlēts Prof.maăistrs 
soc.darbā 

Mg.paed. 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā (2005) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Izglītības zinātĦu 
maăistrs (2003) 

Sociālā darba un sociālās 
pedagoăijas augstskola 
"Att īstība" - sociālais 
darbinieks (1997) 

Rīgas Kooperatīvais 
tehnikums - prečzinības un 
tirdzniecības organizācijas 
speciālists (1969) 

Maăistra darba izstrādes 
vadīšana  

 

23.  Zīds Oskars Ievēlēts Dr.paed. Latvijas Valsts universitāte, 
klātienes aspirantūra 
pedagoăijas zinātnes nozarē 
(1976-1978) 

Latvijas Valsts universitāte, 
filozofijas pasniedzēja, 
sociologa kvalifikācija (1967-
1972) 

Stratēăiskā plānošana un 
sociālā darba organizēšana 

Metodoloăija sociālā darba 
pētniecībā 
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DINA BETHERE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1968 
 
Kontaktadrese: Grīzupes ie. 30; LV 3414 Liepāja 
 

ZiĦas par darba vietu:  
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: dina.bethere@liepu.lv 

Izglītība: 
 2011. aizstāvēts promocijas darbs „Skolas mikrosistēmas pilnveide izglītības pārejas 

posma kvalitātes nodrošināšanai” pedagoăijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
skolas pedagoăijas apakšnozarē. 
2005.- 2008. Studijas LiepU pedagoăijas doktorantūrā. Promociju darba tēma : 
« Skolas mikrosistēmas kapacitāte izglītības pārejas posmu kvalitātes nodrošināšanā”. 
2000.– 2002. Maăistrantūra Tartu Universitātē (Igaunija). Maăistra darba tēma 
«Грамматическая структура латышской жестовой речи”. 
1992.-1994. Studijas Hamburgas Universitātes Speciālās pedagoăijas institūtā. 
1986.-  1991. Studijas Krievijas valsts pedagoăiskās universitātes surdopedagoăijas 
nodaĜā (S-Pēterburga), kvalifikācija: krievu valodas un literatūras skolotājs 
vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, surdopedagogs pirmsskolas iestādēs, ar krievu 
valodas un literatūras skolotāja papildspecialitāti. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Pedagoăijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoăijas apakšnozarē. 

 Magister artiumi speciālās pedagoăijas jomā 
Profesionālā darbība: 
 2011. 6.-10. jūnijā  131.  Eiropas Pestalozzi programmas semināra „Die Integration 

von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Bedarf im gemeinsamen Unterricht. 
Entwicklung eines Schulleitbildes” (Vācija) vadīšana. 
2007./ 2008. studiju gadā lekcijas speciālajā pedagoăijā Erasmus starptautiskās 
studentu apmaiĦas programmā Elblongas universitātes studentiem 
No 2007. līdz šim laikam- LiepU Izglītības zinātĦu institūta zinātniskā asistente. 
No 2006. gadu sadarbība ar Jūrmalas koledžu (lektore) 
No 2005. gada sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas 
 pedagoăijas katedru 
No 2002. līdz šim laikam -otrās maiĦas skolotājs Liepājas speciālajā 
internātpamatskolā. 
No 1999. - 2002. - zinātniskā līdzstrādniece Latvijas nedzirdīgo savienības Zīmju 
valodas centrā. 
No 1994. līdz šim laikam - LiepU pedagoăijas katedras lektore. 
Docējamie kursi: Ievads speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture, 
Speciālā pirmsskolas pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latviešu nedzirdīgo zīmju 
valodas pamati u. c. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Ievads speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture, Speciālā 
pirmsskolas pedagoăija, IekĜaujošā izglītība, Integratīvā pedagoăija, Izglītības pārejas 
posma koncepcija, Izglītības pārejas posma vadība u. c. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Pētniecības jomas: 
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- integratīvās izglītības nodrošinājums Latvijas izglītības sistēmā; 
- alternatīvās komunikācijas līdzekĜu izmantošana speciālajā izglītībā; 
- izglītības pārejas posma pirmsskola – skola kvalitātes nodrošinājums 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
-  Bethere, D. (2006). Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas nozīme nedzirdīgo cilvēku 

kopienas attīstībā. Grām.: Valodas apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko 
rakstu krājums. Liepāja: LiePa. 84-93 lpp. ISSN 1407-9739 

- Bethere, D. (2006).  Mācību programmu individualizācija speciālajā izglītībā 
Grām.: Pedagoăija: teorija un prakse IV. Liepāja: LiePA. 45. – 54. lpp. ISSN 
1407-9143. 

- Bethere, D. (2007).  Gewaehrleistung der Ausbildung mehrfachbehinderter 
Kinder. In: Spring University 2007:  Changing Education in  a Changing Society. 
Klaipeda: Klaipeda University. P.  24 – 3.  ISSN 1822-2196. 

- Bethere, D. (2008).  Aktuelle und langfristige Tendenzen bei der 
Qualitätserhöhung beruflicher und akademischer Bildung von 
Behindertenpädagogen in Lettland. In: Lehrer/-innenbildung in Europa. 
Konferenzband Pädägogische Hochschule Wien. Wien: KG Wien. S. 35 – 41.  

- Bethere,  D. (2008). Konsultēšana izglītības pārejas posmos: internacionālais 
aspekts. Grām.: Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. Rēzekne: RA.  146.-155. lpp. ISBN 978-9984-779-77-5.  

- Bethere, D. (2008). SPECIFICS OF TRANSITION PROCESS FOR 
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. In: Teacher Education in XXI–st 
Century: Quality Education for Quality Teaching. Rīga: LU (CD formāts). ISBN 
978-9984-825-51-9. 

- Bethere, D., Lidaka,  A. (2009). Assuring educational continuity on macro system 
level. Problems of Education in the 21 st Century. Education Policy. Management 
and Quality, 12, 22-29. ICID 887500. 

- Bethere, D. (2009).  Ekositēmiska pieeja bērnu ar speciālajām vajadzībām sagatavošanai 
iekĜaujošajai izglītībai pamatskolā. Grām.: Sabiedrība, integrācija, izglītība.Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA. 495.-504.lpp. ISBN 978-9984-44-018-7.  

- Bethere, D. (2010). Skolotāju profesionālās kompetences izglītības pārejas posma 
vadīšanā iekĜaujošās izglītības kontekstā. Grām.: Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. 
Rēzekne: RA. 357.- 366. lpp. ISBN 978-9984-44-034-7. ISSN 1691-5887.   

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  
- ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 

izveide”  (vienošanās Nr.2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001), (2011. – 
2013.) Liepājas Universitātes Speciālās izglītības laboratorijas vadītāja 

-  Latvijas Nedzirdīgo savienības ESF finansētā projekta „Klusuma pasaule” (2009 
– 2013),  rīcības plāna sadaĜas „Zīmju valoda” eksperte 

- Erasmus IP „Teacher Education for working with Inclusive Education at Schools – 
TEACHWISE” (2009) nacionālā koordinatore 

- Comenius multilateral project „Transitions and multilingualism - TRAM” 
Elternverein Baden-Württemberg e.V. ; (līguma Nr. 2009-3902/001-001), (2009.– 
2012.),   koordinatore LiepU   

- UNESCO European Agency for development in special needs education projekts 
„Imigrant Pupils with Special Educational Needs” (2006. -2009.), darbība 
starptautiskajā ekspertu grupā.  

- Studiju seminārs NordForsk un Īslandes Universitātes projektā „Capacity Building 
for Ph. D. Supervisors in Educational and Learning Research” (2008.) 

- ERSF projekts „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveide”(līguma 
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Nr.2007/0095/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0011/0002), (2007.) mācību 
materiālu izstrāde, skolotāju profesionālās pilnveides kursu īstenošana. 

- Starptautiskais Grundvig programmas  projekts „Transition – Ausbildung zum 
Übergangsbegleiter für frükindliche Bildungsprozesse”,  (2006. – 2008),  
sadarbības partneru pārstāvis, pētniecības programmas īstenošana, skolotāju 
profesionālās pilnveides programmas īstenošana. 

- Starptautiskais seminārs „Beratung im Bereich der Sonderpädagogik”,  
Landesakademie Donaueschingen, (2006), (EP stipendija) 

 

 
 
Valodu prasmes:  
latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), vācu (brīvi), angĜu (sarunvalodas līmenī), komunikatīvās 
prasmes latviešu nedzirdīgo zīmju valodā 
 
 
 
 

2011. gada _18. oktobrī                                
 

 /paraksts/  D. Bethere 
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DAINA CELMA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1950 
Kontaktadrese: Stendera 5-3, Liepāja, LV - 3401 
 

 
ZiĦas par darba vietu:  

Liepājas Universitāte, VadībzinātĦu katedras asoc.prof.  
Liepājas Universitātes, VadībzinātĦu institūta direktore, Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401, 

63423568 
E-pasts: daina.celma@liepu.lv 
 
 

Izglītība: 
 

1999-2004 Latvijas Universitāte Vadībzinātnes doktorantūra. 
1994-1996 Latvijas Universitāte Pedagoăijas maăistrantūra. 
1970-1 974 Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs. 

 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 

2004. Dr.oec. (Ekonomikas doktors izglītības vadībā), asoc.prof. 

 
Profesionālā darbība: 
 

No 2008 Liepājas Universitāte VadībzinātĦu  institūta direktore 

No 2006 Liepājas Universitātes VadībzinātĦu asociētā profesore 

1998-2006 Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, lektore, 
docente. 

1989-1996 Talsu rajona Skolu valde, Skolu valdes priekšsēdētāja. 

1996-1998 Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, projektu vadītāja. 

 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 

Pamatstudiju kursi:  

• Vadības teorija I 
• Vadības teorija II. 
 

Maăistrantūras kursi:  

• Modernā menedžmenta teorijas 
• Izglītības vadības teorija un prakse 
• Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija  
• Karjeras pakalpojumu vadība 
• Prakse izglītības vadībā 
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Doktorantūras kursi: 
 

• Pārvaldības teorijas  
• Vadības teorijas vadībzinātnes pētījumos 
• Vadītājs un vadīšana organizācijā 

 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 

1999-2004 Vadībzinātnes. Izglītības vadība, „Vadības procesi izglītības vadībā”. 
Monogrāfija „Vadītājs un vadīšana izglītībā”, 2006. 

 

Dalība projektos: 

1. 2008.01.04. - 2008.31.12. IZM projekts „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un 
studiju programmu optimizācija Kurzemes plānošanas reăionā”. Projekta vadītāja. 

2. 2007.01.06. - 2007.31.12. IZM projekts „Pilsētu attīstības stratēăiju pārraudzība”. 
Pētniece. 

3. 2006.augusts ESF projekts „Izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo 
kompetenču pilnveide”. Konsultante. 

4. 2006.01.06. - 2006.31.12. IZM projekts „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija 
vadībzinātĦu nozarē”. Pētniece. 

 

Konferences: 
1. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 

2010.gadā. 

2. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 
2009.gadā. 

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Kazahstānā 2008. 

4. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 
2008.gadā, 

5. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2007.gadā, 
6. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2005.gadā, 
7. ENIDERM 2005 (European Network of Improving Research and Development in 

Educational management) Brno, 
8. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2004.gadā, 

9. ENIRDEM 2004 Conference  (European Network for Improving Research/ 
Development in Educational Management), Helsinki, 

 

Kongresi: 
1. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Kanādā (ICSEI) 2009.g. 
2. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Nīderlandē (ICSEI) 2004.g. 

 
 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 

1. Celma D., Golubeva A. Professional Development of Study Program Managers: 
Topicality and Esssence. Scientific Methodical Centre „Scientia Educologica”, 
„Problems of Education in the 21st Centry”, ISSN 1822 – 7864, Lithuania, 2010. 
http://www.jbse.webinfo.lt./Problems of Education.htm. 
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2. Celma D. Problems of developing education institutions as learning organizations in 
Latvia. Vancouver: International Congress for School Effectiveness and Improvement 
New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 2009. 
http://www.icsei2009.org/ 

3. Celma D. Change of Paradigms in education institution culture. Жамбыл 
гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 374 с ISBN 9965–8889-06-6. 

4. Celma D., Lūsēna – Ezera I. Teamwork – The basis of  Sucessful Work of an 
Organization – Education Management 3 (52) / 2007. – Institute of  Economic in 
Latvia. 

5. Celma D. Monogrāfija. Vadītājs un vadīšana izglītībā: teorija un prakse. - Rīga: RaKa, 
2006. 

6. Celma D. PārmaiĦas Latvijas Izglītībā skolotāju skatījumā. Pedagoăija:teorija un 
prakse.- Liepāja,2005. 253.-261.lpp. 

7. Celma D., Ivanova I., Zīds O. Research in Educational management and School 
Culture. //Leadership and School Culture-opportunities and challenges-Helsinki, 2004.-
10 lpp. 

8. Celma D. Direktora loma pašpārvaldošas skolas veidošanā. LU Zinātniskie raksti. 
Nr.675. Izglītības vadība.- Rīga, 2004. 56.-63. lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
 Kopš 2006 Liepājas Universitātes augstākās profesionālās maăistra studiju programmas 
„Vadībzinības” direktore 
 

Papildus izglītība: 
• 2009 Seminārs „Kvalitatīvā pētniecība”, Liepājas Universitāte VadībzinātĦu institūts. 
• 2008 Profesionālās pilnveides kursi PR jomā „Jaunākās PR teorijas un prakses 

tendences Latvijā un Eiropā”, Liepājas Universitāte; 
• 2007-2008 Forums „Efektīva pārvaldība un partnerība”  Latvijas Darba devēju 

konfederācija, Valsts Kanceleja; 
• 2006 Profesionālās pilnveides kursi, „Jaunākās tendences skolu pārvaldē”, 

Lielbritānijas pieredze. Liepājas Universitāte. 
 

Projekti: 
• 2006.01.09. – 2006.29.12. „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības 

iestāžu vadītājiem” un „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības 
iestāžu vadītāju vietniekiem”. Projekta vadītāja. 

 
 
Valodu prasmes: 
 Latviešu – dzimtā valoda 
 AngĜu – labi 
 Vācu – labi 
 Krievu – labi 
 
 
 
 

2011.gada 21.jūnijā            /paraksts/                               Daina Celma 
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Uldis DrišĜuks  

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 06.04.1981 
Kontaktadrese: Toma iela 43-12, Liepāja LV 3401 
Tālrunis: 29473034, e-pasts: uldis.drisluks@liepu.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, VadībzinātĦu katedras lektors, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
No 2007. gada līdz šim brīdim uzsāktas studijas doktorantūrā vadības zinātnes nozarē 

Latvijas Universitātē. 
No 2006. - Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maăistra grāds 

uzĦēmējdarbības vadībā. 
No 2004. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, uzĦēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds vadībzinībās. 
No 2003. gada aprīlis – jūlijs studijas Dānijā „Biznesa augstskolā NOEA”. 

 
 
Papildus izglītība: 
2010  kursi „AngĜu valoda; General English” Valodu mācību centrs (sertifikāts) 
2010  kursi „Tehnoloăijas mākslā – iztēle un komunikācija” Rīgas Doma kora 
skola (sertifikāts) 
2010  kursi „Digitālā pasaule”, Baltijas datoru akadēmija (sertifikāts)  
2010  kursi „Foto un video veidošanas pamati”, Baltijas datoru akadēmija (sertifikāts) 
2010  kursi „Prezentācijas prasmes”, Baltijas datoru akadēmija (sertifikāts)  
2008  kursi „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu 
sabiedrības prasmju attīstīšanai” RTU (sertifikāts) 
2008  kursi „Profesionālais imidža dizains: šovbizness, politika, reklāma” 
BOLGOMOLOV IMAGE SCHOOL (sertifikāts)  
2007  kursi „21. Gadsimta reklāma visi stili un virzieni”, BOLGOMOLOV 
IMAGE SCHOOL (sertifikāts) 
2007  kursi „SME Coordinators  of European” (sertifikāts) 
2007  kursi „Inovāciju menedžments” RTU(sertifikāts) 
2005  kursi „Lietišėā etiėete un kultūra” (sertifikāts)  
 
  
 

Profesionālā darbība: 
No 2008. līdz šim laikam - asistents Liepājas Universitātes VadībzinātĦu institūtā  
No 2011.gada janvāris līdz 2011. gada februāris – konsultants Biznesa plāna izstrādē. 

Uz projekta laiku SIA Konsorts. 
No 2010.gada novembris līdz šim „Projektu vadība” lektors SIA „Mācību un 

konsultāciju centrs ABC”  
No 2006. gada līdz 2008. gada oktobrim - Liepājas Universitāte, rektora palīgs.  
No 2007.gada 17. augusta līdz 2007. gada 12. novembrim - lektors, Rīgas Domes 

Izglītības, Jaunatnes un Sporta departamenta izglītības pārvalde, „Darba organizācija un 
metodika skolu bibliotekāriem, īstenojot izglītības saturu pamatizglītībā un vispārējā vidējā 
izglītībā”(Nr. ISEC 2007/11). 

No 2003. gada līdz 2006. gadam - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, projektu 
koordinators.  

No 2003. gada aprīĜa līdz šim brīdim ievēlēts LPA Studentu padomē par padomnieku. 
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No 2002. gada līdz 2004. gadam - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izdevuma “LPA 
Vēstis” redaktors. 

No 2002. līdz 2004. gadam - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta loceklis. 
2002.gada aprīlī līdz 2003. gada septembrim ievēlēts Latvijas Studentu apvienības 

padomē (LSA). 
2002. gada aprīĜa līdz 2003. gada aprīlim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu 

padomes priekšsēdētāja vietnieks. 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Projektu izstrāde un vadība, 2 KRP 
Reklāmas izstrāde un vadība, 2 KRP (kopā ar Inese Leitāne) 
UzĦēmējdarbības vadība, 2 KRP (kopā ar Inese Leitāne) 
 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 

Liepāja kā attīstības ceĜvedis. Stratēăiskās analīzes komisija, Zinātne, 2008 Rīga. 
Jaunatne, tās izaugsmes iespējas (108-116) 

 
Sabiedrība un kultūra.11 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātĦu 

katedra.VadībzinātĦu katedra Liepāja, LiePA 2009. Projektu izmantošana Liepājas pilsētas 
Kult ūras pārvaldes darbībā (206- 212) 

 
Sabiedrība un kultūra.12 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātĦu 

katedra. VadībzinātĦu katedra Liepāja, LiePA Jaunāko vadības metožu pielietošana 
Liepājas pašvaldību darbā. (publicēšanas stadijā) 

 
Sabiedrība un kultūra.13 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātĦu 

katedra. VadībzinātĦu katedra Liepāja, LiePA Moderno vadība sprincipu pielietošana 
Kuld īgas pašvaldību darbā. (publicēšanas stadijā) 

 
Latvijas Universitātes zinātniskajam rakstu krājumam LU akadēmiskais apgāds. Rīga, 

2010. Moderno vadības metožu pielietošana Talsu pašvaldību darbā Application of 
Modern Management Methods in the Municipality of Talsi (publicēšanas stadijā) 

 
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam. 

Daugavpils, 2010. Privātā sektora vadības principu pielietošana pašvaldību sektorā 
(publicēšanas stadijā)  

 
Latgales tautsaimniecības pētījumi sociālo zinātĦu žurnāls Rēzeknes augstskola 

Ekonomikas fakultāte Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts, Rēzekne 2010. 
Stratēăiskās vadības pielietošana pašvaldību darbā (87-96) 

 
Lietišėais laikraksts „Dienas Bizness” Eksperta viedoklis par 2009. gada straujāk 

augošajiem uzĦēmumiem Kurzemē. „Gazele 2009” Publicēts 2010. gada 16. decembris. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

AngĜu - sarunvaloda 
Vācu - ar vārdnīcas palīdzību 

   Krievu - ar vārdnīcas palīdzību 
 
 

2011. gada 26. martā   .....................................  Uldis DrišĜuks 
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DACE ERKENA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960.g.2.februāris 
 
Kontaktadrese: Rīga, Riekstu iela 21-30 
 
 

Izglītība: 
2004.-2009.   Daugavpils Universitātes doktorantūra 
2000.-2002.   SDSPA „Attīstība” – sociālais darbinieks 
1997.-2000.    LU – izglītības zinātĦu maăistra grāds 
1982.-1998.   LVU – bioloăijas un ėīmijas pasniedzēja 
1977.-1980.   P.StradiĦa Rīgas 2.medicīnas skola: feldšere-laborante 
1966.-1977.   Rīgas 55.vidusskola 

 
 
 
 

Nodarbošanās 
2006. − līdz šim laikam  P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža, katedras

     vadītāja, docente 
2005.-2006.   Daugavpils medicīnas koledža, direktore, docente 
1986.-2004.   P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža, lektore 
1980.-1986.   P.StradiĦa klīniskā slimnīca, feldšere – laborante 
 
 

Mūžizglītība: 
 
                       
                        „Aktualitātes veselības aprūpes un izglītības pilnveidē” 2010.gada11., 12 novembris 

„Veselības aprūpes aktualitātes” – teorētiski praktiskais seminārs, Daugavpils 
medicīnas koledža 

 „Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitāte” 

 „Zinātniskās publikācijas” 

 „Didaktika sociālajā aprūpē” 

 „Pētījumu metodes sociālajā aprūpē” 

 „Valsts pārvaldes iekārta. Iekšēju normatīvu aktu veidi un izdevēji” 

 „Certificate of attendance – Savonlinnan”- Lifelong Learning Programme 

 „Datu apstrāde pētniecībā” 

 „Novitātes zinātniskās darbības attīstībā koledžās” 

 Nacionālās programmas projekts „Nozares izpētes metodikas izstrāde” 

„Life skills Training for Adolescents in Latvian Youth Care Institutions”. 

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Erkena D., 2009.g.24-25.marts, Daugavpils medicīnas koledža, Daugavpils, Latvija; posteris, 

Erkena D.(2009) Studiju programmu attīstības iespējas medicīnas koledžās. 
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2. Erkena D., 2009.g.30.10., konference „Caur profesionalitāti un kvalitāti”, Latvija, Jūrmala; referāts 
„Aktualitātes sociālā darba speciālistu izglītībā”. 

3. Erkena D., 2007.g.25.-27.jūnijs, Sankt-Pēterburga, Krievija. „Факторы, влияющие на качество    
i. учебного процесса в медицинском колледже”; 

4. Erkena D., 2009.g. 18.19.jūnijs, 2.Latvijas Māsu un vecmāšu kongress, Rīga, Latvija; referāts,   
5. Erkena D.(2009) Sadarbības modeĜi veselības un sociālajā aprūpē. 

 

Akadēmiskie kursi: 
1. Pētniecības metodes sociālajā darbā (2 kredītpunkti) 
2. Vecu cilvēku aprūpe ( 2 kredītpunkti) 
3. Ievads profesionālajās studijās ( 2 kredītpunkti) 
4. Veselības aizsardzības sistēma. Veselības apdrošināšana ( Liepājas universitāte) 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
 

1. Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un 
sociālo partneru iesaistei un izglītošanai – eksperte. 07.04.2005.g. – 30.09.2007.g. 

2. Projekts „Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses pilnveidošana P.StradiĦa 
veselības un sociālās aprūpes koledžā” – eksperte. 

3. Projekts „1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālajiem 
aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā” - studiju procesa koordinatore. 

4. Eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, Akreditācijas komisijas locekle. 
5. LV Labklājības ministrijas Sadarbības padomes locekle. 
6. Sociālā darba speciālistu izglītības un pētniecības padomes locekle. 
7. Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas locekle. 
 

 
 
 
 

2011. gada 2. augustā                                             Dace Erkena 
 
 



Vita Kadiėe 

Dzīves un darba gājums 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1961.g. 18.maijs 

Kontaktadrese: Sudrabu Edžus ielā 22, Liepājā, LV - 3400 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Pedagoăijas katedra,  

Bērnu sociālās aprūpes centrs (BSAC) ‘’Liepāja’’ 

e-pasts: vitak18@inbox.lv 

Izglītība: 

2001.-2003. –Liepājas Pedagoăijas akadēmija maăistrantūra pedagoăijas teorijā un vēsturē 

1979.-1985. – Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas fakultāte, ārsta pediatra 

kvalifikācija,diploma Nr. ЛВ 122008  30.06.85. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Ārsts pediatrs 

2003. gada 17. aprīlī - pedagoăijas maăistra grāds 

Profesionālā darbība:  

Asistente Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedrā, 

 direktora p.i. BSAC ‘’Liepāja’’  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

2009.g. ‘’6.Latvijas ārstu kongress’’ 

2008.g. kursi ‘’Jaunākais bērnu slimību diagnostikā un ārstēšanā’’ 

2007.g.kursi ‘’Bērnu tiesības- likuma burts un gars, tiesību psiholoăiskie aspekti’’ 

2006.g. kursi ‘’Interpersonālās komunikācijas jautājumi darbā ar bērniem’’ 

2006.g. sertifikāts par nokārtotu eksāmenu un atĜauju strādāt par pediatru līdz 2011. gadam 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Bērnu ar intelektuālām problēmām izziĦa BSAC ‘’Liepāja’’ 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Labklājības ministrijas atzinības raksts 2008.gada novembrī 

Latvijas Izglītības fonds mērėprogramma izglītībai, zinātnei un kultūrai piešėīrusi 

veicināšanas stipendiju un atzinības rakstu 2003.gada martā 

Valodu prasmes: 

Pārvaldu brīvi krievu valodu  

 

2010.gada 09.novembrī     

/Vita Kadiėe/ 

 



CURRICULUM VITAE (CV) 
                                                    
 

Vārds, uzvārds: Svetlana Lanka 
Kontaktinformācija: Liepājas Universitāte 

Baseina iela 9, Liepāja 
Tālrunis +37128317377 

 
IZGLĪTĪBA  
 
 
Laika periods 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

 
Izglītība, iegūtais grāds/sertifikāts/apliecība 

2004.-2009. Daugavpils Universitāte Atskaitīta kā teorētisko kursu beigusi 

2002.-2004. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Maăistra diploms Nr.0025 
Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā 

1998.- 2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Skolotāja diploms Nr.000875 
Kvalifik ācija –sociālais pedagogs 

1984. – 
1987. 

Liepājas medicīnas skola Diploms DT No 410118 
Kvalifik ācija –medicīnas māsa 

 
DARBA PIEREDZE  

 
Laika 
periods 

 
Darba vieta 

 
Amats 

 
Veiktie 
pienākumi 

 
Pieredze jomā, kas saistīta ar 
pakalpojuma izpildi 

01.09.2010. 
–līdz šim 
brīdim 

Liepājas 
Universitāte 
Pedagoăijas 
un sociālā 
darba 
fakultāte 

prodekāne Pedagoăijas 
un sociālā 
darba 
fakultātes 
Sociālā darba 
un veselības 
jomas studiju 
programmu 
administrēšan
a  

Sociālā darba un veselības jomas studiju 
programmu realizācijas nodrošināšana, 
popularizēšana sabiedrībā. Izglītības un 
labklājības jomas aktualitāšu 
iedzīvināšana un ieviešana praksē. 
Turpinās veiksmīgi izveidotā sadarbība ar 
prakses institūcijām. 

01.09.2007. 

līdz šim 

brīdim 

Liepājas 
Universitāte 

Izglītības 
zinātĦu 
institūts 

Sociālā darba 
pētniecības un 

izglītības 
centra 

vadītāja;   
Zinātniskais 

asistents 

Ikgadēju 
sociālā darba 
konferenču 

organizēšana; 
Mācību 

semināru 
organizēšana 

un 
realizēšana; 

Mācību 
metodisku 
materiālu 

izstrāde u.c. 

Nodrošināta iespēja gan studējošajiem, 
gan sociālā darba praktiėiem piedalīties 
konferencēs par sociālā darba 
aktualitātēm; 
Izdotas sociālā darba rokasgrāmatas un 
mācību materiāli. 
Dalība Latvijas Sociālā darba pētniecības 
un studiju padomē. 













01.09.2006. 

–līdz šim 

brīdim 

Liepājas 
Universitāte 

Studiju 
programmu : 

„Sociālais 
aprūpētājs” 
„Sociālais 

rehabilitētājs’
’, ”Sociālās 
palīdzības 

organizators” 
direktore 

Studiju 
programmu 

vadīšana 

Sagatavotas akreditācijai, akreditētas  (uz 
6 gadiem) un realizētas studiju 

programmas 
 

Sagatavoti un vadīti studiju kursi-  
Ievads sociālajā aprūpē; 

Vecu cilvēku sociālā aprūpe; 
Krīzes cilvēka dzīvē 
Sociālā likumdošana 

Medicīnas zināšanu pamati 

No 2006. – 

līdz šim 

brīdim 

 

 

 

01.09.2001.- 

 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija  

No 
2008.gada 
Liepājas 

Universitāte 
 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija –
Pedagoăijas 

katedrā 
 

 
Lektore 

 
 
 
 
 
 
 

asistente 

Lekciju un 
praktisko 

darbu 
vadīšana 
studiju 

programmā 
„Sociālais 
darbinieks” 

un „Sociālais 
pedagogs” 

Sagatavoti un tiek realizēti studiju kursi: 
Sociālās drošības sistēma; 
Ăimenes likumdošana; 

Sociālais darbs ar indivīdu 
Ilgtspējīgas izglītības filozofija 
Sociālais darbs ar minoritātēm; 

Sociālais darbs ar grupu; 
Paliatīvā aprūpe u.c. 

Vadīti bakalaura un maăistra darbi. 

23.08.1987. 

– 09.09. 

1992. 

Liepājas 
reăionālā 
slimnīca 

medicīnas 
māsa 

Operāciju 
Medicīnas 

māsa 

Veikti operāciju māsas darba uzdevumi. 

 
 

Vārds, uzvārds: Svetlana Lanka 

Paraksts: 

 
Datums: 2011.gada 20.jūnijā 
 



ANITA LĪDAKA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 29.07.1948. 

Kontaktadrese: O.Kalpaka 109 – 28, Liepāja, LV – 3417 

 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja, LV – 3400 

E-pasts: anita.lidaka@liepu.lv ; anitalidaka@inbox.lv 

 

Izglītība: 

1993 -1998 – LU PPI doktorantūra /ped.doktors/   

1992 -1993.-  LU svešvalodu fakultāte, maăistrantūra/ped.maăistrs/  

1980–1985 V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts /pamatskolas 

skolotājs/ 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16.jūnija lēmums Nr.23. – 

pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.), C-D Nr. 001548. Tēma:” 

Jaunāko klašu skolēnu vērtību veidošanās”. 

 

Profesionālā darbība: 

No 2009 –  Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta direktore, 

profesore, Senāta locekle  

No 2008 – 2009 - Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta direktore, 

Senāta Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā profesore  

No 2007 – 2008 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības zinātĦu institūta 

direktore, Senāta Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā 

profesore  

No 2003- 2007 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras 

vadītāja, asociētā profesore, Senāta locekle  

 



Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Audzināšanas teorija un metodika  

Pedagoăiskā meistarība  

Apdāvinātu bērnu atpazīšana  

Vērtībizglītība  

Drāma kā pedagoăiska metode 

Vērtībizglītība sociālā darba praksē 

Socializācija: teorija un prakse 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Zinātnes nozare – pedagoăija. Tēma “Vērtībizglītība, tās realizācijas iespējas”. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  

2010- Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education 

starptautiskā eksperte visu līmeĦu sociālā darba studiju programmu izvērtēšanā  

2009- turpinās – dalība starptautiskā projektā RELAIS PLUS (Nr.2009-1-GR1-

LEO 05-01855) 

2008 - 2010- SW-VirCamp (Social Work - Virtual Campus), projekta 

nr. 142767-LLP-1-2008-1-NO-ERASMUS-EVC, eksperte  

2008- Islandes Universitātes un NordForsk projekts „Capacity Building for 

Ph.D.Supervisors in Educational and Learning Research”  

2007- Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs ESF līdzfinansētā 

projekta „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” ietvaros  

(projekta Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164)  

2005-2007- Projekta „Vereinbarungsnummer: 225744-CP-1-2005-1-DE-

LINGUA-L1” (projekta vadītājs Vestfalenas koledža Paderbornā) dalībniece 

2005- UNESCO, Association for Living Values Education (ALIVE) Ninth 

International LVEP Train-the-Trainer Workshop, Global Retreat Centre, 

Oxford, UK  

2005- Foundation Oldenzaal – Letland projekta „Curriculumm for education for 

counselors in the care for people with a mental retardation. In basis and 

secondary professional education” eksperte 



2004- Socrates/Comenius 2.1.contact seminar on ICT/Resources for Learner 

Centred Learning in Reykjavik, Iceland dalībniece 

No 2006- The International Academy for the Humanization of Education, 

elected corresponding member 

No 2007- BBCC National Coordinator 

 

Valodu prasmes:  

latviešu – dzimtā valoda,  

krievu – brīvi,  

angĜu – brīvi. 

 

2011.gada 1.maijā     

/Anita Līdaka/ 
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ILMA NEIMANE 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

Dzimšanas gads:1961 
 
Kontaktadrese: 
Dorupes iela 38 – 1, Liepāja, LV 3401  
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 
E-pasts: ilma.neimane@liepu.lv 

 
Izglītība: 

1990. – 1993. Latvijas Universitāte studijas doktorantūrā. (iegūts pedagoăijas doktora 
zinātniskais grāds pedagoăijā) 
1980. – 1984. Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts matemātikas fakultāte. (iegūta 
matemātikas skolotāja kvalifikācija). 

 
Papildu izglītība/kursi: 
 2009. Liepājas Universitāte „Kvalitatīvā pētniecība” 

2009. Rēzeknes Augstskola „Izglītības kvalitāte Latvijas augstskolu  izglītības 
sistēmā” 
2007. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (Pedagoăijas pētniecības 
centrs). „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” 
2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Pedagoăija: teorija un prakse” 
2005. -  2006. IZM, Lielbritānijas Padome, LSIA Tālākizglītības programma „Topošo 
un jauno skolotāju mentoru sagatavošana”  
2005. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Profesionālās meistarības pilnveides 
kursi „Veiksmīgas mācīšanās pamati” 
2004. ViĜĦas „Universitāte.Educational reform and teacher training: current issues and 
future prospects”  
2004. Internationales Institut fur Europaische Bildung. European Competence for 
Teachers in the Europe of the 25 
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Vērtība didaktikas modeĜi reformpedagoăija 
Vācijā”. 
2001. Studienseminar f.d. Lehramt f.d.   Sekundarstufe II, Gelsenkirchen I,. Methoden 
in der Lehrerausbildung   
2001. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju 
programmu attīstība. „Kas ir problēmbalstīta izglītība” 
2001. IZM Pedagoăijas izglītības atbalsta centrs. „Moderācijas tehnikas un 
multiplikatoru darbības principi” 
2000. IZM Pedagoăijas izglītības atbalsta centrs. ”Mācību darba organizācija un 
metodes apvienotajās klasēs” 
1999. SP aăentūra. „Vācu valodas tālmācības kurss(mittelstufe) ”  

 Danija. (Skiper Clement seminariet)How to teach with democracy and how to use 
different methods in practice     

 1995. Latvijas Universitāte. „Ievads Freinet Pegagoăijā” 
1995. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Praktisks ievads atbalsta sniegšanā” 

 1995. Latvijas Universitāte. „Ievads Freinet pedagoăijā” 
 1994. Latvijas Universitāte. „Ievads atbalsta sniegšanā” 
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Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
1993. Liepājas Universitātes pedagoăijas doktora grāds; 
1984. Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts iegūta matemātikas skolotāja 
kvalifikācija. 

 
 
Profesionālā darbība: 

No 2002  līdz šim Liepājas Universitātes Studiju prorektore 
2007 Programmas direktore doktoru studiju programmai „E – studiju tehnoloăijas un 
pārvaldība”; 
1996  Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
1995. – 1996. Lektore 
1993. – 1995. Asistente 
1984. – 1990. Vecākā laborante 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Pētījumu metodoloăija un metodes 
 Kvantitatīvā pētniecība un metodes pedagoăijā 
 Vispārīgā didaktika 
 Sporta pedagoăija 
 Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā 
 Aktualitātes didaktikā 
 Darbs apvienotajās klasēs 
 Pedagoăisko tehnoloăiju didaktiskie principi 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 Mācību procesa organizācija apvienotajās klasēs 

LPA kopīgu pamatnostādĦu izstrāde studiju programmu moduĜu ieviešanā 
Studiju darba modernizācija augstākās izglītības iestādē 
Studiju programmu attīstības stratēăija 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 
Atbalstošas vides veidošana jauniešiem ar speciālām vajadzībām(metodiski materiāli) – 
Liepāja: LiePa,2007. - 89 lpp. Zinātniskā konsultante; 
Neimane I. Etwicklungstendenzen der Studiengange an der Padagogischen Akademie 
Liepaja (LPA) ATEE Conference Changing Education in Changing Society Programme  
2007.gada 3. - 5. maijs Klaipēdas Universitāte 
Neimane I. Qualitätsentwiklung der Lehrerbildungs-Studiengänge an der LPA./ 
Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums 4, LiePa 2006. – 134. – 239.lpp. 
Neimane I. Pädagogische Akademie Liepaja, Lettland Entwicklungstenzen der 
Studiengänge an der Pädagogischen Akademie Liepaja//Die Qualitat von Lehre und 
Unterricht vor neuen Herausforderungen. Kompetenzen – Standards – Module. -  233 – 
236.lpp. 
Neimane I. Praktiska ievirze studentu patstāvīgajā darbā./ Pedagoăija: teorija un 
prakse. Rakstu krājums 2, LiePa 2002. – 152. – 163.lpp.  
Neimane I. Mācību procesa organizācija apvienotajās klasēs sākumskolā. / Pedagoăija: 
teorija un prakse. Rakstu krājums 1. Liepāja, 2002. – 160.-168.lpp. 
Neimane I. Frenē alternatīvās pedagoăijas pamatidejas./ . Mijiedarbības pedagoăijas 
aktualitātes. Liepāja, 2000. – 177.-186.lpp. 
Neimane I. Izglītības satura problēmas pamatskolā./ ”Izglītība Latvijā gadsimtu mijā. 
Liepāja, 2000. – 190.-200.lpp. 
Neimane I. Selestēna Frenē  „brīvo tekstu” izmantošanas iespējas skolā./ „Skolotājs”, 
1999. –  Nr. 1 – 24.-23.lpp. 
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Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 

1. "Doktoramtūra un maăistrantūra e-studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Liesabonas 
mērėiem RTU, DU un LPA"; 
2. „Doktora studiju programmu attīstība Liepājas Universitātē”; 
3. „Maăistra studiju programmu attīstība Liepājas Universitātē”; 
4. Project week on behalf of a curriculum For education for counselors in the care for 
people with a mental retardation. In basis and secondary professional education; 
6. Phare 2002 projekts "Inovatīvi e -  studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas   
akadēmijā ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai"; 
7. Institutional Capacity Building in Kurzeme Region, Latvia; 
8. EU Phare Programme – Latvia. 
 

 
Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – brīvi 
Vācu  – brīvi 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
  
 
 
 

____.gada __.________   /paraksts/  Vārds, uzvārds 
 
 



Uldis Novickis (CV) 

Personas dati :  

 Uldis Novickis p/k. 200266 – 10818., dzīvo Liepājā, Ganību ielā 73/75 – 27. 

Mobilais tālr. 29142990. 

Izglītība: 

 2006.g. septembrī uzsāktas studijas Liepājas Universitātes doktorantūrā. 

 2005.g. iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijā ( No 2008.g. Liepājas Universitāte ). 

 2002.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ( No 2008. g. Liepājas Universitāte ) 

iegūta sociālā pedagoga specialitāte. 

 1973.- 1984.g. Liepājas 10. vidusskola ( no 1999.g. Liepājas J. Čakstes 

10.vidusskola ). 

Darba pieredze : 

 1995.g. – līdz šim laikam Liepājas pilsētas Domes pašvaldības policijas 

darbinieks, no 1999.g. Liepājas pilsētas Domes pašvaldības policijas priekšnieka 

vietnieks. 

 1999.g.- līdz šim laikam, amatu apvienošanas kārtībā, asistents Liepājas 

Universitātē. Vadu nodarbības studiju programmas „Sociālais darbinieks” studentiem 

par tēmām: „Kriminoloăija un devianta uzvedība”, „Drošība darba un sadzīves 

situācijās”. Vadu studentu diplomdarbus un mācību prakses. Katru gadu piedalos 

studentu valsts un kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā kā komisijas loceklis vai 

eksāmenu komisijas priekšsēdētājs. Regulāri lasu drošības tematikas lekcijas projektā 

„Mazā akadēmija”. 

 2009. g. Liepājas Universitātē uzsākts lekciju kurss „Pašaizsardzības un 

drošības pamatprincipi”. 

 2005.g. oktobris – līdz 2009.g. 30. aprīlis, amatu apvienošanas kārtībā, 

skolotājs Liepājas RaiĦa 6. vsk., vadīju fakultatīvas nodarbības par tēmu : „ Drošības 

pamatprincipi ”. 

 2007.g. oktobris – līdz šim laikam, amatu apvienošanas kārtībā skolotājs 

Liepājas DALP 5. vsk., vadu fakultatīvās nodarbības par tēmu:”Drošības 

pamatprincipi”. 



 2006.g. septembris – līdz šim laikam, Narkotiku kontroles un narkomānijas 

ierobežošanas koordinācijas padomes Piedāvājuma samazināšanas darba grupas 

loceklis. 

 2006. g. novembris – līdz šim laikam, profesionālo studiju skolā „Citadele” 

lasu lekcijas par tēmām : „Drošības pamatprincipi”, „UzĦēmuma drošība”. 

 2007.g. 18. maijs. LPA 1. sociālā darba konference „ Sociālā darba 

aktualitātes ”. 

 2007.g. 09.,10. novembris piedalījos ar referātu LPA rīkotajā 1.Starptautiskajā 

konferencē „ Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli 

pedagoăiskais aspekts ”. Temata grupas „Profilaktiskais un probācijas darbs ar 

jauniešiem ” vadītājs. 

 2007.g. kā līdzautors un eksperts piedalījos drošības tematikai veltīta 

raidījumu cikla „ Dzīve bez SOS ” veidošanā. 

 2007.g. novembris – 2008.g. maijs – VaiĦodes internātpamatskolā vadīju 

lekciju ciklu „ Drošības pamatprincipi ”.  

 2008.g. 11. aprīlis LPA rīkotajā 2. sociālā darba konferencē „Sociālā darba 

aktualitātes ” piedalījos ar referātu „ Kā organizēt drošību personām ar funkcionāliem 

traucējumiem ”. 

 2008.g. 01. jūlij ā SDSPA „Attīstība” projekta „Sociālās korekcijas izglītības 

iestādē „StrautiĦi” ievietoto pusaudžu un jauniešu sociālo prasmju attīstība un 

sagatavošana patstāvīgai dzīvei” noslēguma konferencē : „ Darbs ar ăimeni, kurā 

nepilngadīgais bērns ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu ” – Pašvaldības, policijas, 

probācijas dienesta pārstāvju sekcijas vadītājs. 

 2009.g., 2010.g., 2011.g LiepU rīkotās 3., 4., 5. sociālā darba konferences 

„Sociālā darba aktualitātes”. 

 2009.g. 2010.g., 2011.g. LiepU Izglītības zinātĦu institūta rīkotās 1., 2., 3. 

zinātniskās konferences „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”. 

Papildus izglītība, kursi : 

 2000.g. policijas džiu- džitsu sertifikāts. 

 2000.g. CESA sertifikāts sociālajā darbā, iegūts Somijā. 

 2002.g. „ Iekšējās drošības dienesta vadītājs ” sertifikāts nr.147,                

SIA „ Baltijas drošības skola”.  



 2003.g. apliecība par teorētiskā kursa noklausīšanos un praktiskā darba 

realizāciju LPA un Hildesheimas Universitātes rīkotajā semināru ciklā „ 

Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā ”. 

 2003.g. Jay Sorensen, ASV organizētais seminārs „Vardarbība pret bērniem 

un sievietēm ”. 

 2004.g. ESICLU seminārs „ Saprast Eiropas Savienību: ES darbības 

teorētiskie un praktiskie aspekti ”. 

 2004.g. „ Speciālo drošības pasākumu organizēšanas specifika ” sertifikāts nr. 

154. SIA „ Baltijas drošības skola”. 

 2004.g. studiju kursi „ Dzimumaudzināšana ” un „ Audzinošais mācību 

process ” Hildesheimas ( Vācija ) profesoru H. Lorenca un R. Keka vadībā. 

 2005.g. seminārs „ Personāla vadība. Kadru atlase un efektīva izmantošana ”. 

 2006.g. sertifikāts Nr. 1149. par piedalīšanos starptautiskajā konferencē „ 

Teachers Education in 21 Century: Changes and Perspectives.” 2006.g. 27. oktobrī 

Lietuvā. 

 2006.g. Apliecība par piedalīšanos Hildesheimas Universitātes ( Vācija ) 

profesora R.V. Keka lekcijās „ Skolas kultūra un kvalitāte ” un profesora H. 

Asselmeiera lekcijās „ Organizāciju pedagoăija ”. 

 2006.g. English Language Program Certificate. Iegūts: Valodu vēstniecība 

Ltd.. 

 2008. 01. oktobris. Apmācības seminārs „ Cilvēku tirdzniecība – no 

atpazīšanas līdz reintegrācijai ” DAPHNE I I (2006-2008) projekts 

„Starpinstitucionālā sadarbība pret cilvēku tirdzniecību Baltijas dienvidaustrumu 

reăionā ”. 

Autordarbi : 

 Laikraksta „ Kursas laiks ” pielikumā „ Padomnieks ”, rubrikā „ Sargi sevi 

pats ” : 

- 2006.g. 28. februārī „ Drošība plaša mēroga pasākumos ”. 

- 2006.g. 07. martā „ Drošība ārzemju braucienu laikā ” . 

- 2006.g. 21.martā „ Ieteikumi bērnu drošībai ” . 

- 2006.g. 28. martā, 04;18. aprīlī „ Pusaudžu drošība ” . 

- 2006.g. 25.aprīlī, 02. maijā „Vidusskolēnu un studentu drošība”. 

- 2006.g. 16; 23. maijā „ Drošība darbavietā ” . 



- 2006.g. 30. maijā, 06; 13; 27.jūnijā, 04. jūlij ā „ Ieteikumi uzĦēmējiem un 

saimniekiem ” . 

- 2006.g. 11; 18. jūlij ā „ Ieteikumi drošībai sabiedriskajā transportā ” . 

- 2006.g. 25. jūlij ā, 01; 08; 15. augustā „ Drošības ieteikumi auto ”. 

- 2006.g. 22; 29. augustā, 05. septembrī „ MājokĜa drošība ”.  

- 2006.g. 12; 19; 26. septembrī, 03. oktobrī. „ Ieteikumi sākumskolas skolēnu 

vecākiem un skolotājiem ”.  

- 2006.g. 10; 17; 24. oktobrī „Ieroču, speciālo līdzekĜu un citu priekšmetu pielietošana 

drošībai”. 

- 2006.g. 31. oktobrī, 07; 14. novembrī „ Nelūgti viesi – ne vien apgrūtinājums, bet arī 

drauds”. 

- 2006.g. 21; 28. novembrī „ Darbinieku drošība ārpus darba telpām ”. 

- 2006.g. 05; 12; 19. decembrī „ Ăimenes problēmas ”. 

Laikrakstā „ Kursas Laiks ” 2006.g. 28. decembrī „ Kā Jauno gadu sagaidīt bez 

nepatīkamiem pārsteigumiem ”. 

Laikrakstā „Бизнес & Балтия ” rubrikā „ Безопасность ” : 

 2007.g.02. februārī „ Как нейтрализовать вредителей ”. 

             09. februārī „ Kak нейтрализовать гастарбайтеров ”. 

             16. februārī , 02. martā „ Kaким должен быть „ правильный ” охранник ”. 

   09. martā „ Какими должны быть технические средства охраны ?”. 

   16. martā „ В командировку без последствий ”. 

            23. martā „ Как обезопасить себя в поездке ”. 

2007. g. Marts. „ Как нейтрализовать вредителей., Опасные тихони., Уборщица 

или шпион., Что делать с презентами.” Publikācija Krievijas Federācijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības palātas informatīvi – analītisko materiālu krājumā 

„Обзор рынка безопасности” 

 Publikācija LPA Pedagoăijas katedras zinātnisko rakstu krājumā „ Pedagoăija: teorija 

un prakse ” „ Pedagoăijas iespējas sabiedrības izglītošanā elementārās drošības jomā 

” 2007.g. 

Žurnālā „ Skolotājs” 2007.g, Nr. 5. (65) „Pedagogu iespējas sabiedrības izglītošanā 

drošības jomā ”. 

Žurnālā „ Sociālais darbinieks ” 2007.g. Nr.3. (24) „ Nebaidies, tomēr esi modrs. 

Drošības pamatprincipi un to reālais pielietojums sociālajā darbā.”. 



Laikraksta „ Kurzemes Vārds ” pielikums „ Auto ” 2007.g. septembris „Sargāsim 

četrriteĦu draugu ”. 

Laikraksta „ Kurzemes Vārds ” pielikums „ Mājoklis ” 2007.g. 18. decembris „ Sargi 

sevi un savu īpašumu pats ”. 

2008.g. jūlijs „Sabiedrības izglītošana elementārās drošības jomā”. Publikācija SIA 

Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskolas „Attīstība” brošūrā „Darbs ar 

ăimeni, kurā nepilngadīgs bērns ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu: labās prakses 

piemēri.”. 

Žurnālā „Sociālais darbinieks” 2008.g. Nr. 2.(27) „ Kā nosargāt personiskās brīvības 

robežas. Ieteikumi drošībai.”  

Žurnālā „ Sociālais darbinieks ” 2008.g. Nr.3.(28) „ Drošība ārzemju braucienu laikā 

”. 

Žurnālā „ Sociālais darbinieks ” 2008.g. Nr.4.(29) „ Ar automobīli saistīti drošības 

ieteikumi ”.   

Žurnālā „Sociālais darbinieks” 2009.g. Nr.1.(30) „Kā nekĜūt par upuri”.   

Žurnālā „Sociālais darbinieks” 2009.g. Nr.2.(31) „Bērnu drošība. Ieteikumi 

pieaugušajiem un bērniem”. 

Laikraksts „Kurzemes Vārds” 2009.g. 13. augusts „Ar spēku aiztur tos, kuri pretojas”.     

Žurnālā „ Sociālais darbinieks ” 2009.g.Nr.3. „Drošība izklaides pasākumu laikā”.                                                                       

Apbalvojumi : 

 2000.g. Latvijas Valsts aizsardzības fonda „ Lāčplēsis ” Goda zīme. 

 2005.g. A/s SWH Rīga veicināšanas stipendija par darba „Drošības sistēma 

izglītības iestādēs ” izstrādi. 

 2008.g. Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Atzinības krusts. 

 2009.g. 14. maijs. Liepājas RaiĦa 6. vidusskolas direktora pateicība par 

drošības jautājumu iedzīvināšanu skolā. 

Valodu zināšanas : 

  Latviešu un krievu valodu pārvaldu brīvi, vācu un angĜu valodas – elementāras 

sarunu valodas līmenī. 

 

 Liepāja 2011.g. 10.septembrī  

/Uldis Novickis/                                                                
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ĀRIJS ORLOVSKIS 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Personas dati: 
Dzimšanas gads: 18.12.1961. 
Kontaktadrese: Priekules iela 3-9, Liepāja, LV 3416 
Tālrunis: 25994040, e-pasts: arijs.orlovskis@liepu.lv  

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 

Izglītība: 
  No 2005.-2008.  studijas Liepājas Universitātes doktorantūras  studiju programmā  „Pedagoăija”. 
 2002.-2003.  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā, 

diploms Nr. 000490. 
1980.-1985.  LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / vēsturnieka, vēstures un sabiedrisko zinātĦu 
pasniedzēja kvalifikācija, diploms KB nr. 220753. 

 
Papildus izglītība: 

2010.- piedalīšanās IX starptautiskā zinātniskajā konferencē „Skolotāju izglītība XXI gadsimtā” ŠauĜu 
universitātē novembrī (sertifikāts). 
2010.- piedalīšanās XV starptautiskā kreativitātes konferencē RPIVA novembrī (sertifikāts). 
2008. - “Sabiedrības līdzdalība valsts politikas veidošanā” Valsts administrācijas skolas kursi (sertifikāts). 
2008. - “Eiropas Sociālais fonds” Valsts administrācijas skolas kursi (sertifikāts). 
2008. - “Lobēšana ES institūcijās” Valsts administrācijas skolas kursi (sertifikāts). 
2007. - “Sarunu vešana ES Valsts Administrācijas skolas kursu” (sertifikāts). 
2007. - “Profesionālās meistarības pilnveide vēstures pasniedzējiem izglītības satura īstenošanai    vispārējā 
vidējā izglītībā” IZM kursu programmu  (sertifikāts). 
2007. -“Multimediju sistēma “Lectora” - palīgs pedagogam”  LPA kursi (sertifikāts). 
2006. - “Skolas kultūra un kvalitāte”, “Organizāciju pedagoăija”, “Skolas menedžments: teorija un prakse”. 
Hildesheimas Universitātes mācībspēku semināri. 
2006. - “Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu profesionālās 
meistarības pilnveides kursi vēstures pasniedzējiem” LPMC kursa programmu (sertifikāts). 
2006. - “ES finanses un budžets” Valsts Administrācijas skolas kursu (sertifikāts). 
2006.09.06. līdzdalība 4.starptautiskajā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse” 
2005. - „Cilvēku tirdzniecības novēršana” Starptautiskās Migrācijas organizācijas kursi (sertifikāts). 
2005. - “ES reăionālā politika un strukturālie fondi”, “ES kopējā lauksaimniecības politika”, “Politikas 
ietekmes novērtēšana”, “Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas”, “Cilvēktiesības” Valsts Administrācijas 
skolas kursi (sertifikāti). 
2005. -“Ievads humanitārajās tiesībās” Starptautiskā Sarkanā Krusta Komitejas programma (sertif.) 
2004. - “XXgs. Eiropas vēstures problēmas” Luksemburgas IM rīkotos kursi Luksemburgā (sertif.) 
2004. -“Bilingvālās izglītības metodika vēstures un sociālo zinību mācību programmu īstenošanā” IZM kursi  
(sertifikāts). 
2004. -“Ievads humanitārajās tiesībās Starptautiskā Sarkanā Krusta kursi” (sertifikāts). 
 
Profesionālā darbība: 
No 2007. LiepU Izglītības zinātĦu institūts, asistents 
No 1988.- līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, lektors 
No 1995.- līdz šim brīdim - amatu savienošanas kārtībā Liepājas 15.vidusskola, vēstures, politika un tiesības, 
civilzinību skolotājs.  
2002.- 2008.- LR NP Kurzemes reăiona informācijas centra vadītājs. 
2008. - līgums ar Liepājas pilsētas domi par “Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēăijas 
2008.-2014. gadam” izstrādi. 
1998.-2000. - sadarbība ar EDSO Latvijas misiju un Latviešu valodas valsts apguves programmu. 
1998.-1999. - LPA projekta grupas vadītājs, kura sadarbojas ar Rietumanglijas universitāti, tēma: 
“Minorit āšu sociālā integrācija sabiedrībā”. 
03.1999. - starptautiskas konferences “Minoritāšu sociālā integrācija sabiedrībā“ organizētājs. 
1998. maijs un 1999. marts - starptautiskas konferences “Sabiedrības integrācijas process Liepājā, specifika, 
panākumi, problēmas un perspektīvas” organizētājs. 
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1998.-2005. - sadarbība ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību pilsoniskās izglītības jomā, dalība mācību 
līdzekĜu izstrādē. 
1997. - LU Civilzinību centra izveide un vadīšana (no 19.09.2005. Pilsoniskās izglītības centrs). 
1996.-1999. - LPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks. 
1994. uzsāku darbību Demokrātijas attīstības centrā, viens no dotās sabiedriskās organizācijas 
 dibinātājiem, dalība mācību līdzekĜu izstrādē „Civilzin ības.ES un CITI. Tu un Valsts”. 
1985.-1988. -Liepājas Vēstures un mākslas muzejs, filiāles vadītājs. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

1. Politoloăija 2KRP 
2. ES politika un komunikācija 2KRP 
3. ES sociālā un ekonomiskā politika 2KRP 
4. Politiskā kultūra 2KRP 
5. Politikas socioloăija 2KRP 
6. Valsts iekārta un politiskā sistēma 2KRP 
7. Cilvēktiesības 2KRP 
8. Valsts zinības 2KRP 
9. Civilzinības 2KRP 
10. Sociālo zinību mācīšanas metodika 2KRP 
11. Vispārējā aizvēsture 2KRP 
12. Likumdošana karjera atbalsta sistēmai 2KRP 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pētījuma tēma “Demokrātiju un pilsoniskumu veicinošie faktori skolotāju izglītošanā”, vispārējā 
pedagoăija. LiepU Izglītības zinātĦu institūtā - pētījuma tēma “Pilsoniskās sabiedrības attīstība 
Liepājā”. 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Kopējais publikāciju skaits - 25. 
Zinātnisko publikāciju skaits (monogrāfijas, raksti) - 2. 
metodisko publikāciju skaits (mācību grāmatas, mācību līdzekĜi, metodiskie raksti, studiju kursu 
programmas u.c.) - 23. 

Autordarbi:    
1. Orlovskis Ā., Cilvēktiesības / nodaĜa mācību līdzeklī sociālā darba speciālistiem. LPA Izglītības zinātĦu 
institūts, Sociālā darba pētniecības un studiju centrs.-Liepāja, LiePA, 2008. 
2. Orlovskis Ā. Pilsoniskās izglītības programma pieaugušo tālākizglītībā.-R.:LPIA, 2005. 
3. Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.- R.: Izglītība, 2002. 
4. Orlovskis Ā. Mana valsts.- R.: Remarks-R,1999.  
Līdzautors: 
1. ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata.-R.,2004. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:  2010. - 2011.  līdzdalība  Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības projektā „UBUS/ Unity of the Balts Under the Sun” LLII – 078  
 
Apbalvojumi: 

03.2004. - īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Atzinības raksts par sekmīgu 
piedalīšanos Starpkultūru izglītības projektā.  
26.11.2002. - Eiropas vēstures skolotāju asociācijas Atzinība par materiālu “Pilsoniskums vēstures un 
sociālo zinību stundās”.  
17.11.2002. - Liepājas pilsētas domes Atzinība par ārvalstu un Latvijas finansējuma piesaistīšanu mācību 
materiālu publicēšanai un Civilzinību centra izveidi. 

 
Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

AngĜu - ar vārdnīcas palīdzību  
   Krievu - brīvi 

 
 

2011. gada 29. martā   .....................................  Ārijs Orlovskis 



RITA OZOLA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 21.02.1940. 
Kontaktadrese: Lielā iela 2.dzīv.43, Liepāja, LV 3401 

 
ZiĦas par darba vietu: 
           Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

  E-pasts: rita.ozola@liepu.lv 
 
Izglītība: 
           1996.-1998.-  Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pedagoăijas fakultātes 
maăistrantūra; 
           1959..- 1963. – Liepājas Pedagoăiskais institūts. 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  
            Mg. paed. 

 
Profesionālā darbība: 
             1982. - līdz šim laikam -Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedras lektore; 
             1982. -līdz šim laikam – LiepU arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
             1975. – 1982 – Liepājas 48. arodvidusskolas skolotāja; 

 1963. – 1975. - Liepājas 11. vidusskolas skolotāja un direktora vietniece 
audzināšanas  
                 darbā.      
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 
              Vispārīgā pedagoăija 2 KRP; 
               Skolas pedagoăija 2 KRP; 
               Pedagoga darba ētika 1 KRP 
. 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Pētījumi par pedagoăisko kompetenci, tās veidošanos un attīstības iespējām 
mūsdienu pedagoăiskajā procesā. 

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 
Pedagoăiskās kompetences veidošanās studiju procesā ( 2005. g. , Rēzeknes 
augstskolas starptautiskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība  ” ). 
Profesionālās prasmes un to nozīme pedagoăiskajā darbībā ( 2005.g  Starptautiskās 
izglītības organizācijas Baltijas jūras valstu konference „Izglītības kvalitāte un 
BoloĦas procesa iedzīvināšana   ). 
Pedagoăisko terminu apguve programmā „ Profesionālās izglītības skolotājs ( 2006., 
LPA 5.starptautiskā konference „Valodu apguve : problēmas un perspektīva” ). 
Latvijas izglītības sistēma : problēmas un risinājumi (2007. g., starptautiskā 
konference „ BoloĦas procesa sociālā dimensija” Slovākijā ). 



Pedagoăiskās kompetences teorētiskie aspekti ( 2008.g. 6. internacionālā konference 
Anadolas universitātē Turcijā ).   
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
 

 Projekti: 2001.-2002.gads – dalība starptautiskajā projektā „Akt īva mācīšanās” (Latvija 
–  

Lietuva -Igaunija) 
Kursi: 2005.-2006..gads – IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju izglītības 
asociācijas 
 kursi „Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts 
 2006. – starptautisks semināru cikls „Skolas kultūra un kavlitāte” (Latvija – 
Vācija) 
 2006. – IZM Kultūras un izglītības centra angĜu valodas kursi, apliecība 

 
 

Valodu prasmes : latviešu – dzimtā valoda; 
                     angĜu     –  ar vārdnīcas palīdzību; 
                     krievu – brīvi. 
 
 
 
 

2011. gada 1. jūnijā  /paraksts/                      Rita Ozola Vārds, uzvārds 
 
 
 
 



Curriculum Vitae 
 

Personas dati:  MM aaddaarr aa  PPRRII EEDDOOLL IIĥĥAA  
   personas kods 050876-11632 
   Siena 3-12, 
   Liepāja, LV – 3400 
   Mob.tel.  29559747 
 

Izglītība:      1999. – 2001.g. studijas LPA maăistrantūras studiju programmā „Izgl ītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā /Pedagoăijas teorija un vēsture/” iegūts 
izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijas teorijā un vēsturē. 

1994. – 1998. Liepājas Pedagoăijas akadēmija – pamatskolas un sākumskolas 
skolotāja (veselības mācības skolotāja specialitāte); pedagoăijas 
bakalaurs. 

Papildizglītība:    
• 2011.gada jūlijs piedalīšanās ESF projekta programmas aprobācijā 

„ Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiėu profesionālo 
kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana”. 

• piedalīšanās Latvijas augstskolu pedagogu asociācijas un Sorosa fonda-
Latvijas programmas „PārmaiĦas izglītībā” seminārā „Kooperatīvās 
mācīšanās metode sadarbības prasmju pilnveidošanā studiju procesā” (16 
stundas) – apliecība. 

• piedalījos tālākizglītības programmā „Pedagoăiskās kompetences attīstīšana 
bilingvālajā mācību vidē” (36 stundas) - apliecība; 

• piedalījos tālākizglītības programmā „Pedagoga profesionālās kompetences 
pilnveide multikulturālā un bilingvālā mācību vidē” (36 stundas) – 
apliecība; 

• piedalījos tālākizglītības kursos „Klases audzinātāju audzināšanas darba 
kompetences pilnveide” (36 stundas) – apliecība 

 

L īdzdalība starptautiskajos projektos: 
 2009.g. oktobris – ERASMUS projekts IP (Dānija, BeĜăija, Turcija, Lietuva, 

Latvija) – „Skolotāju izglītošana darbam iekĜaujošās izglītības realizācijā” 
 2004.g. jūnijs – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija, Portugāle, 

Lietuva, Slovākija) - “Sabiedrības demokratizācija un civilā izglītošana” 
Slovākija, Banska Bystrica – piedalīšanās seminārā. 

 2002.g. jūnijs – ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) 
„Demokratizācija un pilsoniskā izglītošana”. Ungārija, Bekeščoba – 
piedalīšanās seminārā. 

Darba pieredze:  
 2011.gada – šim brīdim Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību speciālists” programmas direktore; 
 2010.jūlija – šim brīdim Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes asistente; 
 2009. novembra – 2010.jūlijam Vispārīgās pedagoăijas katedras asistente; 
 2009.gada marta – līdz šim brīdim Izglītības zinātĦu institūta sekretāre;  
 2008.- 2009.g. novembrim Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedras 

asistente; 
 2007. – 2008.g. novembrim bērna kopšanas atvaĜinājumā; 
 2006.g. – 2008.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētās profesores A. 

Līdakas asistente; 
 2003.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesores A.Samusevičas asistente; 
 1998.g. – 2008.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras 

sekretāre; 



 2001.-2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas nepilna laika neklātienes studiju 
programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs” (Ventspils grupa) programmas 
direktore; 

 1998.g. – Liepājas reklāmas servisa studija – informācijas konsultante. 
Citas prasmes un iemaĦas: 

•••• Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, Outlook, Internet). 
•••• Prasme strādāt komandā. 
•••• Pieredze starptautisku, zinātnisku konferenču organizēšanā. 
•••• Autovadītāja apliecība (B kategorija). 
•••• Valodu zināšanas: 
      latviešu – dzimtā; krievu – labi; angĜu – sarunvalodas līmenī. 

 
2011-07-12       M.PriedoliĦa 
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
 
Rita Rupeika 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1954.  
Kontaktadrese: Ziedu ielā 5 dz.4, Liepāja, LV – 3401 

Tālrunis: 9340503  
ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401Tālrunis.: 
(371)3426249 ; Fakss:(371)3424223 E-pasts: rita.rupeika@liepu.lv 

Izglītība:    2008.g. pabeigtas studijas Daugavpils Universitātes Pedagoăijas doktorantūrā, 
        nokārtoti promocijas eksāmeni pedagoăijā un svešvalodā (angĜu valoda);  

1998.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija; maăistra grāds pedagoăijā; 
1975.g. – 1982.g. Rīgas Politehniskais institūts; inženieris; 
1961.g. – 1972.g. J. RaiĦa Liepājas 6. vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: nav 
Profesionālā darbība: 1986.g. – 2011.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Studiju daĜas     
     vadītāja; 

1983.-1986. V. Lāča Liepājas Pedagoăiskais institūts, vecākā laborante; 
1973.g.-1983.g. Rīgas Politehniskais institūts Liepājas Vispārtehniskā 
fakultāte, sekretāre 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education 
System konference. Publikācija rakstu krājumā. 
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education 
(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence- 
Standards - Modules”. Publikācija rakstu krājumā. 
2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable 
Development. Culture. Education. Publikācija rakstu krājumā.  
2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. 
Publikācija rakstu krājumā. 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
2010.g. Liepāja LiepU, starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība un pilsoniskā sabiedrība”. 
2008.g. Anadola (Turcija), 6th International JTET Conference, Collaboration on Education for 
Sustainable Development kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā stenda 
prezentācija. 
2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education 
System konference. Referāts. 
2007.g. Debrecena (Ungārija), The Fifth International JTET konference “Sustainable 
Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā 
stenda prezentācija. 
2007.g. Liepāja LPA, 5.starptautiskā conference “Pedagoăija: teorija un prakse” kā doktorante 
zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā. 
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education (IAHE) 
uzĦemta kā locekle. 
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education 
(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence- 
Standards - Modules”. Referāts. 
2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable 
Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā 
stenda prezentācija. 
2005.g. ViĜĦas Pedagoăijas universitāte, starptautiska zinātniska konference “Izglītības 
paradigmu attīstība: teorija un prakse”. Referāts. 
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 2005.g. Fehta (Vācija),  3.starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. Culture. 
Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana 
2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference 
“Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. Referāts. 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Pamatstudijās: 
Ievads problēmizglītībā, A daĜa,  1 kredītpunkts 
Lietišėie pētījumi sociālajā darbā, B daĜa,  2 kredītpunkti   
Personības kvalitāte un tās pilnveide, C daĜa, 1 kredītpunkts    
Sociālais darbs ar nevalstiskām organizācijām, B daĜa, 1 kredītpunkts      
Skolvadība    
Soli pa solim    
Maăistra studijās: 
Problēmbalstīta izglītība, B daĜa,  1 kredītpunkts    
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):  
2011.gads LiepU, 5.sociālā darba konference “Sociālā darba aktualitātes:audzināšana kā 
sociāla problēma”. 
2010.gads Rīga 14. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba organizētāju 
seminārs. 
2010.gads starptautiskā pētījuma metodoloăiskais seminārs projekta RELAIS PLUS (Nr. 2009-
1-GR1-LEO 05-01855). 
2010.gads LiepU, 4.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar 
dažādām sociālām grupām”. 
2010.gads projekta „Doktora studiju attīstība LiepU” (vienošanās Nr.  
2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) ietvaros piedalīšanās lekcijās un praktiskās 
nodarbībās.  
2009.g. Rēzekne 13. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba organizētāju 
seminārs. 
2009.g. Akadēmiskās Informācijas centrs, Akadēmisko Programmu aăentūra. „Kvalifikācijas 
ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas izmantošana” starptautiska konference. 
2009.g. LiepU un Liepājas pils. un rajona skolu direktoru, mācību pārziĦu un skolotāju 
seminārs. 
2009. g. P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža „Koledžas izglītība teorijā un praksē” 
konference. 
2009.g.LiepU, 3.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar 
dažādām sociālām grupām”. 
2007.g. Akadēmisko programmu aăentūra „ ĒCTS un ERASMUS studiju perioda akadēmiskā 
atzīšana Latvijas augstskolās” seminārs. 
2007.g. Liepāja LPA, 1.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes “ 
darba grupas vadītāja – Sociālā darba speciālistu sagatavošana. 
2007.g. Latvijas Rektoru padome, IZM, LU, Akadēmisko programmu aăentūra „Kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē” starptautisks seminārs. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija un IZM, 11. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju 
darba organizētāju seminārs. 
2006.g.(Līgatne) Latvijas Universitāte un IZM, 10. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un 
studiju darba organizētāju seminārs. 
2006.g. Rīga Banku augstskola. Socrates projekta 2005-1660/001 SO2-21BOPR seminārs 
“BoloĦas process un trīsciklu sistēma”. 
2006.g. Rīga Latvijas Rektoru padome, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas 
Universitāte seminārs “Valstu sasniegumu vērtēšanas kritēriji BoloĦas procesa uzdevumu 
izpildē līdz 2007.gadam un Latvijas iespējas šos kritērijus sasniegt”. 
2006.g. Jūrmala LR IZM, Lielbritānijas Padome, Latvijas Skolotāju Izglītotāju asociācijas 
konference “Jauno un topošo skolotāju mentori”.  
2011.gada 17.augustā   /paraksts/  Rita Rupeika 



IRINA STRAZDI ĥA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris 
Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401 
ZiĦas par darba vietu:  
LiepU, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte, Lielā ielā, 14, Liepāja, LV – 3401 
Tālr.: 26185139 
E-pasts: 
 irina.strazdina@liepu.lv 
 
Izglītība: 
 1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 
 1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē” 
 
Profesionālā darbība: 
No 2010.gada septembra LiepU Dabas uz sociālo zinātĦu fakultātes prodekāne;           
No 2007. g. septembra LiepU Izglītības zinātĦu institūts – vadošais pētnieks attīstības 
psiholoăijā; 
No 2003.g. – 2010.g.jūlijam - Psiholoăijas katedras vadītāja; 
No 2003.g. – 2010.g.jūnijam - LiepU Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;  
No 2000.g. Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore;   
No 2006.g. Psiholoăijas katedrā docente; 
No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, 
asociētā profesore;  
No 1999.g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā;  
No 2009.g. LiepU Senāta locekle; 
No 1997.g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;   
1997. – 1999.g. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā docente. 
1994. – 1997.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985. – 1991.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
attīstības psiholoăija, dzimumu psiholoăija, kritiskā domāšana, cilvēkresursu vadība, 
pieaugušo psiholoăija, ievads studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoăija, 
personības attīstības teorijas, saskarsmes psiholoăija, emocionālā inteliăence. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):  
2009.gada 4.decembrī piedalīšanās II starptautiskā zinātniskā konferencē „Sociālā 
pedagoăija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts”, Liepājā, 
LiepU. Referāta tēma „Krīze un personības pašrealizācijas iespējas”. 
2008.- 2009. – piedalīšanās projektā „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai”. 
The International scientific conference "Issues of Multiculturalism and Multilingualism in 
Modern Education System".- Narva College of the University of Tartu.- April 17 - 19, 2008 
Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.- 
Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2 - Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.- 
139.lpp.- ISSN 1406-8257. 
 



2008. g. piedalīšanās projektā Pētījums par kritiskās domāšanas pieejas izmantošanu izglītības 
sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā”; 
No 2007. g. – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of 
Suistainable Education; 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. „Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu”.- sadaĜa „Kā es 
mācos”.- R.: SFL, 2010.- 165.-174. lpp. 
2. 2008. g. Critical thinking in facilitation active life position of students – Konference 
Collaboration on education for sustainable development - tēžu krājums The 6th International 
Sustainable Development, Anadolu University,  Eskisehir – 41. lpp.  
Stenda referāts „Collaboration on education for sustainable development” - The 6th 
International JTET Conference (BBCC 2008) Sustainable Development, Anadolu University,  
Eskisehir, Turkey, 4. – 7. jūnijs. Sertifikāts 
3. Возможности развития критического мышления в процессе высшего 
образования.- 
Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2- The International scientific 
conference "Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education 
System".- Narva College of the University of Tartu, April 17 - 19, 2008.- Tartu 
Ulikool Narva Kolledž.- 124.- 139.lpp.- ISSN 
1406-8257. 
4. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta 

publicēšanai LPA starptautiskā zinātniskā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse”.– 

2003.– 8 lpp. 
Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for 
publication in the materials of the international scientific conference of the LPA “Pedagogy: 
Theory and Practice”.- 2003 - P.8. 
5. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
    Children’s Psychology. Part I- Liepāja LiePa, 2003-P.92. 
6. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas attīstīšanā studiju procesā.– 

LPA III starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”.– 

2003.– 6 lpp. 
Possibilities of Perfecting Reading Skills through Developing Critical Thinking during the 
Study Process.- Publication in the materials of the third international scientific conference of 
the LPA “Acquisition of Languages: Problems and Perspectives”.-2003, P.6. 
7. THE FIFTH INTERNATIONAL JTET CONFERENCE, May 3-June 2, 2007, University 
of Debrecen, 
Feasible Development of Students’ Professional and Social Competence by Using Strategies 
of Critical Thinking. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas 
(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”. Otrais projekts no cikla „Kritiskā 
domāšana daudzveidības veicināšanai ”  
No 2006.g. 1.jūlija  līdz 2008.g. 30.jūnijam  tiek pildīti Eiropas Reăionālā attīstības fonda 
2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi. 
No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā 
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”( Līgums Nr. 
2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  



2006. – 2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā 
 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs - darbs Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā 
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru 
un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
No 2006.g. septembra līdz 2007.g maijam sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus 
rajona padomi tika īstenota apmācības programma „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos 
mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko 
apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros. 
No 2006.g. septembra līdz novembrim sadarbībā ar Saldus rajona padomi tika īstenots 
attīstības psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru 
izglītošana Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo 
rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” - rokasgrāmatas sociālā darba 
speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un 
pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos. 
No 2006.g. 3.jūlija l īdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju 
profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu jomā” psiholoăijas eksperta 
darbs, sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu psiholoăisko raksturojumu, 
mācību un sasniegumu motivāciju, par psiholoăiskās izdegšanas sindromu, novadītas 
teorētiski praktiskas nodarbības 90 dabaszinātĦu skolotājiem. 
2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un 
atbalsta organizēšana skolēniem”. 
2002.- 2005.g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās 
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā. 
2002.- 2004. g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais EAST 
projekts Shared Values, Shared Cultures. 
 
Valodu prasmes: 
Latviešu valoda – dzimtā 
krievu valoda – pārvaldu brīvi 
vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību  
angĜu valoda - sarunvalodas līmenī 
  
 

  
/I.StrazdiĦa/ 

 
2011. gada 14. janvārī 
 



CURRICULUM VITAE (CV)  
 

Vārds, uzvārds:  SANTA STRIGUNA , personas kods: 210576-11770 

Kontaktinformācija:              Liepājas Universitāte, Izglītības zinātĦu institūts, Baseina iela 9, 

Liepāja, LV 3414;  tālr.: + 371 634 54949; +371 29434738  

e– pasts: santa.striguna@liepu.lv 

IZGL ĪTĪBA: 
 
Laika 
periods 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Izglītība, iegūtais grāds Diploms* 

2005. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā 

Diploms MD A 
Nr.0116 
 

1998. Liepājas Pedagoăiskā 
augstskola 

Sākumskolas skolotāja un 
pamatskolas veselības mācības 
skolotāja kvalifikācija 

Diploms Nr. 
000058 

1998. Liepājas Pedagoăiskā 
augstskola 

Pedagoăijas bakalaura grāds Diploms Nr. 
000665 

 
SPECIĀLIE KURSI: 
 

Laika 
periods 

Iestādes nosaukums Priekšmets Sertifikāts vai 
licence* 

2006. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

Kursi „Mobings –psiholoăiskais 
terors darbā. Izdegšanas 
sindroms. Risinājumi.”  

Apliecība Nr. 193 

2006. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija  

Hildesheimas Universitātes 
(Vācija) profesora  Rūdolfa 
V.Keka (Rudolf W.Keck) 
lekcijas „Skolas kultūra un 
kvalitāte” 

Apliecība  
Nr. 07-P-315 

2005. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

Kursi „Pedagoga profesionālās 
kompetences pilnveide 
multikulturālā un bilingvālā 
izglītības iestādē (36 stundas) 
(SaskaĦojums ar IZM Nr. 0592 
(A2-9014330055) 

Apliecība Nr. 445 

2004.  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

Studiju kursi 
„Dzimumaudzināšana” un 
„Audzinošs mācību process” 
Hildesheimas Universitātes 
(Vācija) profesoru vadībā (16 
stundas) 

Apliecība 729. 

2002.  LR IZM Izglītības satura 
un eksaminācijas centrs  

Tālākizglītības programma 
„Pedagoăiskās kompetences 
attīstīšana bilingvālajā mācību 
vidē” (36 stundas) 

Apliecība Nr 
9014140055-22 

2001. 
 

Latvijas augstskolu 
pedagogu asociācijas un 
Sorosa fonds-Latvija 

Programmas „PārmaiĦas 
izglītībā” seminārs 
„Kooperatīvās mācīšanās 
metode sadarbības prasmju 
pilnveidošanā studiju procesā”  

Apliecība 



 
DARBA PIEREDZE: 
 

Laika 
periods 

Iestāde  Amats Apraksts 

Kopš 
2011.gada  

Valsts izglītības 
satura centrs 

Projekta „Izglītojamo ar 
funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta 
sistēmas izveide” 

(Vienošanās 
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.
4.1/10/IPIA?VIAA/001) 
Laboratorijas eksperte 

- Speciālās izglītības 
laboratorijas pētījumu 
veikšana; 

- Profesionālās pilnveides 
programmu izstrādāšana un 
īstenošana; 

- metodisko materiālu 
izstrādāšana, lai nodrošinātu 
izglītības procesu 
izglītojamiem ar uzvedības 
traucējumiem un autismu. 

2011. 
marts-maijs 

Latvijas Universitāte Zinātniskā asistente 
Pedagoăijas, 

psiholoăijas un mākslas 
fakultātē Projekta 

„Atbalsta programmu 
izstrāde un īstenošana 
sociālās atstumtības 

riskam pakĜauto 
jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei” 

- Riska faktoru aptaujas 
anketu izplatīšana projektā 
nominētajās izglītības 
iestādēs, anketu aizpildīšanas 
un savākšanas 
nodrošināšana, sadarbībā ar 
pašvaldību koordinatoriem; 

- Atbalsta sniegšana 
pedagogiem anketu 
aizpildīšanā izglītības 
iestādēs. 

2009.līdz 
šim laikam 

Liepājas Universitāte Izglītības zinātĦu 
institūts 

Projektu 
administratore 

 

1998.-2008.  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija  

Pedagoăijas katedras 
vecākā laborante 

 

2003. līdz 
šim laikam 

Liepājas Universitāte  
Pedagoăijas un 
sociālā darba 
fakultāte 
 
Kontaktpersona: 
V. Kriėe, LiepU 
PersonāldaĜas 
vadītāja; 63407782 

Asistente - studiju kursu programmu 
izstrāde un īstenošana: 
„Metodoloăija un zinātniski 
pētnieciskās metodes 
pedagoăijā” (studiju 
programma: „Skolotājs”); 
„Pētniecības metodoloăija un 
socioloăiskās pētniecības 
metodes” (studiju programma 
„Sabiedrisko attiecību 
speciālists; 
„Pētījumu metodoloăija, 
metodes” (studiju programma 
„Sociālais darbinieks”); 
- studentu zinātnisko darbu 
(submoduĜu, moduĜu darbi, 
diplomdarbi, bakalaura, 
kvalifikācijas un maăistra 
darbi) vadīšana; 
- studentu pedagoăiskās 
prakses vadīšana. 

2006.-2008. Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais 
dienests 

Metodiėe Eiropas 
sociālā fonda grantu 
shēmas projekta 

- lekciju, praktisko nodarbību  
saraksta sastādīšana,  
- lekciju izdales materiālu 



 
Kontaktpersona: 
Iveta Pūėe, Liepājas 
Sociālā dienesta 
vadītāja; tālr. 
63423425 

„Sociālo rehabilitētāju 
izglītošana Kurzemes 
reăiona 
pašvaldībām”(L īguma 
nr. 
2005/7/VPD1/ESF/NV
A/04/GS/3.3.4./0001/00
15) ietvaros 

pavairošana, 
- mācībspēku nodrošināšana ar 
auditorijām, 
- ar projektu saistītās 
lietvedības kārtošana, 
- rokasgrāmatas 
„Rokasgrāmata sociālā darba 
speciālistiem” sagatavošana. 

2005.-2008. Saldus rajona padome 
 
 
 
Kontaktpersona: 
Indra Rassa, Saldus 
rajona padomes 
priekšsēdētāja; tālr. 
63807900 

Metodiėe Eiropas 
sociālā fonda grantu 
shēmas projekta 
„Sociālā darba 
organizatoru izglītošana 
Saldus un Kuldīgas 
rajona pašvaldībām 
”(L īguma nr. 
2005/6/VPD1/ESF/NVA/
04/GS/3.3.4./0001/003) 
ietvaros 

-lekciju, praktisko nodarbību 
plānošana, 
- kontrolēt nodarbību 
nodrošinājumu ar 
atbilstošajiem mācībspēkiem, 
- ar projektu saistītās 
lietvedības kārtošana. 

 
Valodu prasmes 
Lietuviešu (dzimtā), krievu, angĜu. 
 
Prasmes darbam ar datoru MS Office vidē, labas iemaĦas darbā ar biroja tehniku.   
 
 
Vārds, uzvārds:___Santa Striguna_ 

Paraksts:     

Datums (diena/mēnesis/gads) : 18.07.2011. 
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GUNDEGAS TOMELES 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1962 
 
Kontaktadrese: Ugāles iela 7 – 117, Liepāja, LV 3407 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitātes Pedagoăijas un sociālā darba fakultāte – Baseina ielā 9, Liepāja 
Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja” – Apšu ielā 3, Liepāja 
Liepājas 8. vidusskola – Dunikas ielā 9/11, Liepāja 
 
E-pasts: gundega.tomele@gmail.com 
 

Izglītība: 
1982-1989 – studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā defektoloăijas fakultātē, 
piešėirta palīgskolas skolotājas kvalifikācija 
1994-1995 – studijas Vācijas attīstības – Rehabilitācijas akadēmijas Starptautiskajā Montesori 
pedagoăijas studiju programmā, piešėirts Montesori pedagoga un Montesori speciālā pedagoga 
AMI diploms 
1997-1998, 2008-2009 – studijas Liepājas Universitātes maăistra studiju programmā Izglītības 
zinātĦu maăistrs pedagoăijā, piešėirts izglītības zinātĦu maăistra pedagoăijā akadēmiskais grāds 
no 2009 – studijas Liepājas Universitātes doktorantūras studiju programmā Pedagoăija 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2009 – izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 
 

Profesionālā darbība: 
No 1986 – VSAC „Kurzeme” filiāles „Liepāja” logopēde 
No 1997 – dalība kā Internacionālās Attīstības – Rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) lektorei        
starptautiskos semināros, konferencēs (15 valstis) un Montesori studiju programmās (8 valstis) 
1998-2004 – LPA studiju programmas „Montesori pedagoăija” direktore 
1999-2010 – kursa „Montesori pedagoăija logopēdijā” lektore LiepU PIC studiju programmās 
Logopēds un Mūzikas terapeits 
No 2007 – LiepU IZI Alternatīvās izglītības centra vadītāja 
2008-2009 – LiepU Pedagoăijas katedras asistente 
No 2008 – Liepājas 8. vidusskolas logopēde 
No 2009 – LiepU Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes Logopēdijas centra galvenais    
speciālists 
2009-2010 – LiepU Nozaru pedagoăijas katedras asistente 
No 2010 –  LiepU Sociālā darba katedras asistente 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Ievads logopēdijā – A daĜa, KP: 2 
Logopēdijas pamati – B daĜa, KP: 1 
Bērnu valodas attīstība – A daĜa, KP: 1 
Valodas traucējumi bērniem – B daĜa, KP: 4 
SkaĦu izrunas traucējumi – B daĜa, KP: 3 
Rakstu valodas traucējumi – B daĜa, KP: 4 
ŠėeltĦu runa – B daĜa, KP: 2 
Bērnu dizartrija, praktiskie darbi – B daĜa, KP: 2 
Runas tempa un ritma traucējumi – B daĜa, KP: 2 
Montesori pedagoăija logopēdijā – B daĜa, KP: 1 
Montesori pedagoăijas pamati – C daĜa, KP: 2 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Tomele G. Möglichkeiten der Sprachförderung durch Montessori – Heilpädagogik // Ausbildung 
des Hörens – Erlernen des Sprechens / herausgegeben von A.Leonhardt. – Nordestedt: Beltz 
Verlag - Weinheim und Basel, 2009., 168 - 174 S. 
Уткузова М.А., Белоусова М.В., Томеле Г. Развитие речи у детей раннего возраста. 
Стимуляция речевого развития по методу М.Монтессори: Учебное пособие. –  Kaзань:  
Отечество, 2010., 62 c. 
Tomele G. Bērnu runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas pedagoăiskais aspekts: 
Zinātnisko rakstu krājums Valodu apguve: problēmas un perspektīva. – Liepāja: LiePA, 2010., 
212 – 224 lpp. 
Tomele G. Valodas attīstība un kultūras apguves process: Scientific Papers and Art Works from 
International Conference of Students` Science and Art Works Under Project The Unity of The 
Balts Under The Sun, Liepaja, February 24-25, 2011. – Liepāja: SIA „wwwprintgrafika.lv”, 
2011., 144 – 148 lpp. 
Tomele G. M.Montesori pedagoăiskās metodes pielietojums matemātikas apguvē un 
rēėināšanas traucējumu novēršanā: Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli 2011.gada 27.-28.maijs, I daĜa. – Rēzekne: RA 
Izdevniecība, 2011., 508 – 518 lpp. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
2008 – Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Comenius akcijas  
Profesionālās pilnveide projekta Vērošanas prakse Vācijas Montesori institūcijās vadītāja  
(Nr.2008-3-LV2-COM02-00298) 
2009-2010 – dalība starptautiskā NordSpeech Network projektā Mowe and Talk MAT (Nr.HE- 
2009-1-17301) 
2009-2010 – dalība starptautiskā projektā RELAIS PLUS (Nr.2009-1-GR1-LEO 05-01855) 
2010 - Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Erasmus Docētāja 
mobilitātes stipendija – Mobility Teacher mobility Lessius Hogeschool, Belgium (Erasmus Grant 
Nr.11-2010/34) 
 
Vieslekcijas ārvalstīs: 

          2004 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung   
          un Evangel. Heimvolksschule Rastede: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās pedagoăijas kurss 
          Rastedē, Vācija 
          2005 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung     
          un Brestas Bērnu medicīniskās rehabilitācijas centrs „Tonus“: Montesori pedagoăijas un    
          ārstnieciskās pedagoăijas kurss Brestā, Baltkrievija 
          2007 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung  
          un Igaunijas Montesori asociācija: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās pedagoăijas kurss 
          Tallinā, Igaunija 
           2007 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung     
           un Trnavas Universitāte: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās pedagoăijas kurss Trnavā, 
           Slovākija 
           2008 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung    
           un KazaĦas Universitāte: Montesori pedagoăijas kurss KazaĦā, Krievija/Tatarstāna 
           2010 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung   
           un Evangel. Heimvolksschule Rastede: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās pedagoăijas            
           kurss Rastedē, Vācija 
           2010 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung     
           un Odesas medicīnas universitāte:  Seminārs-Montesori terapijas metodoloăija un prakse valodas  
           traucējumu korekcijā bērniem ar īpašām vajadzībām, Odesa, Ukraina 
           2010 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung    
           un KazaĦas Universitāte: Montesori pedagoăijas kurss KazaĦā, Krievija/Tatarstāna 
           2011 -  Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung     
           un Odesas medicīnas universitāte:  Montesori pedagoăijas kurss Odesā, Ukraina 
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Valodu prasmes: latviešu – dzimtā 
                            krievu – labas  
                            vācu - labas 
 
 

 
 

2011.gada 16.augustā                                      /paraksts/      Gundega Tomele      
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IVETA TUMAŠ ČIKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 25.10.1965. 
Kontaktadrese: Siena iela 3-28, Liepāja, LV-3401 
Tālrunis: 296197352, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
No 2008. – 
šobrīd 

Studijas Liepājas Universitātes  maăistrantūras studiju programmā 
„Karjeras konsultants” 

2005.-2007. Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātĦu maăistra grāds valsts tiesību 
apakšnozarē; 

1995.-2000. Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 5.līmeĦa 
profesionālā kvalifikācija - jurists 

1984.-1988. Liepājas Pedagoăiskais institūts, matemātikas specialitāte, kvalifikācija 
– matemātikas skolotāja 

 
 
Papildus izglītība: 
13.05.2011. LU docenta A.Kuča lekcija – starptautiskās tiesības; 
11.03.2008. seminārs Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot 

līgumus, SIA „Arhīvs L” (sertifikāts) 
  
  

 
Profesionālā darbība: 

No 20.11.2006. Liepājas Universitāte, juriskonsulte 
No 25.10.2006. Liepājas Universitāte, lektore 
No 01.2006. SIA „Avards”, valdes locekle un kapitāldaĜu īpašniece 
01.02.2005.-17.11.2005. SIA „TOLMETS”, juriste 
08.01.2002.-01.02.2005. LR UzĦēmumu reăistrs, valsts notārs 
01.02.1995.-08.01.2002. LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reăionālās nodaĜas 

vadītāja vietniece 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

publiskās tiesības, 2 KRP 
komerctiesības, 2 KRP 
civiltiesības, 2 KRP 
starptautiskās tiesības, 2 KRP 
tūrisma darījumu tiesiskās attiecības, 2 KRP 
autortiesības, 2 KRP 
likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība, 2 KRP (kopā ar Silviju Zaėi) 
likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, 2 KRP 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Tumaščika I. Eiropas Savienības pilsoĦa tiesības un pienākumi // Sabiedrība un kultūra. XI : 
rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātĦu katedra. VadībzinātĦu katedra; sast. Arturs 
Medvedckis. - Liepāja : LiePA, 2009. - 628 lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:   11.2009.- 12.2009. – Projekts „KĜūsti par uzĦēmēju 5 dienās!”, lektore 
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Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 

   Krievu - brīvi 
 

 
 

2011. gada 22. jūnijā   .....................................  Iveta Tumaščika 



RITA UKSTI ĥA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1946 
 
Kontaktadrese: Liepāja, Alejas iela 37/39 – 41 

tālr. 2 9534359 
         E-pasts: uksrita@one.lv 

 
ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja 

E-pasts:  rita.ukstina@liepu.lv 
 

Izglītība:  
2002 - 2004 LU Pedagoăijas  un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu 
maăistrs      (sociālā pedagoăija) 
2001 - 2002Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”,  
kv. Sociālais  pedagogs 
1965 – 1969 Liepājas V. Lāča Valsts pedagoăiskais institūts,  
kv. Vidusskolas matemātikas skolotāja 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētā profesore. 

  2002 – 2004  LU Pedagoăijas  un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu 
maăistrs    (sociālā pedagoăija) 

 1995 Pedagoăijas doktore, dipl. C-D No003150 
 

Profesionālā darbība: 
2006 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas as. profesore (sociālā pedagoăija) 

 2006 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente (sociālā pedagoăija) 
 2000 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 
 1997 – 1999Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore 

1994 – 1997 Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pirmsskolas  pedagoăijas 
katedras vadītāja 
1986 – 1994 Liepājas Pedagoăiskās augstskolas lektore 
1974 – 1986 Liepājas pilsētas 33. un 39. bērnudārza vadītāja 
1970 – 1974 Liepājas pilsētas 28. bērnudārza audzinātāja  
1969 – 1970 Liepājas rajona Virgas pamatskolas skolotāja 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):  
Doktorantūrā:  
1. Subjekta attieksmju sistēma personības   aktivitātes kontekstā 3KRP 

2. Pētniecisko spēju attīstību veicinošas vides radīšana 5 KRP 
Studiju programmā „Izgl ītības zinātĦu maăistrs „ 

1. Bērnu intelektuālā attīstība 1KRP 
2.  Jaunatnes politika valstī 1KRP 
3. Starpinstitucionālā sadarbība soc. ped darbā 1KRP 
4. Novērtēšana sociāli pedagoăiskajā darbā2 KRP 
 

Studiju programmā „Sociālais pedagogs” 



        1. Sociālā pedagoăija 3 KRP 
        2. Sociāli apdraudētās iedzīvotāju grupas 1 KRP 
        3. Novērtēšana sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu2 KRP 
        4. Saskarsmes pedagoăija sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu 1 KRP 
    Studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”: 

1. Matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika 3 KRP 
2. Bērnu sagatavošana skolai 2 KRP 
3. M. Montesori pedagoăiskā sistēma (arī studiju programmā „Mūzikas 
terapeits”). 1 KRP 
1. Attīstošo spēĜu izmantošana bērna intelektuālajā attīstībā 1 KRP 
2. Agrās bērnības pedagoăija  1 KRP 
3. Pirmsskolas  pedagoăija  2 KRP 
4. RotaĜu teorija un metodika 2 KRP 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

1. 2008 IZM projekts „Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību 
sasniegumu pilnveidē”  

2. 2004 Līdz šim laikam LZP projekts „Mijiedarbība ar pieaugušo kā pirmskolas 
vecuma bērna pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja” 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

UkstiĦa R. Sociālā pedagoga kompetences nesekmīgo pusaudžu sociālās 
funkcionēšanas veicināšanā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. – Rēzekne, 2009., 656 -  667.  
UkstiĦa R. Sociālo pedagogu profesionālo un akadēmisko studiju programmas 
pilnveides iespējas/ / Zin. rakstu krājums: Sociālā pedagoăija: Izglītības un 
sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts. – Liepāja: LiePA,  
2008., 488 – 503. lpp. 
UkstiĦa R. Vides ietekme uz pusaudžu socializācijas procesu internātskolā 
sociālā pedagoga skatījumā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. – Rēzekne, 2007., 416 – 425. lpp. 
UkstiĦa R. Pusaudžu neapmierināto vajadzību ietekme uz attiecību veidošanos 
ăiemenē / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2007., 
138. – 148.. lpp. 
UkstiĦa R. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Zinātnisko rastu krājums. [Elektroniskā versija] – Rēzekne, 
2005.  
UkstiĦa R. Pedagoga loma 6 – 7 gadus vecu bērnu izziĦas interešu veidošanā 
attīstošā vidē Raksts zin. konf. RPIVA.- Rīga, 2006. 475. – 480.lpp. 

UkstiĦa R. Atsevišėu valstu pedagoăiskās pieredzes izpēte par bērna un pedagoga 
mijiedarbības aspektiem attīstošā vidē / Raksts zin. konf. „Pedagoăija: teorija un 
prakse” – Liepāja: LiePA, 2005. –182..– 190. lpp 
UkstiĦa R. Ăeometrisko  figūru izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu  
domāšanas attīstībai / raksts žurn. Pirmsskolas izglītība 2005/3, 12 – 15. lpp. 
UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās  domāšanas   
attīstībai. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005. –36 lpp. 

UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas   
attīstībai / pielikums. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005.  

 



Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 Piedalīšanās projektos: 

1.Uzsākts 2008. gada septembrī. Kopprojekts ar Norvēăiju u.c. valstīm „Social 

Work Virtual Campus ”par sociālo darbinieku un sociālo pedagogu izglītošdanu 

starptautiskā programmā ar e - vides palīdzību 

2. 2008 - 2009 Kopprojekts ar ViĜĦas Universitāti „ Development of 

rehabilitation and reintegration programme for chil dren using drugs”  

3. „EQUAL projekts „Soli pa solim”.  

4. 2005 – 2007 Kopprojekts ar BeĜăiju, Lietuvu, VācijU, Latvijas migrācijas lietu 

pārvaldi, Liepājas pilsētu un rajonu u.c. institūcijām par patvēruma meklētāju 

bērnu un ăimeĦu integrāciju sabiedrībā. Izstrādāta apmācības programma 

sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, vadīti kursi par speciālistu 

(sociālo pedagogu, sociālo darbinieku)sagatavošanu darbam ar bēgĜiem un viĦu 

ăimenēm  

5. 2007 Eksperte Liepājas rajona Izglītības pārvaldes koordinētajā kopprojektā 

par bērnu brīvā laika pavadīšanas iestāžu, bērnu rehabilitācijas un krīžu centru, 

probācijas dienestu speciālistiem:  

„Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas centra 

programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā” Valodu prasmes: krievu, angĜu 

(sarunvalodas līmenī) 

 
 
 
 
2011..gada 12. maijā   /paraksts/  Rita UkstiĦa 
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IRĪNA  VEREŠČAGINA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:   
Dzimšanas gads:  pers.kods 070251-101906 
  
Kontaktadrese:   Kuršu ielā  17 - 10, Liepāja, LV 3401 

   Tālrunis 634 80682,  mob. 29744043 
 

 
ZiĦas par darba vietu: 

2000.g.   -  līdz  šim  laikam  Liepājas Universitātē  - Pedagoăijas un sociālā darba 
fakultātē -    lektore  maăistra studiju programmā „Sociālais darbs”," Sociālais 
pedagogs " ,bakalaura profesionālās studiju  programmās   " Sociālais   darbinieks " , " 
Sociālais  pedagogs" ,  “Speciālās skolas skolotājs”,”profesionālās studiju programmās 
Sociālais rehabilitētājs”, “ Sociālais aprūpētājs”,”  Sociālā darba organizators”. 
 
Studiju kursi - Vadības teorija; Sociālā darba vadība; Profesionālā izdegšana; 
Supervīzija sociālajā darbā; Sociālā darba teorijas; Sociālā darba metotes, 
modeĜi,sistēmteorija;  Sociālā likumdošana; Sociālā Apdrošināšana; Ăimenes tiesības 
un likumdošana ; Ăimenes socioloăija;   Sociālā rehabilitācija; Sociālā darba prakse. 

 
 
E-pasts:  irina.verescagina@liepu.lv 
  irinaverescagina@inbox.lv 

 
Izglītība:   

2005.g. pabeidzu Liepājas  Pedagoăijas Akadēmijas  Maăistra    studiju   programmu  
Sociālais darbs. . Maăistra darba  tēma  " Supervīzija  sociālajā darbā “, 

 
2003.g. - pabeidzu  Liepājas  Pedagoăijas Akadēmijas  Maăistra    studiju   programmu  
pedagoăijā . Maăistra darba  tēma  " Supervīzijas loma  sociālā  darbinieka  studiju 
programmā ". 
 
1997.g. - pabeidzu Sociālā darba un sociālas pedagoăijas Augstskolu "Attīstība "   
iegūstot  Augstāko  profesionālo  izglītību  - kvalifikācija-sociālais  darbinieks. 
 
1969.g.  -  pabeidzu  Rīgas Kooperatīvo  tehnikumu, prečzinības un tirdzniecības  
organizācijas  specialitāti. 

 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 Profesionālā Maăistra grāds sociālajā darbā - 2005.gads, Diploms 

 Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā - 2003.gads, Diploms  
 
Profesionālā darbība: 
 

Studiju kursi - Vadības teorija; Sociālā darba vadība; Profesionālā izdegšana; 
Supervīzija sociālajā darbā; Sociālā darba teorijas; Sociālā darba metotes, 
modeĜi,sistēmteorija;  Sociālā likumdošana; Sociālā Apdrošināšana; Ăimenes tiesības 
un likumdošana ; Ăimenes socioloăija;   Sociālā rehabilitācija; Sociālā darba prakse. 
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1997.g.  -  līdz  šim  laikam    Rīgas Tehniskās Universitātes  Liepājas filiāles 
Profesionālā visusskola ( Liepājas valsts tehnikums) - pasniedzēja grāmatvedības 
priekšmetā,  darba  un saistību tiesību priekšmetā. 
 
1997g.  - 2000.g.   Liepājas pilsētas domes Sociālās palīdzības centrs -direktore 

 
1990.g.  - 1997.g.  Psihoneiroloăiskais  pansionāts  " IĜăi "  -galvenā grāmatvede. 
 
1988.g.   -   1990.g.    Kooperatīvs "Atpūta"  -galvenā grāmatvede. 
 
1984.g.   -   1988.g.   Liepājas   rajona Agrorūpnieciskā apvienība - uzskaites un 
atskaites   nodaĜas   vadītāja  -  galvenā   grāmatvede. 
 
1982.g.   -   1984.g.  Ventspils rajona Agrorūpnieciskā apvienība - uzskaites un 
atskaites daĜas priekšniece  -  galvenā   grāmatvede. 
  
1980.g  .-   1981.g.  Ventspils rajona kolhozs "Liekne"- galvenā grāmatveža vietniece. 
 
1969.g.  -   1980.g.   Ventspils rajona patērētāju biedrība  -  prečzine. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

3.Zinātniskā konference „ Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” ar 
referātu” Teorijas un prakses vienotība studentu izglītošanā”, Liepājā, LU Izglītības 
zinātĦu institūts, 2011.g. Apliecība. 

5.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā". Liepājas Universitāte. 
2009.gads. ar referātu „Aktualitātes  sociālajā darbā ekonomiskās situācijas aspektā”. 
2011.g.Apliecība. 

Starptautiskā zinatniskā konference” IZGLĪTĪBA UN PILSONISKĀ SABIEDRĪBA” , 
referāts „ Supervīzija studiju programmas „ Sociālais darbinieks” realizācijā – 
problēmas un risinājumi”, 2010.g. LU, Setifikāts. 

Starptautiskais pētījumu metodoloăiskais seminārs projekta „ RELAIS PLUS” ietvaros 
„ Sociālo darbinieku,kas strāda ar novārtā atstātiem bērniem,pusaudžiem un veciem 
cilvēkiem, profesionālo vajadzību diagnosticēšana un novērtēšana, Liepājā, 2010.g. 
Apliecība. 

4.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā". Liepājas Universitāte. 
2009.gads. ar referātu „Aktualitātes klīniskajā sociālajā darbā”. 2010.g.Apliecība 

2.Zinātniskā konference „ Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” ar 
referātu” Teorijas un prakses vienotība sociālā darba speciālistu izglītošanā”, Liepājā, 
LU Izglītības zinātĦu institūts, 2010.g. Apliecība. 

3.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā". Liepājas Universitāte. 
2009.gads. ar referātu „Sociālā darba speciālistu profesionālā izdegšana”. Apliecība 

The international „Social Work & Society”Academy. 6th annual TiSSA Plenum & 
PreConference , „Politics – Power – Practice : Advancing Social Work Agenda in 
Times of Uncertainty”, August 18 - 24, 2008. Riga, Latvia ar referātu Supervision in 
the Social Work pedagogical process.- Problems and Solutions// Certifikate.  
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The 6th  International JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, 
"Sustainable Development. Culture. Education.", June 02 – 07, 2008. Anadolu 
University, Eskisehir, Turkey ar referātu "Supervision in the pedagogical process". 
Certifikate.  

2.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā".Liepājas Pedagoăijas 
Akadēmija. 2008.gads Apliecība 

Fift International JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, 
"Sustainable Development. Culture. Education.", May 30 - June 02, 2007. Debrecen, 
Hungary ar referātu "Supervision in the pedagogical process". Certifikate.  

1.starptautiskā zinātniskā konference "Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās vides 
mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts", 2007.gada 9.-10. novembrī, Liepāja, 
referāts "Sociālo pedagogu un sociālā darba speciālistu sadarbības 
aktualitātes".Apliecība 

1.Sociālā darba konference "Sociālā darba akutualitātes”, piedalīšanās un sekcijas 
vadīšana. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija,  2007.g. Apliecība 

The international scientific conference „Teachers Education in 21 century : Changes 
and Perspectives” Šiauliai University. 2006.g. referāts Certifikate.  

Konference „Sociālā darba perspektīvas un iespējas mainīgajā Eiropā” Latvijas 
Profesionālo Sociālā darba speciālistu Asociācija, 2006.g.Sertifikāts 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība. Latvijas Universitāte, 2006.g.Sertifikāts 

Pedagogu tālākizglītības kursi „Kā mācīt mācīties”, RTU Humanitārais institūts, Rīga 
2006.g. Apliecība 

International scientific conference, Development of Educational Paradigms : Theory 
and practice „Development of Teacher Competence,  Vilnius Pedagogical University, 
2005.g. Certifikate.  

Starptautiskā konference : Ăimenes psihoterapija un starinstitucionālā sadarbība”. 
Latvijas ăimenes terapeitu asociācija, Rīga, 2004.g. Apliecība 

“ Pedagogy: Theory and Practice” Teacher Education : Tradition and Development 
3. International Conference. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2004.g. Certifikate.  

 
Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā.Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija.2003.g. Apliecība. 

 
Strategic Planning For The Success of Your Organization..Children’s service, 
St.Louis.MO, USA. Sigulda Local Government.2003.g. Certifikate.  

 
Partnering For Success of NGO’s.Children’s service, St.Louis.MO, USA. Sigulda 
Local Government.2003.g. Certifikate.  

 
“ Pedagogy: Theory and Practice” International Conference. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, 2003.g. Apliecība 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
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 Sociālā darba attīstība, institucionālā sadarbība 
 Supervīzijas nozīme sociālajā darbā 
 Sociālo darbinieku profesionālā izdegšana 
 Sociālais darbs ar sociālā  riska grupām 
 
 Maăistra darbu vadīšana 
 Bakalaura darbu vadīšana 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 

Tēzes un raksti starptautiskos konferenču tēžu krājumos: 

Supervision in the Social Work pedagogical process.- Problems and Solutions// The 
international „Social Work & Society”Academy. 6th annual TiSSA Plenum & 
PreConference , „Politics – Power – Practice : Advancing Social Work Agenda in 
Times of Uncertainty”, August 18 - 24, 2008. Riga, Latvia 

Supervision in the pedagogical process. // First Announcement of the 6th International 
JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, "Sustainable 
Development. Culture. Education.", June 04 - June 07, 2008. Eskisehir,TURKEY 

Supervision in the pedagogical process. // First Announcement of the Fift International 
JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, "Sustainable 
Development. Culture. Education.", May 30 - June 02, 2007. Debrecen, Hungary 

Mācību un metodiskie izdevumi augsskolām: 

Vereščagina I. Supervīzijas loma sociālā darba speciālistu ikdienā. Rokasgrāmata 
sociālā darba speciālistiem // Liepāja: LiePa, 2007. 

Vereščagina I. Ievads sociālajā rehabilitācijā.-Liepāja, LiePa, 2008. 

Vereščagina I. Sociālā likumdošana.-Liepāja, LiePa, 2008. 

Vereščagina I. Darba tiesības. Darba aizsardzība.-Liepāja, LiePa, 2008. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Darbība profesionālajās padomēs un asociācijās: 

• LR Labklājības Ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekle;  
• LR Sociālo darbinieku Asociācijas valdes locekle.  
• LR Sociālā darba pētniecības un izglītības padomes locekle. 

Projekti: 

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālo rehabilitētāju izglītošana 
Kurzemes reăiona pašvaldībām" līguma 
Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros - kursu " Ievads sociālā 
rehabilitācijā"; " Personu ar redzes traucējumiem sociālā rehabilitācija", "Personu, 
kuras atgriežas no brīvības ieslodzīvuma vietām sociālā rehabilitācija", "Sociālā 
likumdošana", "Darba tiesības un darba aizsardzība" vadīšana.  

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālā darba organizatoru izglītošana 
Saldus rajona pašvaldībām" līguma Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 
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ietvaros - kursu " Ievads sociālā rehabilitācijā"; "Sociālā likumdošana", "Darba tiesības 
un darba aizsardzība" vadīšana.  

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālo darbinieku izglītošana" līguma 
Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros - 4.mācību gads kursu 
"Sociālā darba vadība", "Supervīzija sociālajā darbā", "Labklājības sistēmas attīstība" 
vadīšana.  

Valodu prasmes:   
 Latviešu valoda – dzimtā valoda, brīvi pārvaldu 

Krievu valoda – brīvi pārvaldu 
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī 

 
 
 

2011.gada  01.augustā       Irīna  Vereščagina 
 



OSKARS ZĪDS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 22.07.1948. 
Kontaktadrese: Stendera iela 5dz.4, Liepāja, LV - 3401 
Tālrunis: 3423568; 29343433, e-pasts: rekt@lieppa.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Latvijas Republikas Saeima, Jēkaba ielā 11, Rīga, LV-1811 
 

Izglītība: 
1976. - 1978. Latvijas Valsts universitāte, klātienes aspirantūra pedagoăijas 

zinātnes nozarē. 
1967. - 1972. Latvijas Valsts universitāte, filozofijas pasniedzēja, sociologa 

kvalifikācija. 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2006. Liepājas Universitātes profesors vadībzinātnē (izglītības darba 
vadība) 

2003. Latvijas Universitātes profesors vadībzinātnē (izglītības darba 
vadība) 

1999 Latvijas Universitātes asociētais profesors vadībzinātnē (izglītības 
darba vadība) 

1992.  pedagoăijas zinātĦu doktors (Dr.paed.) 
1980. zinātĦu kandidāts pedagoăijas zinātnē 
 

Profesionālā darbība: 
No 2010. LR Saeima, deputāts 
2008. - 2010. Liepājas Universitātes rektors 
2006.-2008. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors 
No 2006. Liepājas Universitātes profesors 
1978. - 2006. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 

Izglītības zinātĦu nodaĜas profesors izglītības vadībā, prodekāns, 
asociētais profesors, dekāns, katedras vadītājs, vecākais pasniedzējs. 

1976. - 1978. Latvijas Valsts universitātes klātienes aspirants pedagoăijas teorijas 
un vēstures specialitātē. 

1974. - 1976. Rīgas 11.vidusskolas direktora vietnieks, Rīgas Kinostudijas 
redaktors, administrators. 

1972. - 1974. Latvijas komjaunatnes CK skolu daĜas instruktors, Rīgas pilsētas 
Kirova rajona komitejas sekretārs. 

1966. - 1967. Saldus rajona Nīgrandes 8 - gadīgās skolas skolotājs. 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
„M ūsdienu izglītības teorijas”, „Izglītības vadības teorija un prakse”, „Izglītības 
filozofija”, „Metodoloăija izglītības vadības pētījumos”, „Konkurētspējīgās 
priekšrocības izglītībā”, „Izgl ītības pārmaiĦu vadīšana”, „Pētniecība izglītības vadībā”, 
„Organizācijas plānošana un vadīšana”. 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
No 2005. Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa 3.prioritātes: projektu 

pieteikumu vērtēšanas eksperts 



No 2001. Latvijas Universitātes padomes ar promocijas tiesībām „Ekonomika”, 
„Demogrāfija” un „Vadībzinātne” eksperts un loceklis 

08.06.2007. 5.starptautiskā konference „ Pedagoăija: teorija un prakse”. – 
Liepāja, LPA. Referāts: Zināšanu pārvaldības moduĜi un to iespējamā 
aprobācija. 

11.05.2007. Konference „Skolotājs un skola: teorija un prakse”, Liepāja, LPA un 
LVAVA, referāts: Skolas vadītāja darbība zināšanu pārvaldībā skolā 

26.-27.04.2007. „Sabiedrība un kultūra: Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā”, 
Liepāja, LPA. Referāts: „Akadēmija zināšanu sabiedrībai” 

30.03.2007 „Izglītība un zinātne Liepājas un Kurzemes reăiona intelektuālā 
potenciāla attīstībai”, Liepāja, LPA. Referāts: „Liepājas Universitātes 
loma izglītības kvalitātes pilnveidē pilsētā un reăionā” 

2002. - 2006. LZP pētījumu projekta „Sociālās politikas, sociāli tiesiskas valsts 
veidošana Latvijā” apakšprogrammas „Salīdzinošā izglītības 
kvalimetrija Latvijas un pasaules attīstībā”, izpildītājs 

09.06.2006. 4.starptautiskā konference „Pedagoăija: Teorija un prakse” Liepājā. 
Referāts: Izglītības vadības idejas K.Dēėena darbos un mūsdienas 

27.-28.04.2006. aprīlis - 9.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra. 
Dzīves kvalitāte: PārmaiĦas sociālajā vidē un apziĦā” Liepājā. 
Referāts: “Kvalitāte izglītības vadības attīstībā: Problēmas un 
risinājumi” 

03. -06.01.2006. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress (ICSEI) 
“Jaunas iespējas skolu efektivitātei un attīstībai globālajā zināšanu 
sabiedrībā” Fort- Lauderdale, Florīdā. Referāts: Globalization – the 
Way of Changes in Latvia’s Education to the European Union  

2005. IZM ARION Studiju vizīšu konkursa komisijas loceklis - eksperts 
26. - 27.10.2005. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Skolotāju 

izglītības centra konference „Skolas vadītājs globalizācijas laikmetā”. 
Darba grupas vadītājs: „Skolas vadītājs - kādam tam būt?” 

22. - 25.09.2005. ENIRDEM (European Network for Improving Research and 
Development in Educational Management) konference Brno un 
Telèa. Referāts: Students and School Principals Different 
Understanding on Educational Management in the Schools 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Kurzemes reăiona intelektuālais potenciāls. Raksts krājumā „Virz ītājspēks” – R.: 
IZM., 2007. 169.-179.lpp 

2. PārmaiĦu paradigmas un līdervadība izglītībā. – LU rakstu krājumā „Izgl ītības 
vadība”, Rīga, 2005., 12.lpp.  

3. Mūsdienu izglītības vadītāja darbības scenāriji pārmaiĦu procesā. – Raksts Liepājas 
pedagoăijas akadēmijas krājumā „Pedagoăija: teorija un prakse III” – Liepāja, 
2005., 6. – 12.lpp. 

4. PārmaiĦu paradigmas izglītības vadībā. – Žurn. „Skolotājs” Nr.2.(50.) 2005., 23.-
26.lpp. 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 
Valodu prasmes:  Latviešu, angĜu, vācu, krievu 

 
 
 
 

2011. gada 20. jūnijā   .....................................  /Oskars Zīds/ 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 

Kredītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 

Lekciju skaits 16 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits 16 

Laboratorijas darbu skaits 48 (patstāvīgais darbs) 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5 - 6 

Pārbaudes forma eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare vadībzinātne 

Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar modernā menedžmenta teorijām un to 
pielietojamu zināšanu sabiedrībā (zināšanu ekonomikā). 

Kursa uzdevumi  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves laikā studenti papildina  
zināšanas par 

− modernām menedžmenta teorijām, 

− faktoriem, kas ietekmē teoriju attīstību, 

− paradigmu maiĦu organizāciju vadīšanā, 

− zināšanu sabiedrību, 

− organizāciju konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, 

− cilvēku vadīšanu organizācijā. 
Attīsta prasmes 

− strādāt ar zinātnisko literatūru, 

− analizēt teoriju pielietojumu konkrētās organizācijas kontekstā, 

− strādāt ar organizācijas personālu, 

− izzināt cēloĦus organizācijas konkurētspējai un ilgtspējīgai attīstībai. 
Attīsta profesionālo un sociālo vadītāja darbības kompetenci. 

Kursa valoda latviešu 

 

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm) 
 

Kursa apguves laikā studenti iepazīstas ar jaunākajām menedžmenta teorijām un to pielietojumu organizāciju vadīšanā. 
Analizē konkrētu organizāciju pieredzi konkurētspējas un attīstības nodrošināšanā. Analizē paradigmu maiĦu organizāciju 
vadīšanā, menedžeru un vadītāju lomu jaunas vadības filozofijas veidošanā, pārmaiĦu īstenošanu cilvēku uzvedībā un 
pārmaiĦu ierosmes vadīšanu. Kursa nobeigumā izstrādā un prezentē patstāvīgo darbu: „organizācijas ilgtspējīga attīstība 
zināšanu sabiedrībā”. 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Menedžmenta jēdziens 
vadībzinātnē . 

Menedžments, kā: teorija, cilvēku darbība, 
sistēmas vadība, māksla, zinātne. 

2 2 -  lekcija 

2. Menedžmenta teoriju 
evolūcija. 

Faktori, kas ietekmē menedžmenta teoriju 
attīstību. Menedžmenta teoriju klasifikācija. 

2 2- lekcija 

3. Paradigmu maiĦa 
organizāciju vadībā. 

Haotiskās vides ietekme. Organizāciju 
vadīšanas paradigmas 20. gadsimtā. 

4 2 – lekcija  
2 - seminārs 

Kursa nosaukums Modernas menedžmenta teorijas 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Celma VadībzinātĦu katedra Dr.oec., asoc.prof. 
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Organizāciju vadīšanas paradigmas 21. 
gadsimtā. 

4. Modernā menedžmenta 
globālā pieeja. 

Viljama Ouči A (amerikāĦu) un J (japāĦu) 
organizāciju modeĜi. Z veida organizāciju 

modelis (globālās pieejas modelis) 

4 2 – lekcija  
2 - seminārs 

5. Organizācijas ilgtspējīgā 
attīstība un konkurētspēja. 

Organizācijas vadības filozofijas izpratne. 
Konkurētspējas elementi organizācijā. 

4 2 – lekcija  
2 - seminārs 

6. Mācīties spējīga 
organizācija. 

Personāla zināšanas, vīzijas un misijas 
formulēšana. Vadības modeĜa izvēle. Komandu 

darbs. 

4 2 – lekcija  
2 - seminārs 

7. Cilvēku vadīšana 
organizācijā. 

Motivācijas radīšana. Pārvaldīšana un līderība. 
Darbu deleăēšana. Problēmu risināšana. 

4 2 – lekcija  
2 - seminārs 

8. PārmaiĦas un 
jaunievedumi organizācijā. 

Organizatoriskās pārmaiĦas. Stratēăiskās 
pārmaiĦas. PārmaiĦu īstenošana cilvēku 
uzvedībā. Sekmīgu pārmaiĦu procesam 

nepieciešamo nosacījumu radīšana. PārmaiĦu 
ierosmes vadīšana. 

4 2 – lekcija  
2 – seminārs 

9. Patstāvīgā darba 
prezentācija 

 4 4 - semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Organizāciju ilgtspējīga attīstība zināšanu sabiedrībā 48 stundas 
 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināra nodarbībās, izstādāt patstāvīgo darbu un to 

prezentēt. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Arie de Geus. Dzīvīgais uzĦēmums. R.: SIA „Baltijas vadības 

konferences”. Prese nams, 1997. 
2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. – R.: 2003. 
3. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss. – R.: Pētergailis, 

2004. 
4. Clark P. Organizational Innovations. London: SAGE Publications 

Ltd, 2002. 
5. Daft L.R. Management. Ihe Dryden Press, NewYork, 1997. 
6. Senge P. The Fifth Discipline. The Art and Practice of the 

learning Organization. Great Britain, 1990. 
7. West M. Motivate teams, maximize success. Effective strategies 

for realizing your goals. – San-Francisko: Chrovicle Books LLC, 
2004. 

8. Drukers, Pīters F. Efektīvs vadītājs : rokasgrāmata 5 svarīgāko 
efektivitātes paradumu apgūšanai / Pīters F. Drukers ; no angĜu 
val. tulk. Māris Garbers. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 
2011.  

9. Singer Scott R. How to hit a curveball : confront and overcome 
the unexpected in business / Scott R. Singer ; with Mark 
Levine. - New York : Portfolio, 2010.  

Mācību papildliteratūra 1. Klauss A. (red.) Pārvaldības tehnoloăijas. – R.: SIA Mediju 
nams, 2003. 

2. Rideštrole I., Nurdstrems Č.A. Aizraujošs bizness. -  SIA Baltijas 
valstu konference, 2002. 

3. Burn J.M Leadership. – NY: Harper and RoW, 1978. 
4. Desler G. Leading People and Organizations in the 21 

Centreary. USA; Pretice Hall, INC., 1998. 
5. Paton R.A., Calman I. Change Management. London. SAGE 

Publicications Ltd, 2000. 
6. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. 

Sanfrancisko, 1985. 
7. Tramps, Donalds. [Trump. Latviešu val.] Tramps : bizness kā 

māksla / Donalds Tramps, Tonijs Švarcs ; no angĜu valodas 
tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 
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8. Swift Louise. Quantitative methods for business, management 
and finance / Louise Swift, Sally Piff. - 3rd edit. - New York : 
Palgrave Macmillan, 2010. - US. - 832 p.  ISBN 9780230218246 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Žurnāls. Biznesa psiholoăija. 
2. Žurnāls. Kapitāls. 

Kursa autors:  D.Celma  
 Paraksts   
Kurss apstiprināts:    
  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Starptautiskās tiesības 
Kursa nosaukums angliski International law 
Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbs 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daĜas 

1 KRP  

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
IVETA TUMAŠČIKA Dabas un sociālo zinātĦu 

fakultāte 
Mg iur 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 
40 st.) 

40 

Lekciju skaits (1 lekcija, 
seminārs, praktiskie un laboratorijas 
darbi = 2 st.) 

5 
 

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis  Profesionālais maăistrs 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daĜa, 
kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Tiesību zinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot izpratni par starptautiskajām publiskajām un privātajām 
tiesībām, galvenajiem tiesību institūtiem, atšėirībām no 
nacionālajām tiesībām, akcentējot cilvēktiesības un sociālās 
tiesības. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Raksturot starptautiskās publiskās un privāttiesības, to galvenos 
institūtus, pasaules tiesību sistēmas, to atšėirības no nacionālās 
tiesību sistēmas. 

2. Sniegt zināšanas par tiesību aktiem, kas regulē starptautisko 
tiesību subjektu attiecības. 

3. Veidot izpratni par starptautiskajām organizācijām, to mērėiem, 
uzdevumiem. 

4. Veidot praktiskas iemaĦas – orientēties plašajā tiesību aktu 
klāstā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti ieguvuši izpratni par starptautisko tiesību būtību, īpaši 
sociālās un cilvēktiesības, to galvenajiem institūtiem. Izprot 
starptautisko un nacionālo tiesību atšėirības. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss paredzēts nejuridisko programmu 
studentiem. Kursa apguve sniedz 
priekšstatu par starptautiskajām tiesībām – 
par starptautisko tiesību galvenajiem 

The course is made for students who are not studying in 
law study programs. The course gives knowledge about 
international law - the main institutions, its’ 
differences from the nation-state law, source of law, 
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institūtiem, to atšėirībām no nacionālas 
valsts tiesībām, tiesību avotiem, 
subjektiem, starptautiskajām 
organizācijām, līgumu sagatavošanu. 
Raksturo starptautisko tiesību īstenošanas 
īpatnības. 

subjects, international organizations and also preparing 
contracts. In this course students also get a view about 
differences of international law implementation. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Starptautisko tiesību vispārējs raksturojums: 
- ieskats attīstības vēsturē; 
- attiecības starp valstu iekšējām un starptautiskajām 
tiesībām; 
- starptautisko tiesību īstenošanas īpatnības; 
- piespiedu pasākumi 

2 1 lekcija 
 

2. Starptautisko tiesību avoti: 
- konvencijas, līgumi; 
- paražas; 
- principi; doktrīnas 
- tiesu nolēmumi; 
- starptautisko organizāciju deklarācijas 

2 1 lekcija 
 

3. Starptautisko tiesību subjekti: 
- valstis, tām līdzīgie veidojumi; 
- tautas, nācijas, etniskās grupas; 
- starptautiskās organizācijas; 
- fizisko personu tiesiskais statuss 

2 1 lekcija 
 

4.  Līgumu tiesības: 
- līgumu jēdziens, klasifikācija; 
- līgumu noslēgšana, piemērošana; 
- līgumu izpildes uzraudzība; 
- līgumi, kas neregulē starptautiskās tiesiskās 
attiecības 

4 2 lekcijas 
 

5. Starptautiskās cilvēktiesības: 
- galvenie institūti; 
- starptautiskās organizācijas; 
- cilvēktiesību aizsardzības mehānismi 

4 2 semināri 

6. Sociālās tiesības: 
- galvenie institūti; 
- tiesību aizsardzības mehānismi 

4 2 semināri 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Normatīvo aktu un teorētiskās literatūras apguve  
Materiālu gatavošana semināriem 
Referāta izstrāde 

20 
10 
10 

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju teorētiskā materiāla apguve. 
Starptautiskajās tiesībās lietojamo terminu izpratne. 
Materiālu gatavošana semināriem. 
Piedalīšanās un sava viedokĜa izteikšana un aizstāvēšana 
semināros. 
Sekmīga referāta aizstāvēšana. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Bojārs Juris. Starptautiskās privāttiesības 1. daĜa. - 2., 
pārstr. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 423 lpp. 

2. Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības: 
monogrāfija 2.d. - 3., pārstr. un papild. izd. - Rīga : 
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Zvaigzne ABC, 2006: (Preses nams). - 754 lpp. 
3. Bojārs Juris (1938-). Starptautiskās publiskās tiesības : 

monogrāfija   3.d. - 3., pārstr. un papild. izd. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2007 : Preses nams, 651 lpp.  

4. Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības : 
monogrāfija  4.d. - 3., pārstr. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2008., 496 lpp.  

5. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā : Grām. augstsk. 
studentiem, speciālistiem un interesentiem / I.Ziemeles 
red. - Rīga : SIA "Izglītības soĜi", 2000. - XVl, 409 lpp.  

6. Fogels Aivars. Modernās starptautiskās tiesības: 
monogrāfija - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 294 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Modinets M. Sociālo tiesību pieejamība cilvēkiem ar 
invaliditāti Eiropā, 2002. 
http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/4917/ 
2. Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības. 
Izglītības un nodarbinātības pieejamība. ZiĦojums 2005, Open 
Society institute 2005., 98 lpp. 
http://www.eumap.org/topics/inteldis/reports/national/latvia/id 
_lat2.pdf 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Žurnāls ZELDA  
2. www.likumi.lv 
3. www.juristavards.lv 
4.  www.lv.lv 

 
Kursa autors:  Iveta Tumaščika  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 
apstiprināts: 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Organizāciju komunikācija 
*Kursa nosaukums angliski Organizational Communication  
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Social Work 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Strukt ūrvienība Amats, grāds 
Lāsma Latsone Pedagoăijas un 

sociālā darba 
fakultāte 

Docente, Ph.D. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 12 
Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Komunikācijas jēdziena izpratne,  komunikācijas 
procesu analīze organizācijas darbā, pilnveidojot un 
attīstītot katra organizācijas dalībnieka efektīvas 
komunikācijas un prasmes un izprotot indivīdu 
uzvedības un domāšanas atšėirības. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Iepazīties ar mūsdienu galvenajām komunikāciju 
teorijām un koncepcijām un to pielietojumu 
organizācijas mērėu sasniegšanā; 
Iegūt izpratni par komunikācijas procesiem 
organizācijā, sasaistot teoriju ar  praktisko pieredzi;  
Apzināties savu lomu efektīvas iekšējās 
komunikācijas un organizācijas kultūras veidošanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Savu spēju un ierobežojumu apzināšanās un prasme 
strādāt komandā; 
Attiecību veidošanas un sadarbības prasmes;   
Spēja efektīvi sazināties/kontaktēties ar kolēăiem vai 
klientiem, izmantojot atbilstoša līmeĦa valodu; 
Kultūras atšėirību apzināšanās un novērtēšana; 
Prasme strādāt ar vietējiem, valsts, un 
starptautiskajiem sociālo resursu tīkliem. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Tradicionālo un mūsdienu organizāciju 
komunikācijas teoriju analīze mūsdienu 
sarežăīto organizāciju kontekstā.   Efektīvas 

Analysis of traditional and contemporary theories of 
communication in context of modern 
complex organizations. Basic principles of effective 
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komunikācijas pamatprincipi  organizācijas 
iekšējās kultūras un ārējā tēla veidošanā, 
apzinoties katra indivīda lomu organizācijas 
kultūras veidošanā. 
 

communication for forming the organization's 
internal culture and external image, recognizing each 
individual's role in the formation of organization's 
culture.  

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II 

daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas 
pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Organizācija un komunikācija 
Jēdzienu skaidrojums, komunikācijas procesa vispārīgs 
raksturojums. Izaicinājumi šodienas mainīgajā darba 
vidē 

2 
2 
 

Lekcija 
seminārs 

2. Komunikācijas zinātniskie modeĜi 
ModeĜu vēsturiskā attīstība, plusi un mīnusi, 
pielietojums praksē. Sava komunikācijas modeĜa 
attēlojums 

2 
2 

Lekcija 
seminārs 

4. Mūsdienu komunikāciju teorijas. 
To iedalījums, daudzveidība, pielietojums. 
Organizāciju komunikācijas teorijas. 

4 
2 

Lekcija 
Seminārs 

3. Simboli un uztvere  
Simbolu loma komunikāciju procesa veidošanā, 
Uztveres īpatnības un šėēršĜi.   

2 
2 
 

Lekcija 
Seminārs  

4. Attieksmes un motivācija 
Attieksmju veidošanās, ietekme uz saskarsmi; 
paškoncepcija, vērtību atšėirības. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

5. Personību un inteliăenču dažādības ietekme uz 
komunikācijas procesiem 
Dažādās inteliăences (multiple intelligence). 
Emocionālā, morālā un sociālā inteliăence. Myers-
Briggs personības tipu indikators. PašapziĦas nozīme 
komunikācijā. 

2 
4 

Lekcija 
Seminārs 

6. Komunikāciju barjeras 
Komunikācija sarežăītās situācijās (spriedzes, 
konflikta apstākĜos, kontaktējoties ar augstāka līmeĦa 
vadītājiem, utt)  

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

7. Lēmumu pieĦemšana 
Vadītāja loma komunikāciju procesa veidošanā 
organizācijā. Koordinēšana, iedvesmošana Problēmu, 
konfliktu risināšana. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

8. Starppersonu dinamika. Darbs komandā 
Darba attiecības organizācijā. Komunikatīvo prasmju 
attīstīšana darbam komandā. Kā palīdzēt citiem 
attīstīties un augt. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

9. Dzimumu socializācija. Feminisma teoriju ietekme. 
Stereotipi. Kultūru atšėirības. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

10. Organizāciju komunik ācija globālā un 
multikultur ālā kontekstā 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Komunikāciju barjeru izpēte savā organizācijā 
Vienas komunikāciju teorijas (pēc brīvas izvēles) 
dziĜāka analīze un prezentācija 
Raksturot komunikācijas procesus savā organizācijā, 
analizējot dažādus komunikāciju ietekmējošos 

10 
10 
 
12 
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faktorus, sasaistot teoriju ar personīgo pieredzi. 
*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija  - 50% 

Aktīva piedalīšanās lekcijās un semināros  - 20% 
Eksāmena darbs un prezentācija – 30 % 

*Mācību pamatliteratūra Garleja, R.2006. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga, RaKa 
Goulmens, D. 2001. Tava emocionālā inteliăence. Jumava 
Herbsts, D. 2007. Komunikācija UzĦēmumā. Zvaigzne ABC  
Clemmer, J. (2008). Moose on the table: A novel approach to 
communications @ work. Toronto, 
Canada: Bastian Books. (www.mooseonthetable.com) 

Mācību papildliterat ūra Cheney G. et all 2004.  Organizational Communication in an Age of 
Globalization: Issues, Reflections, Practices 
DuBrin, A. 2004. Human Relations: Interpersonal, Job-Oriented Skills. 
8th ed., Upper Saddle River,  
Edeirs, Dž. 1997. Efektīva Komunikācija: Vissvarīgākā vadības 
mākslas metode. Asja. 
Garleja, R.2003. Darbs, Organizācija, Psiholoăija. Rīga, RaKa 
Goulmens, D. 2001. Tava emocionālā inteliăence. Jumava 
O’Neil, S., Chapman, E. 2002. Your Attitude is Showing. 10th edition, 
Upper Saddle River, NJ 
Omārova, S. 2001. Cilvēks runā ar cilvēku. Kamene, Rīga 
Papa, M. J., Daniels, T. D., & Spiker, B. K. (2008). Organizational 
communication: Perspectives and trends. Thousand Oaks, CA: Sage 
Pīrsija, R. 2006. Informācijas menedžments. Jumava 
ReĦăe, V. 2007. Organizāciju psiholoăija. Rīga, Kamene 
Robinss E. 2004. Tavas neierobežotās iespējas. Jumava. 

Kursa autors: Lāsma Latsone   
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
  Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr.  
Datums 
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KURSA KODS PsihI001 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kritiskās domāšanas attīstīšana 
Kursa nosaukums angliski Critical thinking 
Studiju programma/-as, 
kurai/- ām tiek piedāvāts 
studiju kurss 

Sociālais darbs 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja 
kursam ir vairākas daĜas 

2 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina StrazdiĦa Dabas un sociālo zinātĦu 

fakultāte 
Docente, Dr.psyh. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kognitīvā psiholoăija 
Kursa mērėi 
 

Radīt izpratni par kritiskās domāšanas būtību, tās attīstīšanas 
iespējām 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Radīt izpratni par kritiskās domāšanas principu sistēmas (ierosināšana, 
apjēgšana, refleksija) pielietošanu kritiskās domāšanas attīstīšanā. 

2. Apgūt prasmi efektīvi strādāt ar dažādiem izziĦas avotiem, tekstiem. 
3. Pilnveidot studentu sadarbības iemaĦas grupā. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

1. Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru un izziĦas 
avotiem. 

2. Akadēmiskā kompetence. 
3. Sociālā kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Radīt izpratni par kritiskās domāšanas 
attīstības specifiku. Mūsdienu augstākās 
izglītības sistēmā svarīgi ir studentiem attīstīt 
tādas dzīves aktuālas prasmes kā uzĦēmība, 
kreatīva domāšana, prasme strādāt komandā, 
analītiskās un organizatoriskās prasmes, tāda 
veidā paaugstinot savu potenciālo 
konkurētspēju darba tirgū. Kritiskās 
domāšanas kursā attīstās kognitīvās 
(problēmas formulēšana, klasificēšana, 
salīdzināšana, aizspriedumu analizēšana, 

To promote understanding about the specificity, 
tendencies, forms of the development of critical 
thinking. In our contemporary society it is 
significant to develop in students such topical 
skills as the skill to work in a team, analytical and 
organisational skills, thus increasing their 
potential competitiveness in labour market. The 
course in critical thinking develops cognitive 
(defining the problem, classification, comparison, 
analysis of prejudices, making conclusions, 
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secināšana, vērtēšana, analizēšana, 
sintezēšana u.c.), sociālās, komunikatīvās 
prasmes (tolerance, prasme pieĦemt 
alternatīvus viedokĜus, prasme diskutēt u.c.), 
tā ietver sevī gan racionālo, gan emocionālo 
aspektu. Kritiskā domāšana tiek pētīta kā 
specifisks vērtējoši analītisks uz būtības 
noskaidrošanu virzīts domāšanas veids, kuru 
raksturo tādas iezīmes kā autonomija 
(prasme domāt patstāvīgi, neatkarīgi, taču ar 
atbildības izjūtu par savu izvēli), 
refleksivitāte (prasme analizēt gan 
domāšanas saturu, gan formas), 
kontekstuālisms (analizēt un vērtēt 
notikumus gan situācijas, gan sociāli 
kulturālajos kontekstos), kā arī ieinteresētība 
(“cita izjūta”, attiecību veids, vēlme veidot 
dialogu, solidarizēties). Attīstīta kritiskā 
domāšana palīdz risināt uzdevumus, formulēt 
secinājumus, aplūkot situācijas no dažādiem 
skata punktiem, novērtēt iespējas, pieĦemt 
lēmumus un uzĦemties atbildību. Emocionāli 
vērtējošā attieksme ir būtiski nepieciešama 
lēmumu pieĦemšanā, tā nosaka studentu 
domāšanas virzību 

assessment, analysis, synthesis etc), social, 
communication skills (tolerance, the ability to 
accept alternative opinions, the discussion skill 
etc.), it comprises both the rational and emotional 
aspect. Critical thinking is studied as a specific 
critically analytical form of thinking directed 
towards finding out the essence; it is characterised 
by such features as autonomy (the ability to think 
independently, but with responsibility for the 
choice made), reflexivity (the skills to analyse 
both the content and forms of thinking), 
contextualism (to analyse and assess the events 
both in situational and social cultural contexts) as 
well as concern ( “the feeling of the other”, type 
of relationship, the desire to form a dialogue, 
solidarity). Advanced critical thinking helps to 
tackle problems, define conclusions, to look at the 
situations from different points of view, to assess 
the possibilities, to make-decisions and to take 
responsibility. Emotionally critical attitude is 
essentially important in decision-making; it 
determines the advancement of students’ thinking 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

1. Kritiskās domāšanas principu sistēma 
mācību satura apguvē. Ierosināšanas, 
apjēgšanas un refleksijas fāzes loăiskais 
pamatojums. ApstākĜu radīšana kritiskajai 
domāšanai. Studentu atbildība par kritisko 
domāšanu (uzticēšanās, aktīva iesaistīšanās, 
līdzdalība, klausīšanās). Situācijas analīze 

4 Lekcija, praktiskā nodarbība 

2. Kritiskās domāšanas stratēăiju apguve. 
Klasiskās “Prāta vētras”, brīvā raksta, esejas 
izmantošanas iespējas 

6 Lekcija, praktiskā nodarbība 

3. Kritiskās domāšanas stratēăiju apguve. 
Piecrindes, kuba stratēăijas, interaktīvās 
piezīmju sistēmas (INSERT), daudzveidīgās 
jautāšanas izmantošanas iespējas 

4 Praktiskās nodarbības 

4. Metodes diskusiju vadīšanai. Debates. 
Akadēmiskie pretstati 

4 Praktiskās nodarbības 

5. Prognozēšana, argumentēšana. Dubultā 
dienasgrāmata. Veselā salikšana no daĜām 
(jigsaw) 

6 Praktiskās nodarbības 

6. Rakstīšanas darbnīca 6 Praktiskās nodarbības 
7. Zināšanu novērtēšanas metodes, to 

pielietojums 
2 Lekcija, praktiskā nodarbība 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Kritiskās domāšanas principu sistēmas 
raksturojums, tās teorētiskais pamatojums 

6 

2. Efektīvas mācīšanās nosacījumi 7 
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3. Kritiskās domāšanas stratēăiju pielietošanas 
daudzveidība, to efektivitātes pamatojums 

7 

4. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot brīvo rakstu, 
esejas 

7 

5. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot kuba stratēăiju, 
piecrindi 

7 

6. Teksta apstrāde, izmantojot INSERT 7 
7.Daudzveidīgās jautāšanas pielietošana studiju 
procesā 

7 

Prasības KRP iegūšanai Nodarbības tiek organizētas interaktīvi. Pēc katras nodarbības studenti 
raksta refleksīvu, analītisku darbu par notikušo nodarbību. Zināšanu 
novērtēšana: 

• Piedalīšanās nodarbībās 
• Patstāvīgo darbu veikšana 
• Atbilstošu tekstu atlase 
• Portfolio veidošana 

Rakstisks pašvērtējums 
Mācību pamatliteratūra 1. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā.- R.:LU 

Akadēmiskais apgāds,2004. 
2. Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu.- 

R.:SFL, 2010.-174 lpp. 
3. Daudzveidīgi teksti: informatīvi teksti, vēstījuma teksti. 

Mācību papildliterat ūra 1. Paul R. McPeck’s mistakes// Teaching Critical Thinking. 
Dialogue and Dialectic. – Reutledge, New York, London, 
1990, 131p 

2. Sprenger Marilee. Differentiation through learning styles and 
memory.- Thousand Oaks: Corwin Press, 2003. 

3. Long Martyn. The Psychology of Education.- London: 
Routlege Falmer, 2000. 

4. Димнет Э. Искусство думать.– Минск: Попурри, 1996. 
5. Клустер Д. Что такое критическое мышление// Перемена. 

Международый журнал о развитии мышления через 
чтение и письмо.– 2001 (4)– с.36.– 40. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. Normatīvie akti un dokumenti / ISEC un struktūrvienību nolikumi. - 
http://www.isec.gov.lv/ 

2. http://www.unesco.lv/custom/UNESCO-LNK-strategija.doc 
3. http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/arts.html 
4. http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_learn.html 
5. http://www.artcostacentre.com/ 
6. http://www.reading.org  
7. The Reading Teacher. A Journal of Research-based clasroom 

practice.- 2007.- 2008. 
8. Перемена. Международый журнал о развитии мышления 

через чтение и письмо.– 2001.- 2009.. 
Kursa autors:  Irina StrazdiĦa 30.03.2011. 
 
 

Paraksts   Datums 
30.03.2011. 

Kurss 
apstiprināts: 

 Māra ZeltiĦa  

 Dekāns  
 

Paraksta atšifrējums 
 

Fakultātes domes sēdes protokols Nr. 
14, 12.05.2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Sociālās likumdošanas aktualitātes 
Kursa nosaukums angliski Actualities of the social legislation 
Studiju programma/-as, 
kurai/- ām tiek piedāvāts 
studiju kurss 

Sociālais darbs 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja 
kursam ir vairākas daĜas 

1 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Barča Pedagoăijas un sociālā 

darba fakultāte 
Docente 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

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

P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Likumdošana sociālās drošības jomā  

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 

Analizēt aktualitātes normatīvo aktu grozījumos. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīties ar normatīvo aktu grozījumiem sociālās drošības 
likumdošanā. 

2. Apgūt prasmes atsevišėu likuma normu izstrādē un pilnveidošanā. 
3. Izvērtēt sociālās likumdošanas realizācijas atbilstību vietējā pašvaldībā 

ar valstī noteikto. 
Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

1. Kompetence darbā ar normatīvo aktu grozījumiem sociālās drošības 
likumdošanā. 

2. Akadēmiskā kompetence. 
3. Sociālā kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Balstoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām 
likumdošanā sociālās drošības jomā 
bakalaura/profesionālā līmenī, iepazīstas ar 
normatīvo aktu grozījumiem sociālās 
drošības likumdošanā un valstī noteikto 
likumprojektu izstādes un pieĦemšanas 
kārtību. Praktiski tiek apgūtas zināšanas un 
prasmes atsevišėu likuma normu izstrādē un 
pilnveidošanā. Piemērojot valstī noteiktos 
normatīvos aktus sociālās drošības jomā, pēc 
maăistranta izvēles tiek izvērtēta sociālās 

Based on previously acquired knowledge of social 
security legislation (undergraduate / professional 
level), master students acquainted with local 
amendments to the social security legislation and law 
in the drafting and adoption procedures. In practice, 
they must acquire knowledge and skills in the 
development and improvement separate norms of law. 
Applying certain state laws and regulations on social 
security, the master students evaluate the 
implementation of the social legislation in the local 
municipalities with the specific requirements of the 
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likumdošanas realizācijas atbilstība vietējās 
pašvaldībās ar valstī noteiktām prasībām. 

country. 
. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

1. Ministru Kabinetā iesniegtie MK Noteikumu 
grozījumi sociālās drošības jomā. 

2 Lekcija 

2. Latvijas Republikas Saeimā iesniegtie 
likumprojekti grozījumiem sociālās drošības 
likumu jomā. 

2 Lekcija 

3. Ministru Kabineta Noteikumu un likumu 
izstrādes un pieĦemšanas kārtība, atbilstoši 
likumiem „MK kārtības rullis” un „Saeimas 
kārtības rullis”.   

2 Lekcija 

4. Likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā” atsevišėu 
Labklājības ministrijas piedāvāto izmaiĦu 
analīze. 

2 Praktiskā nodarbība 

5. Likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā” atsevišėu 
Labklājības ministrijas piedāvātās izmaiĦas 
trūcīgas personas vai ăimenes statusa 
noteikšanai un garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta (GMI) noteikšanas un izmaksas 
kritēriju pamatprincipu izstrāde un prezentācija 
(darbs grupās). 

2 Praktiskā nodarbība 

6. Pašvaldību Saistošo noteikumu projekta 
prezentācija par pašvaldībā esošo trūcīgo 
personu vai ăimeĦu un maznodrošināto personu 
vai ăimeĦu sociālo atbalstu. 

2 Praktiskā nodarbība 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā” atsevišėu Labklājības 
ministrijas piedāvātās izmaiĦas trūcīgas personas vai 
ăimenes statusa noteikšanai un garantētā minimālā 
ienākuma pabalsta (GMI) noteikšanas un izmaksas 
kritēriji.  

14 

Pašvaldību Saistošo noteikumu projekta izstrāde par 
pašvaldībā esošo trūcīgo personu vai ăimeĦu sociālo 
atbalstu. 

14 

Prasības KRP iegūšanai Nodarbības tiek organizētas interaktīvi.  
Zināšanu un prasmju novērtēšana: 

• Piedalīšanās nodarbībās 
• Patstāvīgo darbu veikšana 
• Darbs grupās 
• Prezentācijas materiālu sagatavošana 
• Izstrādāto priekšlikumu aizstāvēšana 

 
Mācību pamatliteratūra 1. LR Satversme. 

2. Likums „MK kārtības rullis” 
3. Likums „Saeimas kārtības rullis” 
4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 
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5. Likums „Par sociālo drošību” 
Mācību papildliterat ūra 1. Vietējo pašvaldību Saistošie noteikumi sociālās drošības 

jautājumos (pēc maăistrantu izvēles) 
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv 
2. www.saeima.lv 
 

Kursa autors:  Aija Barča 
 

30.09.2011. 

 
 

Paraksts  
 
 
 

 Datums 
30.09.2011. 

Kurss 
apstiprināts: 

 Ilze Miėelsone 
 

 

 Dekāns  
 

Paraksta atšifrējums 
 
 
 
 

Fakultātes domes sēdes protokols Nr.  
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 
*Kursa nosaukums angliski Social work in a multicultural society 
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maăistra studiju programma „Sociālais darbs” 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Strukt ūrvienība Amats, grāds 
Lāsma Latsone Pedagoăijas un 

sociālā darba 
fakultāte 

Docente, Ph.D. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 6 
Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Sociālā darba vēsture. Sociālais darbs pasaulē. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Socioloăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Veidot izpratni par izaicinājumiem sociālajā darbā 
multikulturālā vidē, skatot dažādu kultūru 
pamatnostādnes un kultūru ietekmi uz sociālo darbu, 
sekmējot prasmes un toleranci darbā ar klientiem no 
citām kultūrām  

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izpētīt un analizēt sociālā darba specifiku dažādās 
kultūrvidēs; 
Veidot sociālā darba speciālistus, kas izprot 
multikulturālisma un taisnīguma principus un spēj 
strādāt ar citu kultūru cilvēkiem;  
Apzināties multikulturālās vides riskus un 
ieguvumus, veicot sociālo darbu 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Spēja pildīt profesionālos pienākumus un uzdevumus 
multikulturālā kontekstā.  
Spēja saprast kultūras un tradīciju nozīmi sociālajā 
darbā. 
Sociālā darbinieka tolerances un profesionālās 
pašizaugsmes attīstība atbilstoši mūsdienu 
daudzkultūru kontekstam 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Tiks analizets sociālais darbs multikulturālā 
vidē, kultūru, reliăiju un tradīciju nozīme 

The social work in multicultural environment will be 
analyzed, the significance of traditions, religions and 
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sociālajā darbā, veicinot dažādības 
respektēšanu, tasnīguma principus un toleranci 
sociālā darba praksē multikulturālā vidē. 

cultures, encouraging the respect for the different, 
principles of justice and tolerance practicing  social 
work in multicultural environment. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II 

daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas 
pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Multikulturālisma jēdziens; kultūru, religiju 
daudzveidība un stereotipu veidošanās. Sociālās 
funkcionēšanas multidimensionālais ietvars. 

2 
2 

Lekcija, 
 seminārs 

2. Dažādības respektēšana kā sensitīva sociālā darba 
sastāvdaĜa. Barjeras un šėēršĜi starpkultūru 
komunikācijā 

2 
2 

Lekcija, 
 seminārs  

3. Profesionalitātes pilnveide un personīgo robežu 
paplašināšanas iespējas: riski un ieguvumi 

2 
2 

Lekcija, 
 seminārs  

4. Kultūru daudzveidība un īpatnības: Āfrikas un 
Āzijas kultūras 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

5. Kultūru daudzveidība un īpatnības: ASV un 
LatīĦamerika 

2 
2 

Lekcija, 
 seminārs 

6. Sociālais darbs Eiropas vienotajā telpā 2 
2 

Lekcija, 
 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Raksturot sociālā darba specifiku, strādājot ar kādas 
citas kultūras (pēc izvēles) cilvēkiem  (3-5 lpp) 
Savas pieredzes apkopojums un analīze: ar kādu 
kultūru cilvēkiem dzīvē ir nācies sastapties un kādas 
atziĦas no šīs sastapšanās man šodien noder sociālā 
darba praksē.  (3 – 5 lpp) 

8 
 
 
8 
 

*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija  - 50% 
Aktīva piedalīšanās lekcijās un semināros – 50% 

*Mācību pamatliteratūra Dažādi DVD materiāli, filmas/ izdales materiāli  
Mācību papildliterat ūra Ashford, J.B., LeCroy, C.W., Lortie, K.L. (2010) Human Behavior in 

the Social Environment: A Multidimensional Perspective (4th ed) 
Belmont CA: Wadsworth 
Keys, Paul R. (1994) School Social Workers in the Multicultural 
Environment: New Roles, Responsibilities, and Educational 
Enrichment  
Prayitno, H. A. (2008) Ethics for a Multicultural Society. Trisakti 
University Press 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

Journal of Social Work 
The New Social Worker magazine http://www.socialworker.com  

Kursa autors: Lāsma Latsone 
 

  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
  Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr.  
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Stratēăiskā plānošana un sociālā darba organizēšana 
*Kursa nosaukums angliski Strategic Planing and Organizating in Social Work 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbs 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Oskars Zīds DSZF Prof., Dr.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare vadībzinātne 
*Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt maăistrantus ar stratēăiskās vadīšanas būtību: 
vadīšanas, pārvaldes un plānošanas procesu; tās lomu 
sociālā darba iestādes misiju, vīzijas un mērėu izveidē un 
darbības plānošanā. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

- sniegt zināšanas par stratēăisko plānošanu un darba 
organizēšanu; 

- palīdzēt sagatavoties patstāvīgai sociālo gadījumu 
plānošanai un organizēšanai praksē; 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūstot kursu, maăistranti iegūs zināšanas, prasmes un 
iemaĦas par: 

- stratēăiskās plānošanas būtību un procesu; 
- sociālo institūciju darbības misiju, vīziju un mērėi; 
- sociālo institūciju menedžmentu; 
- stratēăisko plānošanu kā specifisku vadītāja funkciju; 
- konkurētspējīgo priekšrocību vadīšanu un 

nostiprināšanu sociālā darba institūcijās. 
Kursa sekmīgas apguves rezultāti maăistranti iegūs 
kompetences sociālā darba stratēăiskajā plānošanā un 
organizēšanā. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursa laikā maăistranti During in the time of studies students acquire knowleg of 
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iepazīsies ar stratēăisko plānošanu un 
darba organizāciju sociālajās 
institūcijās, būs sagatavoti patstāvīgai 
sociālo gadījumu analīzei, lai veiktu 
stratēăisko, taktisko un operatīvo 
plānošanu un sociālo institūciju darba 
organizāciju. 

strategic, tactic and operative planing in social institutions, 
will be pepard to analize social institutions s special case. 
 
 
 
 
 

 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Stratēăija un stratēăiskās vadīšanas process: 

- stratēăijas jēdziens, 
- stratēăiskās vadīšanas procesa attīstība, 
- stratēăiskās vadīšanas process, 
- stratēăiskās vadīšanas līmeĦi. 

4 
 

2 lekcijas 

2. Organizācijas misija, vīzija un mērėi : 
- Sociālā darba institūcijas misija, 
- Misijas formulējums un tās izstrādāšana, 
- Organizācijas vīzija, 
- Organizācijas mērėi 

8 2 lekcijas 
1 seminārs 

1 praktiskā nodarbība 

3. Sociālā darba institūcijas menedžments kā darbību 
komplekss ieskaitot: 

- plānošanu, 
- organizēšanu, 
- motivēšanu, 
- kontroli 

8 3 lekcijas 
2 semināri 

 

4. Stratēăiskā vadīšana, pārvaldot: 
- Cilvēku, 
- Finanšu, 
- Materiālajos un 
- Informācijas resursus. 

8 4 lekcijas 

5. Konkurētspējīgu priekšrocību radīšana, sociālā darba 
institūcijā, izmantojot stratēăisko plānošanu un 
pārvaldi. 

4 2 lekcijas 
2 semināri 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

 
 

48 

*Prasības KRP iegūšanai - ne mazāk kā 75% kontaktnodarbību 
apmeklējums 

- patstāvīgā darba izstrāde, 
- sekmīga eksāmena nokārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Nacionālās attīstības plāns 2007 - 2013.-R., RAPLM, 
2005 – (www.nap.lv). 
2. Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēăija. 
Kopsavilkums. Latvija 2030. (www.latvija2030.lv). 
3. Priekšlikumi attīstības plānošanas procesam 2014.-
2020.g.-VARAM, Valsts attīstības plānošanas 
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departaments (2011.g.). 
4. Valsts politika un rezultāti, un budžets. I.Sudraba (LR 
Saeimas materiāli. 2011.gada 25.janvāris. 
5. Zīds O. Ilgtspējīgās attīstības scenāriji. LiepU un LU 
konference 2010.gada 11.decembris. 
6. Römpczyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību.-R.,2007. 
7. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments.- R., Vaidelote, 
2002. 
8. Stratēăiskā vadīšana. A.Dzedona redakcijā.-R., 
Kamene, 2003. 

Mācību papildliterat ūra 1. Ārmstrongs M. Kā kĜūt par izcilu menedžeri.-
R.:Zvaigzne, 2008. 

2. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs.-R.: Zoldnera izdevn., 
2011. 

3. Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.g. 
Eksperta foruma 2008.gada II pusgada 
kopsavilkuma ziĦojums.-R.: RAPLAM 2009. 

4. Mintzberg M The Nature of Managerial Work.- N.-Y. 
1973. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 O.Zīds  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:    

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 

 
 
* Obligāti aizpildāmie lauki 
 
**  Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Metodoloăija sociālā darba pētniecībā 
*Kursa nosaukums angliski Methology of Research in Social Work 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbs 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

3 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Oskars Zīds DSZF Prof., Dr.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 
un laboratorijas darbi = 2 st.) 

13 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 

11 

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

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare vadībzinātne 
*Kursa mērėi 
 
 

Dot iespēju maăistrantiem iepazīties ar kvalitatīvo un kvantitatīvo 
pētījumu dizainiem, kvantitatīvajām un kvalitatīvajām pētījuma 
metodēm, datu ieguves un analīzes metodēm,  izlases veidošanas 
pamatprincipiem. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Sniegt informāciju par pētījumu klasifikāciju, pētījumu 
veidiem. 

• Sniegt informāciju par kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 
ieguves, apstrādes un analīzes metodēm . 

• Nodrošināt maăistrantus ar kursa laikā iegūto teorētisko 
zināšanu aprobāciju semināros, praktiskās nodarbībās un 
patstāvīgo darbu izstrādē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sekmīgi apgūstot kursu, iegūst izpratni un zināšanas par:  
• kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu veidiem un metodēm,  
• datu ieguves, apstrādes un analīzes metodēm, 
• izlases veidošanas pamatprincipiem, 
• pētījuma struktūru, posmiem un procesu. 

Sekmīga studiju kursa satura apgūšanas rezultātā maăistranti 
iegūst nepieciešamās zināšanas pētījumu metodoloăijā, kas 
nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanai un patstāvīgai pētījumu 
veikšanai. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa apguves laikā maăistranti iepazīstas 
ar pētījumu klasifikāciju, kvalitatīvo un 
kvantitatīvo pētījumu būtību, to pētījumu 

During the time of course acquire students get to know on 
classification of researches, qualitative and quantitative designs, 
research methods, methods of data getting, processing and 
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metodēm, datu ieguves, apstrādes un 
analīzes iespējām.  Maăistranti  analizē 
pētījumu veikšanas metodoloăiskos 
aspektus, iepazīstas ar literatūras un 
pētījumu pārskatu sagatavošanas 
aspektiem. 

analyzing. Students analyze the methodological aspects of 
research realization; acquaint oneself with literature and research 
report preparing aspects. 
 
 
 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 
dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

I. daĜa 
1. Zinātnes metodoloăijas jēdziens, pētniecības būtība. 

Pētījumu klasifikācija 
2 1 lekcija 

2. Pētījuma struktūra, posmi un process. 
2.1. Pētnieciskās tēmas izvēle. 
2.2. Pētījuma mērėu un uzdevumu formulēšana. 

Hipotēzes vai pētniecisko jautājumu izvēle un 
precizēšana. 

2.3. Literatūras analīze, tā pārskata veidošana, 
atsauces uz literatūras avotiem 

2.4.  Datu ieguves un apstrādes metodes. 

 
 
 

12 

3 lekcijas 
2 semināri 

3. Pētījumu mērinstrumentu validitāte un drošums. 
Ētiskās problēmas pētījumos. 

2 1 lekcija 
1 seminārs 

II. daĜa 
1. Kvalitatīvie pētījumi, to būtība.. Kvalitatīvo pētījumu 

veidi 
4 1 lekcija 

1 seminārs 
2. Kvalitatīvo pētījumu metodes, to triangulācija  2 1 lekcija 
3. Kvalitatīvo datu analīze. 4 1 lekcija 

1 praktiskā nodarbība 
4. Kvantitatīvie pētījumi, to būtība. Kvantitatīvo pētījumu 

veidi. 
4 1 lekcija 

1 seminārs 
5. Kvantitatīvo pētījumu metodes, to triangulācija. 2 1 lekcija 
6. Kvantitatīvo datu analīze. 4 1 lekcija 

1 praktiskā nodarbība 
7. Pētījuma dalībnieku izlašu veidošana: pamatprincipi, 

varbūtīgās un nevarbūtīgās izlases.  
2 1 lekcija 

8. Literatūras atlases un analīzes principi. Pētījuma 
pārskata sagatavošana. Pētījuma rezultātu 
prezentēšana. 

4 1 lekcija 
1 seminārs 

9. Patstāvīgo darbu prezentācija 2 1 seminārs 
10. Patstāvīgo darbu prezentācija 2 1 seminārs 
11. Patstāvīgo darbu prezentācija 2 1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
2 patstāvīgie darbi par izvēlēto tēmu 
 

72 

*Prasības KRP iegūšanai Obligāta piedalīšanās semināros un praktiskās nodarbībās 
(20%) 
Patstāvīgā darba izstrāde (30%) 
Gala pārbaudījums –rakstisks eksāmens (50%) 

*Mācību pamatliteratūra 1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība.- R.: LU 
Akadēmiskais Apgāds, 2006. 

2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā.- R.: 
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Turība, 2008. 
3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības 

metodes sociālajās zinātnēs.- R.: RaKa, 2004. 
4. Russell B.H. Social Research Methods: Qualitative and 

Quantitative Approaches/ H.R.Bernard.- London: SAGE 
Publications Ltd, 2000. 

5. Bryman Alan. Social Research Methods/ Alan Bryman.- 
2nd ed.- Oxford; New York: Oxford University Press, 
c2004. 

6. Qualitative Research Practice: a Guide for Social 
Sciences Students and Researchers/ edit by Jane Ritchie 
and Jane Lewis.- London: Sage Publ., 2004/ 

7. Researching Social Life/ Edit by Nigel Gilbert.- Second 
Edition.- London: SAGE Publications, 2001. 

Mācību papildliteratūra 1. Arhipova I. Statistika ekonomikā: Risinājumi ar SPSS un 
Microsoft Exel/Irina Arhipova, Signe BāliĦa.- R: 
Datorzinību centrs, 2000. 

2. Goša Z. Statistika: Mācību grāmata.- R.: Latvijas 
Universitāte, 2003. 

3. Orlovska A. Statistika: mācību līdzeklis.- R.: Rīgas 
Tehniskā Universitāte, 2007. 

4. Vasermanis E., Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas 
metodes. – R.: SIA „Izglītības soĜi”, 2007. 

5. Doing research in Business and Management: An 
Introduction to Process and Method.- London: Sage 
Publ., 2002. 

6. Ethics in qualitative research/edited by Melanie 
Mauther… [et.al.].- London: Thousand Oaks, CA: Sage 
Publ., 2003. 

7. Henn Matt. A Short Intriduction to Social Research.- 
London: Sage Publ., 2005. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 O.Zīds ………… 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:    

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes protokols 
Nr. / Institūta Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Sociālā darba projektu vadība 
Kursa nosaukums angliski social work Project Management 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbs  

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Uldis DrišĜuks Dabas un sociālo 

zinātĦu fakultāte 
Lektors, Mg.oec. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Bez priekšzināšanām. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Sekmēt studentu izpratni par sociālā darba projekta izstrādes 
procesu un vadīšanu, attīstīt praktiskās iemaĦas projekta 
pieteikuma sagatavošanā un projekta prezentēšanā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaĦas 
projekta izstrādē un vadīšanā.  

2. Sniegt informāciju par fondiem Latvijā, to pieteikuma 
veidlapu paraugiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme izstrādāt projektus un tos prezentēt. 
 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas 
projektu izstrādē un vadīšanā. Praktisko 
nodarbību laikā studenti apgūst prasmi patstāvīgi 
izstrādāt projekta pieteikumus. 

For students study course gives knowledge to 
develop and administrate projects. During manual 
lessons students acquire skills work out project 
entry singly. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 

 
Projekta būtība. 
Projekta pazīmes. Projekta darba priekšrocības un trūkumi. 
Projekta klasificēšana. 

2 1 lekcijas 
 

Sociālā darba projekta vadīšana. 
Projektu mērėi. 
Projekta etapi (fāzes): definēšana, plānošana, īstenošana, 
novērtēšana pabeigšana. 
Projekta komandas veidošana (personāls). 

6 2 lekcijas 
1 praktiskās nodarbības 
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Sociālā darba projektu specifika un izstrāde (balstoties uz 
aktuālu projektu konkursu) 
Projekta prezentēšana. 
Projekta prezentēšanas stratēăija 
Projekta argumentācija 
Atbildes uz jautājumiem 

4 1 lekcijas 
1 praktiskās nodarbības 

   
   

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikuma anketu un aizstāvēt, 
prezentējot projekta ideju. 

24 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās. 

Mācību pamatliteratūra 1. Ilgonis Krištopāns, Agnese Orupe. Projektu vadība. Rīga : 
Lietišėās informācijas dienests, 2007. 

2. Guide to the Project Management Body of Knowledge. 
Project Management Institute, 2008.  

Mācību papildliterat ūra 1. Ilgvars Forands. Projektu menedžments. Rīga : Latvijas 
Izglītības fonds, 2006. 

2. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga : Dienas Bizness.  
3. Blančards Kenets. Efektīvas vadības noslēpumi: kā 

paaugstināt produktivitāti, ienākumus un jūsu labklājību. 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2008.  

4. V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs. Vadības teorija. Rīga : 
Jumava, 2006. 

5. Sally Runsey. How to find information: A Guide for 
Researchers. Open University Press, 2008. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

1. http://www.esfondi.lv (ES Struktūrfondu mājas lapa) 
2. http://www.piaa.gov.lv (Profesionālās izglītības un attīstības 

aăentūras mājas lapa) 
3. http://www.vid.gov.lv (Valsts IeĦēmumu Dienesta mājas 

lapa) 
4. http://www.liaa.gov.lv (Latvijas Investīciju un attīstības 

aăentūras mājas lapa) 
5. http://www.em.gov.lv (Ekonomikas ministrijas mājas lapa) 

 
Kursa autors:  Uldis DrišĜuks 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:  Irina StrazdiĦa DSZ fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 13; 07.04.2011. 

 Dekāns/ prodekāns/ 
 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr., datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Pētnieciskā prakse 
Kursa nosaukums angliski Research practice 
Studiju programma/-as, 
kurai/- ām tiek piedāvāts 
studiju kurss 

Sociālais darbs 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja 
kursam ir vairākas daĜas 

6 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Pedagoăijas un sociālā 

darba fakultāte 
Profesore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Likumdošana sociālās drošības jomā  
Metodoloăija sociālā darba pētniecībā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 

Izpētīt konkrētas sociālās institūcijas/nodaĜas darbu sociālās likumdošanas / 
normatīvo aktu realizācijā sociālā darba praksē maăistranta pētījuma ietvaros. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīties ar normatīvajiem aktiem un to grozījumiem sociālās drošības 
likumdošanā. 

2. Izvērtēt sociālās likumdošanas realizācijas atbilstību vietējā pašvaldībā ar 
valstī noteikto maăistranta pētījuma ietvaros. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

1. Kompetence darbā ar normatīvajiem aktiem un to grozījumiem sociālās 
drošības likumdošanā. 

2. Akadēmiskā kompetence. 
3. Sociālā kompetence. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Balstoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām 
likumdošanā sociālās drošības jomā, 
normatīvo aktu grozījumiem un valstī 
noteikto likumprojektu izstādes un 
pieĦemšanas kārtību, praktiski tiek veikts 
pētījums pēc maăistranta izvēles, lai 
izvērtētu sociālās likumdošanas realizācijas 
atbilstība vietējās pašvaldībās ar valstī 
noteiktām prasībām. 

Based on previously acquired knowledge of the social 
security legislation master students evaluate the 
implementation of the social legislation in the local 
municipalities with the specific requirements of the 
country in practice  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
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Maăistrants atbilstoši savai pētnieciskai tēmai 
izvēlas savas pētnieciskās prakses vietu. Kopā ar 
maăistra darba vadītāju izstrādā pētījuma plānu. 
Maăistrants veic pētījumu praksē, apkopo 
pētījumā gūtos rezultātus, izvērtē tos, apraksta 
un prezentē tos. 

240 

Prasības KRP iegūšanai Maăistrants veic izvirzītos prakses uzdevumus: 
• Pētnieciskās jomas izvēle. 
• Pētījuma praktiskā realizācija. 
• Pētījuma rezultātu apstrāde un izvērtēšana.  
• Prezentācijas materiālu sagatavošana. 
• Gūto atziĦu aizstāvēšana. 

Mācību pamatliteratūra 1. LR Satversme. 
2. Likums „MK kārtības rullis” 
3. Likums „Saeimas kārtības rullis” 
4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 
5. Likums „Par sociālo drošību” 

Mācību papildliterat ūra 1. Vietējo pašvaldību Saistošie noteikumi sociālās drošības 
jautājumos (pēc maăistrantu izvēles) 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv 
2. www.saeima.lv 
 

Kursa autors:  Anita Līdaka 
 

30.08.2011. 

 
 

Paraksts  
 
 
 

 Datums 
 

Kurss 
apstiprināts: 

 Ilze Miėelsone 
 

 

 Dekāns  
 

Paraksta atšifrējums 
 
 
 
 

Fakultātes domes sēdes protokols Nr.  
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana 
Kursa nosaukums angliski Master thesis and defense 
Studiju programma/-as, 
kurai/- ām tiek piedāvāts 
studiju kurss 

Sociālais darbs 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja 
kursam ir vairākas daĜas 

10 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Pedagoăijas un sociālā 

darba fakultāte 
Profesore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 200 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Iegūta 2.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība 
sociālajā darbā un/vai bakalaura grāds sociālajā darbā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi 
 

Izstrādāt profesionālā maăistra darbu sociālajā darbā/ 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Izvēlēties pētniecisko tēmu maăistra pētījuma izstrādei. 
2. Iepazīties ar pētījuma tēmai atbilstošu teorētisko bāzi, izvērtēt sociālā 

darba realizāciju šajā jomā.. 
3. Apkopot pētījuma rezultātus, veikt maăistra darba izstrādi un 

noformēšanu atbilstoši LiepU izvirzītajām prasībām. 
4. Iesniegt maăistra darbu vērtēšanai. 
5. Sagatavot darba aizstāvēšanas prezentāciju. 
6. Aizstāvēt veikto pētījumu. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Iegūts profesionālā maăistra grāds sociālajā darbā. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Izvēlētajā sociālā darba jomā veikt 
pētījumu, izstrādāt profesionālā maăistra 
darbu sociālajā darbā, atbilstoši LiepU 
izvirzītajām prasībām.  

Carry out the research in the selected field of the 
social work, to develop a Professional master’s 
thesis, according to requirements. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Sadarbībā ar maăistra darba vadītāju patstāvīgi 
veikt pētījumu sociālajā darbā, apkopot iegūtās 
atziĦas, izstrādāt profesionālā maăistra darbu 
sociālajā darbā. 
Izstrādāt prezentāciju, aizstāvēt veikto pētījumu. 

200 

Prasības KRP iegūšanai • Patstāvīgā pētnieciskā darba veikšana. 
• Prezentācijas materiālu sagatavošana. 
• Izstrādātā maăistra darba aizstāvēšana. 

Mācību pamatliteratūra 1. LR Satversme. 
2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 
3. Likums „Par sociālo drošību” 

Mācību papildliterat ūra 1. Vietējo pašvaldību Saistošie noteikumi sociālās drošības 
jautājumos (pēc maăistrantu izvēles) 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv 
2. www.saeima.lv 
 

Kursa autors:  Anita Līdaka 
 

30.08.2011. 

 
 

Paraksts  
 
 
 

 Datums 
. 

Kurss 
apstiprināts: 

 Ilze Miėelsone 
 

 

 Dekāns  
 

Paraksta atšifrējums 
 
 
 
 

Fakultātes domes sēdes protokols Nr.  
 

 



 PARAUGS 

MAĂISTRA 

Sērija PD <X> 
Nr.<0000> 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.XX 

 
 

vārds uzvārds 

personas kods  

ieguvis/-usi 
 
 
 

profesionālo maăistra grādu 
sociālajā darbā 

 
 
 

 

 

Z.v. 

 Rektors    Vārds Uzvārds 
  
 Valsts pārbaudījuma komisijas 
 priekšsēdētājs    Vārds Uzvārds 

 Liepājā 
 xxxx.gada xx. mēnesī 

 Reăistrācijas Nr. xxx 
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          PARAUGS  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, 
lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) 
atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā 
oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda  iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS  (Diploma sērija      Nr.        ) 

 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.1 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.2 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā 

 
2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Sociālais darbs 
 

2.3  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 
2.4  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālais grāds 
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3.2 Oficiālais programmas garums: 
1 gads pilna laika studiju, 40 Latvijas kredītpunkti, 60 ECTS kredītpunkti 
 

3.3 UzĦemšanas prasības: 
Otrā līmeĦa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā vai profesionālais 
bakalaura grāds sociālajā darbā 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas  
 
4.2 Programmas prasības: 
papildināt zināšanas par sociālo problēmu rašanās cēloĦiem un attīstību, skatot 
sabiedrības un indivīda mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; pilnveidot 
profesionālās un pētnieciskās prasmes; izstrādāt maăistra darbu, veicot patstāvīgu 
zinātniski pētniecisko darbību atbilstoši izvēlētās pētījuma tēmas kontekstam, 
integrējot dažādu zinātĦu teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē 
 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAěA (OBLIGĀTA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 
Vērtējums 

Modernas menedžmenta teorijas 2 3  
Starptautiskās tiesības 1 1.5  
Organizāciju komunikācija 2 3  
Kritiskās domāšanas attīstība 2 3  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 
Vērtējums 

Sociālās likumdošanas aktualitātes 1 1.5  
Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 1 1.5  
Stratēăiskā plānošana un sociālā darba 
organizēšana 

2 3  

Metodoloăija sociālā darba pētniecībā 2 3  
Sociālā darba projektu vadīšana 1 1.5  

PRAKSE 
Pētnieciskā prakse 6 9  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Maăistra darbs 20 30  
 

4.4. Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmienoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.1 Tiesības turpināt studijas: 
Tiesības studēt doktora studiju programmās 
 
5.2 Profesionālais statuss: 
Nav paredzēts piešėirt 
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma „Sociālais darbs” ir akreditēta no                  
līdz 

 

 
 

 
6.2 Papildinformācijas avoti: 
 

 
 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 00.00.0000. 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 
 
7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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S-9-3, 
21.10.2010., 

6.versija

I/ - 1.lapa Apstiprinu:
I/E

E/I P Apstiprinu:
E/EN
I/I P/N
E/ - 
 -/I

 -/E

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Obligātās izvēles kursi A daĜa 7 0

Vispārizglītojošie kursi P

1.
Modernas menedžmenta 

teorijas 2 2  -/E P |Dr.oec. Daina Celma

2. Starptautiskās tiesības 1 1  -/I P Mg.iur. Iveta Tumaščika

3. Organizāciju komunikācija 2 2  -/E P Dr.phil. Lāsma Latsone

4. Kritiskās domāšanas attīstība 2 2  -/E P Dr.psych. Irina StrazdiĦa

KOPĀ 7 0

* I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguĜo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas.

  Tipveida plāns: SOCIĀLAIS DARBS

Mācībspēka 
vārds, uzvārds; zinātniskais/

akadēmiskais grāds
2. 3. 4. 5.

Studiju kursa nosaukums
4. 5. 1.

Nepilna laika neklātienes studijas

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

KRP
KRP S

tu
d

iju
 f

o
rm

a 
P

/N

Pilna laika klātienes studijas
1. 2. 3.

Nr.

2011.gads"  "
datums mēn. gads

2011. gads"  "
datums mēn. gads

programmas direktors

dekāns / prodekāns / zinātniskā 
institūta direktors

paraksts

paraksts



S-9-3, 
21.10.2010., 

6.versija

I/E

E/I 2.lapa

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Ierobežotās izvēles kursi
 B daĜa 7 0

Nozares profesionālās specializācijas kursi

5.
Sociālās likumdošanas 

aktualitātes 1 1 I/ -
P

Prof.mag.soc. Aija Barča

6.
Sociālais darbs 

multik.sabiedrībā 1 1 I/ -
P

Ph.D. Lāsma Latsone

7.
Strat. plān.un 

soc.d.organizēšana 2 2  -/E
P

Dr.paed. Oskars Zīds

8. Metod.soc.d. pētniecībā. 2 2 E/ - P Dr.paed. Oskars Zīds

9. Sociālā darba projektu vadīšana 1 1  -/I
P

Mg.oec. Uldis DrišĜuks

KOPĀ 7 0

KRPKRP

Pilna laika klātienes studijas

  Tipveida plāns: SOCIĀLAIS DARBS  

2. 3. 4.
Studiju kursa nosaukums

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

5.2.

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

Nr.

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds

Nepilna laika neklātienes studijas
3. 4. 5. 1.1.



S-9-3, 
21.10.2010., 

6.versija3.lapa

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

B daĜa 0 0

Prakse 6 0

10.Pētnieciskā prakse 6 6 E/ - P Dr.paed. Anita Līdaka

Gala/valsts pārbaudījumi 20 0

11.
Maăistra darba izstrāde un 

aizstāv. 20 10 10  -/E P Dr.paed. Anita Līdaka

Br īvās izvēles kursi C daĜa 0 0

KOPĀ 26 0

KOPĀ 40 0

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

  Tipveida plāns: SOCIĀLAIS DARBS

2. 3.

Pilna laika klātienes studijas

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

KRP

1. 2. 3. 5.4.

Nr.

Studiju kursa nosaukums

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds

KRP

4. 5.1.

Nepilna laika neklātienes studijas
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7. Studiju programmas „Sociālais darbs”  

satura un realizācijas apraksts 

  

7.1. UzĦemšanas nosacījumi   

Diploms par 2.līmeĦa sociālā darbinieka kvalifikāciju un/vai profesionālais bakalaura 

grāds sociālajā darbā. 

7.2. UzĦemšanas prasības  

Referāts – pētnieciskās tēmas pieteikums. 

7.3.Studiju ilgums  

1 gads (dienas studijas), 1,5 gadi (neklātienes studijas). 

7.4.Studiju programmas apjoms kredītpunktos  

40 KRP. 

7.5. Studiju programmas struktūra  

Maăistra programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi 

nozares teorijā un praksē- 7 KRP; pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un 

vadībzinātnes kursi - 5 KRP; pedagoăijas un psiholoăijas kursi - 2 KRP; prakse - 6 

KRP; valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP. 

7.6. Iegūstamā profesionālā kvalifik ācija  

Nav 

7.7. Iegūstamais profesionālais grāds  

Profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā. 

7.8. Iegūstāmais augstākās izglītības dokuments:  

Profesionālās augstākās izglītības maăistra diploms. 

7.9. Prasības diploma ieguvei  

Sekmīga studiju programmas apguve, izpildīti prakses nosacījumi, izstrādāts un 

aizstāvēts maăistra darbs. 

7.10. Studiju forma  

Pilna laika klātiene.  

Nepilna laika neklātiene. 

7.11. Darbības formas  

Lekcijas, semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs, 

prakse. 
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7.12. Pārbaudes formas  

Eksāmeni, ieskaites (10 ballu sistēmā). 

7.13. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Studiju programmas īstenošanā galvenokārt iesaistītas Pedagoăijas un sociālā darba, 

Dabas un sociālo zinātĦu fakultāšu docētāji, Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu 

institūta Sociālā darba pētniecības un studiju centrs. 

7.14. Palīgpersonāla raksturojums 

Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti arī LiepU administrācijas 

pārstāvji un darbinieki: Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes dekāns, prodekāne, 

metodiėe, vecākā sekretāre, sekretāre, Izglītības zinātĦu institūta sekretāre, projektu 

administratore, kā arī Studiju daĜas, ITS laboratorijas, bibliotēkas darbinieki. Ar šo 

cilvēku palīdzību maăistranti var risināt dažādus ar studiju procesu saistītus 

jautājums, piemēram, Studiju daĜā iegūt informāciju, saĦemt nepieciešamos 

dokumentus un izziĦas, bibliotēkā saĦemt studijām nepieciešamo literatūru, ITS 

laboratorijā  kopēt un pavairot mācību materiālus u.tml. Ārējo sakaru daĜa rūpējas par 

studentu un mācībspēku mobilitātes iespējām, savukārt, Sabiedrisko attiecību daĜa 

veicina studentu piesaisti studiju programmai. Izglītības zinātĦu institūta Mediotēkā 

interesenti var iepazīties ar Liepājas Universitātē izstrādātajiem sociālā darba 

maăistru pētījumiem un LiepU izdevumiem sociālā darba jomā. Par studiju 

programmas saturu un tā īstenošanu atbild programmas direktors. Darbinieku 

pienākumi aprakstīti amata aprakstos, iekšējos normatīvos aktos, funkcijas 

atspoguĜotas kvalitātes vadības sistēmas procedūrās.   

7.15. Materiālās bāzes raksturojums 

LiepU esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

realizēšanai, kā arī Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju 

centrs”. Nodarbības tiek īstenotas Liepājas Universitātes galvenajā ēkā, Lielā ielā 14 

un Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes ēkā, Baseina ielā 9. Auditorijās ir 

iespējams izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, kā arī ir pieejamas 

datorklases. 

Liepājas Universitātes bibliotēkā ir brīvpieejas lasītava ar plašu sociālā darba 

jautājumiem veltītu, kā arī citu studiju programmas saturam atbilstošu grāmatu, 

žurnālu klāstu. Datorlasītavā un citās studiju telpās ir iespējams izmantot bezvadu 



 145

internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais bibliotēkas 

katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes tiešsaistes režīmā, „Letonika”, „LURSOFT”, „SAGE”, 

„EBSCO”, „Eiropa.lv”, „Latvijas Vēstnesis”, „Nozare” tiešsaistes režīmā, CD-ROM 

(„Unesco Key data on Education”, „ Encyclopedia Britannica”) u.c., kuras nodrošina 

pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules, Liepājas Universitātes bibliotēka 

sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku 

abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek izmantoti dokumentu piegādes servisi 

SUBITO, LNB.  

7.16. Programmas izmaksas 

Studiju programmas plānotais finansējums 2011./2012. studiju gadam ir Ls 

45 210, tajā skaitā: 

� valsts budžeta finansējums 94,7% jeb Ls 42 810 (t.sk. finansējums sporta, 

kultūras un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai). Aprēėinos izmantotas 2011. 

gadā noteiktās bāzes izmaksas (Ls 937,09 uz vienu studiju vietu), IZM 

definētais izglītības tematiskās jomas koeficents („Veselības aprūpe un sociālā 

labklājība”: 2.5312497), kā arī izmaksu koeficents maăistra līmeĦa studiju 

programmās (1,50). 

� ieĦēmumi no studiju maksām 5,3% jeb Ls 2 400. 2011./2012.studiju 

studējošiem ir noteikta fiksēta studiju maksa visam periodam: Ls 1 200 gadā. 

Studiju programmas plānotās izmaksas 2011./2012. studiju gadam ir Ls 

42 768, tajā skaitā: atlīdzība mācībspēkiem 14,5% jeb Ls 6 210, atlīdzība vispārējam 

personālam 12,3% jeb Ls 5 262 un pārējās izmaksas 73,2% jeb Ls 31 296. 

Plānotās studiju programmas izmaksas 2011./2012.studiju gadam 

Rādītāja nosaukums Pilna laika 
studijas 

Mācībspēku atlīdzība, t.sk.: Ls 6 210 
Profesors Ls 3 465 

Asoc. profesors Ls 555 
Docents Ls 367 
Lektors Ls 980 

Asistents Ls 843 
Atl īdzība vispārējam personālam Ls 5 262 
Sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas Ls 114 
Pārējās izmaksas, ieskaitot maăistra darbu 
vadīšanu Ls 33 624 
Plānotās izmaksas kopā: Ls 45 210 

 



 146 

 
 
8. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti – 2011.gads 

.lappuse  no 3 151 

 
 

NOTEIKUMI  PAR PRAKSI  
 LIEPĀJAS  UNIVERSITĀTĒ 

 
 
APSTIPRINĀTS  Senāta sēdē 2011.gada 19.decembrī, protokols Nr.5, lēmums Nr.2011/95 

 
 
 

Izdoti saskaĦā ar Liepājas Universitātes Satversmes 2.4.punktu 
 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1.1. Noteikumi par praksi nosaka prakšu organizēšanas kārtību Liepājas Universitātē. 
1.2. Noteikumos lietotie termini: 
1.2.1. prakses kursa autors - mācībspēks, kurš izstrādājis prakses programmu;  
1.2.2. prakses konsultants – Liepājas Universitātes mācībspēks; 
1.2.3. prakses vadītājs - uzĦēmuma/iestādes pārstāvis. 
1.3. Praksi Liepājas Universitātē (LiepU) organizē saskaĦā ar „Noteikumiem par 
pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (Ministru Kabineta 
noteikumi Nr.141, 20.03.2001.), „Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu” (Ministru Kabineta noteikumi Nr.481, 
20.11.2001.), Liepājas Universitātes Nolikumu par pamatstudijām un augstākā līmeĦa 
studijām (20.12.2010.), citiem LiepU normatīvajiem dokumentiem un noslēgtajiem 
līgumiem par studējošo prakses vietu nodrošināšanu. 
1.4. Prakse ir pirmā un otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu obligāta sastāvdaĜa. 
1.5. Prakses ilgums un laiks ir noteikts katras studiju programmas studiju plānā. 
1.6. Prakses uzdevumus veic visi LiepU pilna un nepilna laika profesionālo studiju 
programmu studējošie studiju plānā paredzētajā laikā. 
1.7. Studējošajam atĜauj sākt praksi, ja viĦam nav akadēmisko un  finansiālo parādu. 
1.8. Studējošie tiek norīkoti praksē ar rektora rīkojumu uz noslēgtā prakses līguma 
pamata.  
1.9. Praksi īsteno saskaĦā ar prakses līgumu. 
1.10. Studējošais daĜu no prakses var veikt, darbojoties kā brīvprātīgais 
pedagogu aizvietošanas dienestā, atbilstoši LiepU noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem. 
 
2. PRAKSES MĒRĖIS 
 
2.1. Nodrošināt iespēju studējošajiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, apgūt 
iegūstamai kvalifikācijai atbilstīgas kompetences un apgūt praktiskās iemaĦas, kas 
nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem. 
2.2. Studējošie prakses laikā veic pētniecisku darbu un gūst informāciju studiju darbu, 
kvalifikācijas darbu, bakalaura darbu un maăistra darbu izstrādei. 
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3. PRAKSES ORGANIZĒŠANA 
 
3.1. Fakultātes dekāns/prodekāns plāno prakses kursa autora un prakses konsultanta 
darba slodzi studējošo konsultēšanā, prakses dokumentācijas vērtēšanā. 
3.2. Studiju programmas direktors: 

3.2.1. sadarbībā ar fakultātes dekānu/prodekānu saskaĦo studiju plānā 
iekĜaujamos prakses laikus; 
3.2.2.  koordinē prakses vietas izvēli, nosaka prakses vietas studējošajiem, kas 
apgūst skolotāju studiju programmas; 
3.2.3. sadarbībā ar prakses kursa autoru un prakses konsultantiem organizē 
prakses aizstāvēšanu un novērtēšanu;  
3.2.4. analizē prakses vietas novērtējumu par studējošo sagatavotību, sagatavo 
prakses vietu izvērtējumu, ko iestrādā studiju programmas ikgadējā 
pašnovērtējuma ziĦojumā. 

3.3. Prakses kursa autors: 
3.3.1. analizē prakses uzdevumus, kurus apstiprina jomas mācībspēku 
grupas sēdē; 
3.3.2. apkopo prakses izvērtējuma anketu rezultātus un iesniedz apkopojumu 
ar secinājumiem fakultātes sekretāram/metodiėim 5 darba dienu laikā pēc 
prakses aizstāvēšanas glabāšanai fakultātē; 
3.3.3. organizē prakses ievadinstruktāžas un noslēguma konferences. 

3.4. Fakultātes sekretārs/metodiėis: 
3.4.1. atbilstoši studiju plānam sagatavo prakses norises un instruktāžu grafiku 
pa semestriem, saskaĦo ar fakultātes dekānu/prodekānu un  nodod tos 
sabiedrisko attiecību speciālistam ievietošanai interneta mājas lapā 
www.liepu.lv 
3.4.2. sadarbībā ar fakultātes dekānu/ prodekānu precizē studējošo finansiālo 
un akadēmisko saistību izpildi;  
3.4.3. sagatavo prakses līgumus, organizē to parakstīšanu un līgumu 
eksemplāru nodošanu studējošajiem un fakultātē;  
3.4.4. sadarbībā ar prakses kursa autoru sagatavo prakses dokumentāciju,  
nepieciešamības gadījumā piedalās ievadinstruktāžā un informē studējošos par 
prakses laikā nepieciešamo dokumentāciju (veidlapas S-4-1, S-4-2, S-4-3, S-4-
4) prakses laikā; 
3.4.5. veido un papildina prakses vietu datu bāzi; 
3.4.6. kārto un glabā šādus dokumentus: 
 -studējošā prakses novērtējumu; 
 -studējošā prakses vietas izvērtējumu. 
3.4.7. ne vēlāk kā vienu dienu pirms prakses sākuma uz līguma pamata 
sagatavo rīkojuma projektu par studējošo norīkošanu praksē; 
3.4.8. nodrošina līgumu par studējošo prakses vietas nodrošināšanu 
uzglabāšanu. 

3.6. Prakses konsultants: 
 3.6.1. konsultē studējošos prakses jautājumos; 
 3.6.2. izskata un izvērtē prakses dokumentu kopu. 
3.7. Prakses vadītājs: 
 3.7.1. konsultē studējošos prakses jautājumos; 

3.7.2. sniedz studējošā raksturojumu, iesaka prakses vērtējumu. 
3.8. Studējošais:  
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3.8.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms prakses sākuma prakses 
ievadinstruktāžā saĦem praksei nepieciešamo dokumentāciju un norādījumus; 
3.8.2. patstāvīgi izvēlas prakses vietu, saskaĦojot to ar prakses kursa autoru, 
izĦemot studiju programmas, kas sagatavo skolotājus; 
3.8.3. nokārto visas akadēmiskās un finansiālās saistības; 
3.8.4. ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses sākuma nodod fakultātes 
sekretāram/metodiėim aizpildītus un parakstītus prakses līgumus 3 
eksemplāros;  
3.8.5. līdz prakses sākumam sakārto sanitāro grāmatiĦu, ja tas ir nepieciešams; 

  3.8.6. prakses uzdevumus veic patstāvīgi, izmantojot studiju procesā   
iegūtās zināšanas un iemaĦas; 
3.8.7. prakses gaitā veido dokumentu kopu atbilstoši prakses uzdevumu 
prasībām;  
3.8.8. saĦem no prakses vadītāja atsauksmi ar vērtējumu (10 ballu skalā), kuru 
noteiktā termiĦā kopā ar prakses materiāliem iesniedz prakses konsultantam; 
3.8.9. piedalās prakses noslēguma konferencē. 

3.9. Fakultātes dekāns/prodekāns: 
3.9.1. paraksta studējošo prakses līgumus; 
3.9.2. reizi studiju gadā katrā studiju jomā organizē prakses procesa izvērtējuma 

seminārus. 
 

3. PRAKSES AIZSTĀVĒŠANA UN NOVĒRTĒŠANA 
 
4.1. Prakses konsultants iepazīstas ar prakses dokumentu kopu, atsauksmi ar 
vērtējumu no prakses vietas un dod atĜauju prakses aizstāvēšanai. 
4.2. Praksi vērtē 10 ballu skalā. Vērtējums summējas no: 

4.2.1. studējošā prakses novērtējuma, kurā ir studējošā raksturojums un 
prakses vērtējums un ko apstiprina prakses vietas institūcijas vadītājs (vai viĦa 
pilnvarota persona) un prakses vadītājs; 
4.2.2. dokumentu kopas novērtējuma; 
4.2.3. prakses uzdevumu izpildes aizstāvēšanas, ko vērtē ar atzīmi 10 ballu 
skalā. 

4.3. Prakses vērtējums tiek paziĦots piecu darba dienu laikā pēc noslēguma 
konferences. Prakses kursa autors ieraksta prakses vērtējumu pārbaudījumu protokolā 
un piecu dienu laikā nodod fakultātē. 
4.4. Iebildumus par vērtējumu studējošais var iesniegt fakultātes dekānam ne vēlāk kā 
divu darba dienu laikā pēc tā saĦemšanas. Šajā gadījumā studējošā prakses materiāli 
tiek vēlreiz izskatīti un izvērtēti. 
 
4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

a. Noteikumi par praksi Liepājas Universitātē stājas spēkā ar 2012. gada 
2.janvāri.  

b. Spēku zaudē 2009. gada 14. decembrī apstiprinātie Noteikumi par praksi 
Liepājas Universitātē. 

 
 
 

Senāta priekšsēdētāja   (paraksts)    Z.Gūtmane 
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Prakses novērt ējums (aizpilda prakses vadītājs iestādē vai uzĦēmumā) 
 
Students____________________________________________________________________ 

Specialitāte, kurss, pilna/nepilna laika____________________________________________ 

Prakses vadītājs______________________________________________________________ 

Prakses vieta________________________________________________________________ 
 
I. Plānošana 
Studenta iemaĦas darbības plānošanā 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

II. Sadarbība 
Studenta sadarbība ar darbiniekiem un klientiem/skolēniem, skolotājiem 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

III. Darba saturs un zināšanas 
Studenta prasmes izvēlēties atbilstošu darbības jomu, metodi, stratēăijas, teorētiskā sagatavotība 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

IV. Profesionālā izaugsme 
Konkrētas jomas, kurās students apliecināja savu profesionālo izaugsmi prakses laikā 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V. Ieteikumi turpm ākajām studijām un darbam 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Prakses vērt ējums (ar atzīmi 10 ballu sistēmā)____________________________________ 

Prakses vadītāja paraksts____________________________ 

Iestādes vadītāja paraksts, paraksta atšifrējums__________________________________

         

Datums_____________________________ 

(vajadzīgo pasvītrot) 

















Atsauksme  

par Liepājas Universitātes  

profesionālā maăistra studiju programmu „Sociālais darbs” 

 

Šodienas reālās dzīves situācijas ir apliecinājušas izglītota sociālā 

darbinieka nepieciešamību darba tirgū. Balstoties uz obligātās augstākās 

pamatizglītības bāzes sociālajā darbā, ir svarīgi radīt sociālā darbā 

strādājošiem cilvēkiem tālākizglītības iespējas.  

Liepājas Universitātes profesionālā maăistra studiju programmas 

„Sociālais darbs” realizācijā pozitīvi vērtējams ir studiju programmas 

ilgums - 1 gads (1,5 gadi nepilna laika studijās), kas ir BoloĦas 

deklarācijas prasību reāla īstenošana dzīvē. To nodrošina uzĦemšanas 

noteikumi, jo studiju programmā tiek uzĦemti sociālie darbinieki, kuriem 

ir 2.līmeĦa augstākā izglītība sociālajā darbā ar piešėirtu kvalifikāciju 

„sociālais darbinieks” un/vai profesionālā bakalaura grādu sociālajā 

darbā. Līdz ar to visiem maăistrantiem ir pamatzināšanas, prasmes un 

iemaĦas sociālajā darbā.  

Studiju programmas vērtīgumu veido gan tās saturs, gan 

mācībspēku kompetence. Maăistrantu pētījumi atspoguĜo nozīmīgas 

tēmas sociālā darba jomā.  

 

Liepājas domes Sociālā dienesta  

Vecu Ĝaužu dzīvojamās mājas vadītāja 

Diana Bikova 

 

2011.gada 31.augustā 



Liepājas Universitātes 

Pedagoăijas un sociālā darba fakultātei 
 
 

Atsauksme par profesionālā maăistra studiju programmu „Socialais darbs" 
 

Latvijas Universitātes P.Strādina Medicīnas koledžai sadarbība ar Liepājas Universitāti ir 

kopš 2004.gada. Sadarbība tika uzsākta, pamatojoties uz Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 

rektores G.Smiltnieces un P.Strādina veselības un sociālās aprūpes koledžas direktores 

I.EriĦas noslēgto sadarbības līgumu par koledžas studiju programmas „Sociālā aprūpe" 

absolventu iespēju turpināt izglītību Liepājas Universitātes īstenotajā studiju programmā 

„Sociālais darbinieks". Lai nodrošinātu Latvijas augstskolu studiju programmu absolventu, 

kuri ir ieguvuši kvalifikāciju „sociālais darbinieks" un/vai bakalaura grādu sociālajā darbā 

tālākizglītības iespējas, Liepājas Universitāte ir izveidojusi un realizē profesionālā maăistra 

studiju programmu „Sociālais darbs". Atšėirībā no citām Latvijas augstskolās realizētajām 

profesionālā maăistra studiju programmām sociālajā darbā Liepājas Universitātes programmā 

tiek uzĦemti tikai sociālā darbinieka kvalifikāciju ieguvušie speciālisti, tādējādi radot iespējas 

īsākā laikā iegūt maăistra grādu sociālajā darbā, atbilstoši Eiropas līmeĦa prasībām. Līdz ar to 

vairs nav nepieciešams studiju programmas saturā iekĜaut studiju kursus, kuri nodrošina 

sociālā darba teorētisko pamatu apgūšanu. Studiju programmu atzinīgi var novērtēt arī no 

programmas absolventu pozīcijām, jo programmas absolventi ir kĜuvuši arī par koledžas 

mācībspēkiem un studentu prakšu vadītājiem. 

Maăistrantu izstrādātie maăistru darbi aptver plašu pētījumu loku, tie ir atbildīgi izstrādāti un 

tiek sekmīgi aizstāvēti. 

Par studiju programmas izaugsmi liecina tās absolventu un mācībspēku iesaistīšanās Liepājas 

Universitātes ikgadējās sociālā darba konferencēs „Sociālā darba aktualitātes", projekta 

„RELAIS Plus" realizēšanā un grāmatu izstrādē. 
 
 
2011.gada 1.septembrī 
 

Latvijas Universitātes P.StradiĦa Medicīnas koledžas 

Sociālās aprūpes katedras vadītāja 

Dace Erkena 
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PROFESIJAS STANDARTS 
 
 
Reģistrācijas numurs PS 0079 
 
Profesija Sociālais darbinieks
 
Kvalifikācijas līmenis 5 
 
Nodarbinātības apraksts Sociālais darbinieks var būt nodarbināts institūcijās 

labklājības sistēmā, izglītības sistēmā un tiesu 
sistēmā. 
Sociālais darbinieks identificē klienta (indivīda, 
grupas) sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma 
risināšanas gaitu; apziņa, mobilizē, organizē un 
piesaista resursus; izveido starpprofesionālo 
komandu, nodrošina tās vadību un ilglaicīgu 
funkcionēšanu; pārstāv klienta intereses un tiesības 
citās institūcijās; analizē sociālo problēmu cēloņus un 
izstrādā priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai 
mikro, mezo un makro līmenī; veicina uzlabojumus 
un izmaiņas kopienas un visas sabiedrības sociālajā 
attīstībā, sakārtojot kopienas un valsts sociālo vidi; 
novērtē sociālās politikas efektivitāti, sociālo 
pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju 
vajadzībām, kā arī pakalpojumu pieejamību 
sabiedrībai; veic un attīsta sociālā darba pētījumus, 
programmas un projektus; organizē un veic 
profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo 
problēmu rašanos; veic supervīziju; vada citus 
darbiniekus. Vada sociālās institūcijas labklājības 
sistēmā; izstrādā sociālā mārketinga stratēģiju; pēta 
un attīsta sociālā darbinieka profesijas identitāti, 
sociālā darba nozaru praksi un sociālā darba zinātnes 
apakšnozari.



Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

1. Sociālās problēmas 
identificēšana, 
definēšana un 
specificēšana 

1.1. Pētīt indivīda, kopienas vai sabiedrības sociālo vajadzību 
specifiku, sociālo problēmu veidus, cēloņus un attīstības 
tendences, ka arī sistēmu sociālās attiecību kvalitāti, un to 
funkcionēšanas traucējumus. 

1.2. Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas. 

1.3. Precīzi noteikt klientu (klientu grupu), problēmsituācijas ietvaros. 
2. Problēmas risinājuma 

alternatīvu radīšana un 
stratēģiju izvēle 

2.1. Analizēt kopienas un valsts sociālās politikas, sociālo programmu, 
sociālo pakalpojumu tīkla atbilstību identificētajām klienta 
(indivīda, kopienas vai sabiedrības) sociālajām vajadzībām. 

2.2. Izstrādāt individuālus sociālās atveseļošanās plāns atbilstoši 
identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām; 

2.3. Identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu 
komandu; 

2.4. Noteikt palīdzības formas krīzes situācijā; 
2.5. Nodrošināt sociālā darba procesa sasaisti ar sabiedrības sociālajā 

vērtībām un profesijas ētiskajām normām; 
3. Sociālā gadījuma 

intervence, sociālo 
problēmu risināšana, 
resursu apzināšana un 
piesaistīšana, ievērojot 
sociālā darba specifiku 
dažādās prakses jomās 

3.1. Aizstāvēt diskriminētos indivīdus un/vai sociālās grupas (piem., 
veci cilvēki, cilvēki ar speciālām vajadzībām, sievietes, 
minoritātes u.c.); 

3.2. Sniegt klientam psihosociālo palīdzību, sociālā gadījuma 
vadīšanas procesā; 

3.3. Izmantot dažādas sociālā darba teorijas un metodes; 
3.4. Nodrošināt radošu profesionālo lomu izmantošanu; 
3.5. Sniegt klientam vai klientu grupai informāciju par iespējām 

uzlabot savu sociālo situāciju un izglītot par spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, pastāvošajiem noteikumiem un 
procedūrām Latvijas labklājības sistēmā; 

3.6. Apzināt sociālo pakalpojumu tīkla iespējas; 
3.7. Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrēto indivīdu, 

sociālo grupu, kopienu vai sabiedrības sociālo problēmu 
risināšanā; 

3.8. Veidot pašpalīdzības grupas un vadīt atbalsta grupas; 
3.9. Izveidot stapprofesionālu komandu, nodrošināt tās vadību un 

ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību 
klienta labā; 

3.10. Apzināt un izmantot brīvprātīgo (t.sk. nevalstisko organizāciju) 
resursus indivīdu, grupu, kopienas un sabiedrības sociālo 
problēmu risināšanā; 

3.11. Nepieciešamības gadījumā veikt starpnieka funkcijas, 
kontaktējoties ar oficiālām iestādēm un atbildīgām personām 
klienta interesēs, kā arī risināt sarunas oficiālās iestādēs un 
organizācijās klienta interešu vārdā; 

4. Kopienas attīstības, 
sociālo pakalpojumu 
pieejamības un 

4.1. Veikt atsevišķu kopienas piedāvāto sociālo pakalpojumu 
ekspertīzi un sociālo institūciju darbības novērtēšanu; 

4.2. Izstrādāt un realizēt plānu kopienas sociālās attīstības 



atbilstības kopienas 
locekļu vajadzībām, 
veicināšana 

veicināšanai; 
4.3. Prognozēt kopienas sociālo tīklojumu; 
4.4. Sekmēt kopienas iedzīvotāju (t.sk. lokālo ietekmes grupu) 

līdzdalību sociālās politikas veidošanā un pašpalīdzības 
programmu attīstību; 

4.5. Paaugstināt kopienas sociālo kompetenci; 
4.6. Koordinēt dažādu kopienas sociālo institūciju sociālos 

pakalpojumus (t.sk. sociālās aprūpes, sociālās palīdzības, sociālās 
rehabilitācijas u.c.), piemērojot tos iedzīvotāju sociālajam 
stāvoklim; 

4.7. Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību, sekmējot sociālās 
infrastruktūras attīstību; 

4.8. Nodrošināt starpinstitūciju sadarbību konkrēto pašvaldības sociālo 
problēmu risināšanā; 

4.9. Praktizēt vai līdzdarboties konkrētu sociālo projektu, programmu 
izstrādē, vadīšanā un novērtēšanā, piesaistot finansiālos resursus 
sociālo problēmu risināšanai un sociālo institūciju tīkla 
attīstīšanai, balstoties uz kopienas iedzīvotāju sociālajām 
vajadzībām. Veikt sociālo projektu un programmu monitoringu; 

5. Sociālās politikas 
izstrādes, attīstības un 
realizācijas valstī 
pilnveidošana 

5.1. Risināt aktuālās sociālpolitikas problēmas valstī; 
5.2. Veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti; 
5.3. Modelēt un koordinēt jaunus sociālos pakalpojumus; 
5.4. Koordinēt vai līdzdarboties sociālpolitiskās akcijās un sabiedrības 

sociālās izglītošanas kampaņās; 
5.5. Koordinēt vai līdzdarboties paša mēroga sociālos projektos, 

programmās un sociālo institūciju (valsts, pašvaldību, NVO, 
privāto) darbības politikā, kas veicina iedzīvotāju sociālo 
labklājību un sociālo attīstību; 

5.6. Iesaistīties starpvalstu pasākumu koordinēšanā saistībā ar 
sabiedrības labklājību, sociālās politikas attīstību, sociālo drošību, 
profilaktiskajām aktivitātēm sociālo problēmu novēršanai ; 

5.7. Veikt sociālās politikas pārraudzību un novērtēšanu, sistemātiski 
un regulāri analizējot valstī īstenotās sociālās  politikas galvenās 
dimensijas, efektivitāti un atbilstību sabiedrības sociālā 
taisnīguma principam; 

5.8. Prognozēt sociālo problēmu veidošanos un attīstību; 
6. Sniegto pakalpojumu 

efektivitātes 
novērtēšana 

6.1. Regulāri novērtēt klienta, klientu grupas sociālās situācijas 
progresu; 

6.2. Noteikt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību 
(indivīda, kopienas, sabiedrības) sociālo vajadzību specifikai; 

6.3. Veikt profesionālās darbības pašnovērtēšanu; 
6.4. Regulāri iedalīties sociālo darbinieku supervīzijas sesijās; 

7. Supervīzijas prakses 
veidošana 

7.1. Vadīt zemāk kvalificētu sociālo darbinieku un sociālo darbinieku 
ar mazāku praktisko pieredzi supervīziju; 

7.2. Vadīt sociālā darba speciālistu supervīziju; 
8. Regulāri veikta 

profesionālās 
kvalifikācijas celšana 

8.1. Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un 
paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības programmās; 



8.2. Piedalīties sociālā darba speciālistu sertifikācijas norisē, iegūt 
sertifikātu, kā arī ievērot resertifikācijas prasības. 

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 

Fiziskie faktori 
• Sociālām institūcijām, pēc ģeogrāfiskā novietojuma, sabiedriskā transporta satiksmes, ceļiem, ēkām 

un vides, ir jābūt brīvi pieejamām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un visām pārējām klientu 
grupām. 

• Sociālajās institūcijās jānodrošina telpa un atbilstoši mēbeles individuālai sociālā darbinieka un 
klienta konsultācijai.. 

• Sociālajā institūcijā jābūt vismaz vienai telpai, kurā iespējams veikt sociālo darbu ar grupu. 
• Sociālo darbinieku kabinetos jānodrošina trokšņu izolācija. 
• Apgaismojumam jāatbilst ilgstošam darbam ar dokumentiem un datoru. 
• Sociālajā institūcijā jābūt uzgaidāmām telpām, kurās ērti var uzturēties un apsēsties visi klienti. 
• Sociālajā institūcijā jābūt tualetēm, kas paredzētas un pielāgotas klientiem. 
• Telpām, īpaši uzgaidāmajām, jābūt labi ventilētām, ziemā apkurinātām. 

Bioloģiskie faktori 
• Pastāv liels inficēšanās risks. 
• Telpām un mēbelēm jābūt regulāri dezinficētām un tīrām. 
• Sociālais darbs prasa ievērojamu maņu orgānu receptoru slodzi. 
• Sociālajiem darbiniekiem jāspēj koncentrēt uzmanība visas darba dienas garumā. 
• Institūcijai savu iespēju robežās jānodrošina regulāras sociālo darbinieku veselības pārbaudes un 

profilaktiskas aktivitātes veselības uzlabošanai atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem. 
Psiholoģiskie faktori 

• Sociālais darbs saistīts ar lielu garīgo piepūli, sarežģītas informācijas apstrādi. 
• Sociālajiem darbiniekiem jāuzņemas pilna atbildība par klientu problēmu efektīvu risināšanu un 

sociālo vajadzību apmierināšanu katru dienu. 
• Sociālajiem darbiniekiem jābūt ar psihisko noturību, savaldību un ātru reakciju krīzes situācijās. 
• Iespējama sociālā darbinieka “izdegšanas’’ sindroma rašanās, efektīvu darbaspēju zudums. 
• Sociālajai institūcijai jānodrošina profesionāla psihologa/psihoterapeita vai augstāk kvalificēta 

sociālā darbinieka supervīziju katram sociālajam darbiniekam. 
Organizatoriskie faktori 

• Sociālajam darbiniekam jāvada starpprofesionāļu komandu un jāveido regulāru sadarbību ar 
dažādām institūcijām mikro, mezo un makro līmenī. 

 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai 
• Humānisms, dažādību respektēšana, jebkura cilvēka cieņa, empātija, tolerance, diskrētums. 
• Mērķtiecība, organizētība, precizitāte, paškontrole, pacietība. 
• Austs intelekta līmenis – attīstīta loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, bagātīgs vārdu 

krājums, kas jāpiemēro klienta sociālajam statusam. 
• Pārliecība par savām spējām, pašcieņa, iekšējā harmonija. 
• Elastība, kreativitāte, dinamiskums. 
• Atbildības sajūta, patstāvība. 
• Izturība. 
• Atklātība. 
 



Prasmes  
Kopīgās prasmes 

nozarē Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās 
prasmes/spējas 

• Identificēt indivīdu, sociālo grupu, 
kopienas un sabiedrības sociālās 
problēmas un sociālās vajadzības. 

• Identificēt un analizēt sociālās 
problēmas, analizēt to cēloņus un 
sekas konkrētā teritorijā (pašvaldībās, 
kopienās u.c.). 

• Sniegt detalizētu sociālo problēmu 
novērtējumu. 

• Noteikt problēmu risināšanas fāzes. 
• Identificēt šķēršļus, kas varētu traucēt 

risināt sociālās problēmas. 
• Izmantot racionālo problēmu 

risināšanas pieeju. 
• Izmantot jaunas, radošas pieejas esošu 

problēmu risināšanai. 
• Identificēt klientu un problēmas 

dalībniekus. 
• Vērot un interpretēt klienta verbālo un 

neverbālo uzvedību, izmantojot 
personības teorijas un diagnostikas 
metodes. 

• Atspoguļot jūtas un pārfrāzēt klienta 
teikto. 

• Konsultēt klientu. 
• Savākt, apstrādāt, sintezēt un 

sistematizēt sociālo informāciju, 
analizēt faktus, lai veiktu sociālā 
gadījuma novērtējumu. 

• Atpazīt sociālo gadījumu kritērijus. 
• Analizēt klienta sociālo vidi, novērtēt 

fizisko, psiholoģisko un sociālo 
apstākļu darbību uz klientu, saistot to 
ar sociālajām problēmām, kādas ir 
klientam. 

• Plānot sociālās aktivitātes, kas novērš 
cilvēku sociālo izolāciju. 

• Plānot un slēgt kontraktu jeb 
sadarbības līgumu ar klientu. 

• Izvirzīt sociālā gadījuma risināšanas 
mērķi, adekvātus uzdevumus un 
funkcijas. 

• Izvēlēties sociālajam gadījumam 
piemērotas pielietojamās teorijas un 

• Risināt ģimeņu, bērnu un 
jauniešu sociālās 
funkcionēšanas problēmas 
un apmierināt to sociālās 
vajadzības. 

• Nodrošināt pilnvērtīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
bērniem un jauniešiem, 
ārpusskolas un ģimenes. 

• Risināt klientu ārstniecības 
iestādes sociālās problēmas, 
kas saistības ar slimību, 
medicīnisko ārstēšanas un 
tās seku mazināšanu, ņemot 
vērā klienta, ģimenes un citu 
tuvinieku, kā arī potenciālo 
klientu sociālās vajadzības. 

• Uzstādīt pacienta sociālo 
diagnozi agrā 
hospitalizācijas stadijā, 
sociālajā darbā ar klientiem 
ārstniecības iestādēs. 

• Atbalstīt, uzlabot un veicināt 
pacientu un viņi ģimenes 
locekļu psihosonālo 
funkcionēšanu un 
pielāgošanas slimībai, 
sociālajā darbā ar klientiem 
ārstniecības iestādēs. 

• Risināt klientu ar speciālām 
vajadzībām un viņu ģimenes 
locekļu sociālās problēmas, 
ievērojot sociālo taisnīgumu 
un apmierinot viņu sociālās 
vajadzības. 

• Pielāgot apkārtējo vidi 
atbilstoši cilvēku ar 
invaliditāti vajadzībām. 

• Nodrošināt vecu cilvēku 
sociālo ārstēšanu, uzlabojot 
viņu sociālo funkcionēšanu 
un uzsverot iespēju turpināt 
viņu iepriekšējās lomas. 

• Sekmēt vecu cilvēku 
mijiedarbību ar sociālo vidi, 

• Komunikācijas 
prasme (t.sk. 
intervēšanas, 
efektīvas 
informācijas 
apmaiņas, 
empātijas prasmes 
u.c.). 

• Atbalstīt un 
iedrošināt. 

• Veikt detalizētu 
alternatīvu 
priekšlikumu 
salīdzinājumu. 

• Plānot stratēģijas. 
• Paredzēt un 

novērtēt lēmumu 
iespējamo ietekmi. 

• Veidot un saglabāt 
profesionālās 
saites ar citiem 
speciālistiem. 

• Strādāt komandā, 
prasmes izveidot, 
vadīt un ar dažādu 
radošu metožu 
palīdzību veicināt 
komandas darbību 
un pastāvīgu 
funkcionēšanu. 

• Veidot efektīvu 
līderību. 

• Pielietot 
nepieciešamās 
metodes politikas 
analīzes veikšanai. 

• Veikt pētījumus 
un interpretēt 
teorētiskajā 
literatūrā atrastās 
atziņas. 

• Rakstīt un vadīt 
projektus. 

• Veikt izmaksu 
prognozes 



metodes. 
• Radoši izmantot sociālā darbinieka 

lomas intervences procesā. 
• Pielietot praktiskajā darbībā 

piemērotas, uz pētījumiem balstītas 
zināšanas un tehnikas sasniegumus. 

• Vadīt sociālo gadījumu. 
• Vadīt sociālo darbu ar grupu, strādāt ar 

dažādām sociālajām grupām. 
• Veidot sociālā gadījuma vēsturi (t.sk. 

Genogrammas, ekokartes, 
kūltūrgrammas, ģimenes kartes, 
anketas, daudzdimensiju sociālā 
atbalsta skalas, sociālā tīklojuma 
kartes, klienta pašaprūpes skpēju 
novērtējuma karte, sociogrammas, 
rajona fizisks apraksts, apsekošanas 
akti u.c.). 

• Analizēt un izmantot praksē Latvijas 
labklājības sistēmā esošos normatīvos 
aktus, pētījumus, stratēģijas, projektus 
u.c. 

• Pielietot sociālā darbinieka personības 
kvalitātes (humānisms, komunikācijas 
un kooperācijas spējas, iniciatīva un 
dinamisms, stabilitāte, sociālā 
inteliģence, morālisms). 

• Iedrošināt klientus būt aktīvam, 
līdzdarboties problēmsituācijas 
risināšanā, ļaut viņiem pašiem attīstīt 
savas spējas atrisināt situāciju un 
sniegt iespēju kontrolēt tās aktivitātes, 
kuras tiek organizētas kā atbilde uz 
viņu vēlmēm. 

• Atrast jaunus un nozīmīgus ceļus, kā 
veicināt klientu aktivitāti, piedalīšanos 
sociālo institūciju un kopienu darbā, 
sociālās politikas attīstīšanā. 

• Stimulēt un mobilizēt kopienas 
locekļus veidot interešu, ietekmes vai 
darbības grupas un nodrošināt viņu 
savstarpējo atbalstu un līdzdalību 
problēmu risināšanā u.c. kopienas 
norisēs. 

• Atvieglot komunikāciju starp 
sociālajām grupām kopienā. 

• Identificēt, piesaistīt un attīstīt klienta 
resursus (klienta spēki, zināšanas, 

veidojot jaunas vides un 
atbalsta sistēmas, lai 
kompensētu viņu ikdienas 
aktivitāšu trūkumu, 
vientulību un palīdzētu 
integrēties sabiedrībā. 

• Aizstāvēt vecu cilvēku 
tiesības un intereses. 

• Izmantojot multidisciplināro 
pieeju, risināt cilvēku ar 
atkarības problēmām 
 bio-psiho-sociālās 
problēmas. 

• Identificēt atkarīgo riska 
grupas un līdzatkarīgos, viņu 
sociālās vajadzības. 

• Sniegt sociālo atbalstu 
līdzatkarīgajiem. 

• Risināt personu vai personu 
grupu brīvības atņemšanas 
iestādes un personu vai 
personu grupu, kuras 
atbrīvotas no šīm iestādēm, 
personiskās un vides radītās 
sociālās problēmas, sniedzot 
sociālo atbalstu. 

• Nodrošināt brīvības 
atņemšanas iestādēs iekšējo 
dienestu darbības 
koordināciju klienta sociālo 
problēmu risināšanā - 
medicīnisko, sociālo, 
psiholoģisko, garīgo un 
saimniecisko palīdzību. 

• Veikt sociālo darbu ar 
ieslodzītā ģimeni (t.sk. 
palīdzēt pārvarēt 
psiholoģiskās, sociālās un 
ekonomiskās grūtības, kas 
saistītas ar kādas ģimenes 
locekļa apcietināšanu). 

• Sagatavot ieslodzīto 
atbrīvošanai (t.sk. sagatavot 
to problēmu risināšanai, kas 
varētu rasties atgriežoties 
brīvībā - darba vietās, dzīves 
vietas meklējumiem, 
grūtības kontaktējoties ar 

dažādiem 
sociālajiem 
projektiem, 
programmām, 
pakalpojumiem, 
institūciju 
izveidei. 

• Vākt un analizēt 
informāciju. 

• Apstrādāt pētījuma 
datus, pielietojot 
sociālo pētījumu 
un matemātiskās 
statistikas 
metodes. 

• Efektīvi prezentēt. 
• Sniegt pārskatus 

un ziņojumus. 
• Lietvedības 

prasmes. 
• Izstrādāt 

rekomendācijas 
likumu, 
noteikumu, 
lēmumu, līgumu, 
projektu 
pilnveidošanai. 

• Organizēt un vadīt 
dažādas sociālās 
akcijas, kampaņas, 
diskusijas un 
pārrunas. 

• Izmantot 
profesionālās 
darbības principus. 

• Saglabāt 
personisko 
līdzsvaru. 

• Izlēmīgi un 
apņēmīgi rīkoties. 

• Novērtēt. 



motivācija, pienākumi, klienta 
sociālais tīklojums u.c.). 

• Identificēt un piesaistīt sociālo 
pakalpojumu sistēmas tīklu. 

• Aktivizēt un regulēt sociālo institūciju 
darbību. 

• Vērst organizēt uzmanību un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanu un tiešo 
mijiedarbību ar pakalpojumu 
saņēmējiem. 

• Pildīt sociālā menedžera funkcijas 
kopienas sociālo pakalpojumu sistēmā. 

• Izveidot stapprofesionāļu komandu, 
nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu 
funkcionēšanu. 

• Identificēt un piesaistīt brīvprātīgos 
palīgus.  

• Nodrošināt brīvprātīgo menedžmetnu 
un veidot darbības programmas. 

• Pārliecināt citu profesiju grupu 
locekļus aizstāvēt izstumto, devianto 
vai marginalzēto iedzīvotāju daļu. 

• Sniegt atgriezenisko saiti, atbalstu 
citiem profesionāļiem. 

• Respektēt klientu vērību sistēmu, lai 
pilnīgāk izprastu viņu pasaules uztveri. 

• Rīkoties klienta vai klientu grupas 
labā, atsakoties no neitrālās un pasīvās 
pozīcijas. 

• Izmantot konfrontāciju darbā ar 
klientu. 

• Palīdzēt indivīdiem apgūt jaunas 
sociālās normas un lomas sociālo 
attiecību sistēmā, ar praktisku un 
morālu sagatavošanos jaunai sociālai 
videi. 

• Aizstāvēt klienta tiesības, intereses, 
cilvēka cieņu. 

• Efektīvi iejaukties palīdzošo profesiju 
pārstāvju patvaļīgos lēmumos, resursu 
liegšanā un novērst viņu 
neprofesionālu rīcību. 

• Izmantot indivīdu un grupu specifiskos 
talantus, kompensējot klientu izolētību 
un ierobežojumus. 

• Analizēt sociālo grupu konfliktu saturu 
un vadīt to risināšanu. 

cilvēkiem u.c.). 
• Atjaunot no ieslodzījuma 

atbrīvoto personu traucētās 
sociālās saites, nodrošināt to 
pilnvērtīgu funkcionēšanu un 
intergrāciju sabiedrībā. 

• Risināt minoritāšu sociālās 
problēmas un ar dažādu 
programmu palīdzību veidot 
minoritātēm labvēlīgu vidi 
un veicināt integrēšanos 
sabiedrībā. 

• Rast kontaktu ar dažādas 
tautības, reliģijas, ādas 
krāsas, seksuālās piederības 
cilvēkiem, neietekmējoties 
no sabiedrības steriotipiem. 

• Pietuvināt sociālos 
pakalpojumus klientiem uz 
ielas, viņiem ierastajā vidē, 
mazināt ielas vides 
nelabvēlīgo ietekmi un 
veicināt klientu pozitīvu 
integrēšanos sabiedrībā, 
atrast alternatīvas dzīvei uz 
ielas. 

• Diagnosticēt katra klienta, 
kurš dzīvo uz ielas un kura 
galvenā socializēšanās vide 
ir iela, sociālo problēmu 
loku, iemeslus un cēloņus 
viņa dzīvei uz ielas un kopā 
plānot iejaukšanās gaitu. 

• Integrēties klientu grupās, 
kuri dzīvo uz ielas, iemācīt 
tiem izmantot ielas vidi 
pozitīvā veidā un palīdzēt to 
veidot par vairāk uz 
izaugsmi orientētu vidi. 

• Risināt bezpajumtnieku 
sociālās problēmas un 
apmierināt viņu sociālās 
vajadzības, 

• Sniegt sociālo atbalstu ar 
HIV inficētajiem un AIDS 
slimniekiem, kā arī viņu 
tuviniekiem, tādejādi 
novēršot viņu sociālās 



• Risināt pretrunas starp klienta 
vajadzībām un kopienas iespējām. 

• Analizēt reģionālās attīstības ietekmi 
uz sociālo pakalpojumu kvalitāti. 

• Novērot klienta sociālās situācijas 
progresu. 

• Pielietot sociālo institūciju un sociālo 
pakalpojumu kvalitātes un atbilstības 
nodrošināšanas un novērtēšanas 
metodes un noteikt to efektivitāti. 

• Novērtēt kādas pārmaiņas ir notikušas 
un kā iejaukšanās ietekmējusi klientu 
un klienta sistēmu. 

• Izmantot sociālā darba sociālās 
tehnoloģijas un sociālā menedžmenta 
kvalitātes novērtēšanas 
instrumentāriju. 

• Noteikt palīdzības procesa nobeiguma 
fāzi. 

• Pārvērst sociālo politiku konkrētos 
sociālos pakalpojumos. 

• Sniegt vērtējumu par sociālās politikas 
programmu sociālajām sekām. 

• Izstrādāt sociālās attīstības plānus. 
• Formulēt sociālās attīstības virzienus, 

mērķus, uzdevumus. 
• Koordinēt mērķu un darbības 

programmas, projektus. 
• Piemērot sociālo pētījumu rezultātus 

sabiedrības sociālās attīstības 
veicināšanai. 

• Veidot specifiskas sabiedrības 
izglītošanas programmas. 

• Plānot un realizēt profilakses 
programmas. 

• Konstruktīvi izklāstīt sociālā darba 
aktualitātes un ar to saistīto 
problemātiku masu saziņas līdzekļiem, 
pašvaldības vadībai. 

• Nodrošināt politikas veidotājus ar 
informāciju par sociālām problēmām, 
kuras tiem ir nepieciešamas pārdomāt, 
lai vadītu politikas veidošanas 
aktivitātes. 

• Vadīt sociālās instrukcijas. 
• Nodrošināt sociālā darba vadītu, 

menedžmentu. 

izolācijas draudus un 
maksimalizējot 
psiholoģiskās un 
fizioloģiskās veselības 
uzturēšanas iespējas. 

• Risināt vardarbības 
problēmu un analizējot 
problēmsituāciju upura vides 
kontekstā, ievērojot viņa 
ģimenes situāciju, sociālo un 
ekonomisko stāvokli, 
izglītību, kā arī sabiedrībā 
noteikto, esošās vērtības un 
normas. 

• Identificēt vardarbības 
upurus un potenciālos 
vardarbības upurus. 

• Identificēt pazīmes, kas 
liecina par vardarbību pret 
bērnu vai pieaugušo. 



• Pārstāvēt kopienu. 
• Veicināt valsts, nevalstisko un privāto 

institūciju veidošanos, tādejādi 
nodrošinot cilvēku sociālās vajadzības 
un labklājības celšanos. 

• Iesaistīties dialogos starp valstīm 
sociālajos jautājumos, ievērojot savas 
valsts sociālās vajadzības. 

• Analizēt dažādu valstu labklājības 
sistēmu, to regulējošos normatīvos 
aktus (likumus, direktīvas, vienošanās, 
starptautiskus līgumus, deklarācijas, 
rekomendācijas u.c.). 

• Vadīt sociālo darbinieku un sociālā 
darba speciālistu supervīziju. 

 
Zināšanas 

Zināšanu līmenis Zināšanas Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Sociālā darbinieka profesijas raksturojums - būtība, process 
un nozīme sabiedrības attīstībā    

Sociālā darba teorijas, metodes, funkcijas un lomas.    
Kopienas sociālajā darbā pielietojamās metodes, funkcijas, 
teorijas un lomas.    

Sociālā darba profesionālā ētika, principi, standarti, vērtības, 
morāles normas.    

Konkrētu sociālā darba darbības virzienu (prakses 
jomu)mērķi, uzdevumi, teorētiskā bāze un prakse.    

Sociālā darba klientūras sociālais portrets.    
Sociālais darbs ar grupu    
Supervīzija un sociālo darbinieku prakses profesionālās 
supervīzijas koncepcijas un teorijas.    

Sociālo problēmu veidi, izcelšanās sabiedrībā, rašanās 
cēloņi, ietekme, sekas un risināšanas veidi.    

Starppersonu, sociālekonomiskās un vides problēmas.    
Raksturīgākie elementi problēmu risināšanas darbā.    
Lēmumu pieņemšanas process.    
Faktori, kas nosaka iedzīvotāju līdzdalības iespējas lēmumu 
pieņemšanā.    

Konfliktu risināšanas metodes.    
Loģika    
Projektu vadība    
Datorzinības, datortehnoloģija.    
Socionoģija, sociālo pētījumu metodes.    
Sociālā statistika (statistikas kā zinātnes iezīmes, īpatnības, 
statistikas izpētes objekts, metodes, dati).    

Sabiedrības resursu progresīvās pārdales metodes.    



Sociālo sistēmu vadīšana (saturs, pamatprincipi, noteikumi, 
īpatnības, funkcijas).    

Sociālo pakalpojumu veidi, to nodrošināšanas process un 
sociālo pakalpojumu sniedzēji.    

Sociālo institūciju darbības likumiskais pamats, juridiskais 
nodrošinājums.    

Sociālo institūciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes un 
atbilstības nodrošināšana un novērtēšana.    

Valsts, NVO, privāto sociālo institūciju  tīkls, darbības 
politika un specifika, kā arī sociālo pakalpojumu veidi un 
sociālo pakalpojumu sniedzēji Latvijā. 

   

Palīdzēšana un palīdzošo attiecību jēga.    
Starpprofesionāļu komandas izveides specifika, 
funkcionēšana, nodrošināšana un komandas darba dinamika.    

Psihiatrija, psihoterapija, vispārīgā, attīstības, personības un 
sociālā psiholoģija.    

Stresa menedžments    
Sabiedrisko attiecību stratēģijas veidošana, darba ar masu 
mēdijiem specifika sabiedrisko attiecību aktivitāšu 
efektivitātes rezultātu novēršana. 

   

Internets kā metode sabiedrisko attiecību veidošanā 
(elektroniskajiem medijiem).    

Mēdiju zinātnes    
Mēdiju treniņi (piem., runas māksla, publiskās uzstāšanās 
māksla, u.c.).    

Komunikāciju metodes    
Specifiska komunikācija atkarībā no cilvēka attīstības 
traucējumiem.    

Intervēšanas principi.    
Svešvalodas    
Augšanas un attīstības (personības veidošanās) 
likumsakarības cilvēka dzīvē un sociālo, ģenētisko, 
bioķīmisko un bioloģisko faktoru ietekme uz šiem 
procesiem, kā arī socializācijas un individualizācijas būtība 
vides un audzināšanas kontekstā. 

   

Bērnu un jauniešu sociālā, fiziskā, garīgā un seksuālā 
attīstība, t.sk. vajadzības, uzvedība, izjūtas atbilstoši 
vecumam no dzimšanas līdz briedumam, kā arī jauniešus 
tiekšanās pēc neatkarības, kompetences, sasniegumiem, 
personības spēka, identitātes un seksualitātes. 

   

Funkcionālās un disfunkcionālās savstarpējās attiecības 
(process, partneru, ģimeņu, grupu attiecības).    

Sabiedrības mazaizsargāto slāņu dzīves apstākļi, sociālo 
faktoru veidi, kuri ietekmē sociālo problēmu atrisināšanu 
(dzīvoklis, patēriņš, sociālās attiecības, nodarbinātības 
līmenis, reģionālās attīstības līmenis, sociālā infrastruktūra, 
masu mēdiji). 

   

Personas - vides mijiedarbība    



Sociālās deviances sabiedriskie faktori    
Sociālo un vides faktoru ietekme uz klientiem (indivīdu, 
ģimeni, grupu, kopienu).    

Grupu mijiedarbības un terapeitiskās iejaukšanās teorijas.    
Brīvprātīgu kustība Latvijā un pasaulē, darbība un attīstības 
tendences.    

Brīvprātīgie kā sociālo darbinieku resursu, brīvprātīgo 
darbinieku darbības menedžments, darba programmas 
veidošanas un novērtēšanas pamatprincipi. 

   

Sociālo vajadzību veidi.    
Metodes kā iegūt pilnvērtīgu sociālo informāciju un datus, 
to atlase un apstrāde.    

Reliģijas Latvijā, Eiropā, pasaulē, to ietekme uz cilvēka 
dzīvi.    

Sociālā ārstēšana (t.sk. tiešās un netiešās iejaukšanās 
stratēģijas, sociālās diagnozes noteikšana, palīdzība sociālās 
krīzes situācijās, sociālās ārstēšanas fāzes u.c.). 

   

Laulības (ģimenes), individuālās un grupu terapijas metodes 
un socioterapeitiskie koncepti.    

Ģimenes, skolas, kopienas, sociālo un kultūras procesu 
nozīme jauniešu neatkarības/brīvības nodrošināšanā.    

Ģimenes attīstības fāzes, struktūra, funkcijas un lomas 
socializācijas procesā.    

Riska faktori (piem., bezdarbs, šķiršanās, materiālais un 
sociālais stāvoklis u.c.), kas ietekmē bērnus un viņu ģimenes 
un visu sabiedrību kopumā. 

   

Veselības aprūpes sistēma Latvijā.    
Pacientu hospitalizācijas process (uzņemšana un 
izrakstīšana) un pēcaprūpes iespējas.    

Sociālie, ekonomiskie, vides un emocionālie faktori, kas 
kavē pacienta un viņa ģimenes pielāgošanos slimībai un tās 
ārstēšanai. 

   

Invaliditātes veidi, raksturotāji un dažāda veida medicīniskie 
rakstura problēmas/slimības (t.sk. neārstējamas un augsta 
riska), to identifikācijas metodes, cēloņi, attīstības fāzes, 
izraisītās fiziskās, sociālās un psiholoģiskās sekas, ietekmes 
faktori, pielāgošanās iespējas un saistība ar sociālo dzīves 
kontekstu. 

   

Ārējās un iekšējās vides/infrastruktūras attīstība, 
pielāgošanās atkarībā no invaliditātes veida.    

Personu ar invaliditāti vajadzības, sociālās funkcionēšanas 
problēmas, cēloņi, sekas, risinājumi.    

Neatkarīgas dzīves modeļi.    
Gerontoloģijas vispārējās problēmas (zinātnes priekšmets, 
attīstība, zinātņu struktūra u.tml.), sociālā gerontoloģija, 
gerontopsiholoģija, gerontoģenēzes likumsakarības, 
geriatrija un vecu cilvēku aprūpe Latvijā (tiesiskie un 
institucionālie aspekti). 

   



Detoksikācija, somatiskā saslimšana    
Atkarības galvenās pazīmes, stadijas, veidi un profilakse.    
Atkarīgo atveseļošanās procesa dinamika, atkarības 
ārstēšanas modeļi un principi, un grupu terapijas metodes, 
grupu dinamika, pašpalīdzības grupas cilvēki ar atkarības 
problēmām. 

   

Sociālā darba specifika darbā ar līdzatkarīgajiem    
Soda izpildes likumdošana, kā arī LR likumi un normatīvie 
akti, kas attiecas uz tiesībsargājošo orgānu darbību.    

Sociālais darbs ar deviantām, sociāli izolētām un 
dezadaptīvām sociālajām grupām, to vērtībām un kultūru.    

Ar brīvības atņemšanas sodīto personu sociālās dzīves 
normalizācijas process.    

Problēmas, ar kurām saskaras personas ieslodzījuma vietās 
un atbrīvojoties no ieslodzījuma    

Tiesu un cietumu sistēma Latvijā.    
Atsevišķu sociālo grupu integrācijas procesa, vajadzību, 
problēmu specifika, kultūra, vērtības, dzīves veids.    

Dažādas iedzīvotāju grupas t.sk. minoritāšu kultūra, dzīves 
veids, paražas, vērtības, diskriminācija.    

Dažādi etnopolitiskie aspekti, multikultūras koncepcijas 
būtība.    

Minoritāšu integrācijas process, sociālās problēmas, cēloņi 
un sekas, kā arī sabiedrības steriotipi par dažādām 
minoritātēm. 

   

Naturalizācijas process    
Faktori, kas ietekmē ielu sociālā darba veidošanos un 
attīstību.    

Ielu vide, sociālās grupas uz ielas, dzīves veids, vērtības, 
paražas, kultūra.    

Faktori, kas ietekmē klienta nonākšanu uz ielas un sekas, 
kādas šis fakts atstāj uz klientu un viņa ģimeni, kā arī 
potenciālās klientu grupas uz ielas - bezpajumtnieki, 
narkomāni, prostitūtas, ielu bērni, noziedzīgie grupējumi, 
u.tml. 

   

Darba aizsardzība un sociālā darbinieka pašaizsardzības 
mehānismi - gan fiziskie, gan psiholoģiskie.    

Ielu sociālā darba modeļi, metodes, uz klientu vērstais darbs, 
atdalītais/autonomais darbs un alternatīvais izglītības 
process - mācīšanās uz ielas. 

   

HIV vīruss - medicīniskie HIV/AIDS aspekti, 
simptomoloģija, cēloņi, infekcijas transmisijas veidi, 
slimības attīstība, vīrusa pārnešanu ietekmējošie faktori, 
sekas. 

   

Specifiskas profilaktiskas aktivitātes un konsultēšanas 
metodes pirms un pēc HIV testa periodā, no krīzes un 
īslaicīgas iejaukšanās līdz ilgstošai ārstēšanai, no diagnozes 
uzstādīšanas visu klienta inficēšanās un saslimšanas laiku. 

   



Psihosociālās problēmas ar kurām HIV inficētie saskaras 
ikdienā gan personīgajā, gan profesionālajā vidē.    

Seksuālās un seksuālo aktivitāšu riska problēmas (t.sk. 
prostitūcija, homoseksuālisms u.c.).    

Suicīds, nāve, tās stadijas.    
Vardarbības veidi, vardarbību izraisošie faktori, cēloņi un 
sekas (t.sk. psihotraumas izpausmes, kas raksturīgas 
vardarbības upuriem), un pazīmes, kas liecina par 
vardarbību gan pret pieaugušo, gan bērnu. 

   

Vardarbību ģimeni raksturojošie faktori.    
Aktivitātes Latvijā vardarbības samazināšanā un profilaksē.    
Sociālā darba vadība, sociālo institūciju vadīšana.    
Personālvadības politika.    
Vadības teorija.    
Latvijas Eirointegrācijas process, saistošie normatīvie 
dokumenti un ES finansu instrumenti.    

Globalizācijas dimensijas ietekme uz sociālo politiku, 
sociālās pārmaiņas Eiropā un pasaulē.    

Starptautiskās un nacionālās cilvēktiesības sociālo pārmaiņu 
laikā.    

Eiropas Padomes sociālā un ekonomiskā politika.    
Diskriminācijas, sociālās izolācijas, apspiešanas pazīmes, 
process, cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā.    

Sociālā likumdošana, izglītības likumdošana, personas 
tiesības, ģimenes tiesību likumdošana, veselības 
aizsardzības likumdošana, darba likumdošana 

   

Sociālās politikas veidi, modeļi, vērtības, kritēriji, ietekmes 
faktori, analīzes metodes, attīstības pamatvirzieni, sociālā 
progresa pamatrādītāji, stabilitātes uzturēšanas un sociālā 
taisnīguma veicināšanas process. 

   

Sociālās attīstības līmeņi, cilvēku sociālais stāvoklis, sociālo 
pakalpojumu pieejamība.    

Sociālās attīstības plānošanas koncepcijas un tehnikas,  
programmas sociālā progresa veicināšanai, iespējama 
ietekmēt sociālo taisnīgumu un cilvēku sociālo apstākļu 
uzlabošanos. 

   

Attīstības perspektīvas sociālajā labklājībā.    
Sociālās labklājības sistēmas pamatprincipi, darbības mērķi 
un pamatelementi (nodarbinātība, sociālā palīdzība, sociālā 
apkalpošana, veselības aprūpe), kā arī funkcionēšanas 
mehānismi. 

   

Sociālās labklājības administrācijas teorijas un koncepcijas.    
Sociālās demogrāfiskās un politiskās infrastruktūras ietekme 
uz klienta sociālo situāciju.    

Sociālekonomiskās parādības un procesi valstī 
(domogrāfiskie procesi, nodarbinātība, inflācija, iedzīvotāju 
dzīves līmenis, izglītība, kultūra, veselības aprūpe u.c.). 

   

Valsts politikas veidošanas un īstenošanas process, valsts    



politiskā struktūra. 
Likumprojektu akceptēšanas gaita, iesniegšanas kārtība 
Saeimā.    

Valsts vietējās pārvaldes sistēma.    
Dažādu Latvijas administratīvo teritoriju atšķirības sociālie 
ekonomiskajā attīstībā.    

Pašvaldību ietekme uz valsts pārvaldi.    
Savstarpējo norēķinu sistēma par pakalpojumiem, kas 
sniegti citu pašvaldību iedzīvotājiem.    

Pašvaldību funkcijas, administratīvais aparāts, politikas 
partijas, deputātu funkcijas.    

Reģionālās sociālās politikas veidošana un sociālās 
stabilitātes nodrošināšanas mehānismi.    

Ekonomika (mikroekonomika, makroekonomomika).    
Tiesību zinātne, tiesību teorija, tiesu sistēma valstī.    
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Laila Rieksta - Riekstiņa, LR Labklājības Ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālās 

palīdzības politikas un prognozes nodaļas vadītāja; 
• Ruta Klimkāne, LR Labklājības Ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālās palīdzības 

departamenta Sociālās palīdzības politikas un prognozes nodaļas vadītājas vietniece; 
• Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas prezidente; 
• Maruta Pavasare, Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālo pabalstu nodaļas vadītāja; 
• Lidija Šiļņeva, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība" lektore; 
• Dzintra Ozola, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālā darba programmas 

direktores v.i.; 
• Irīna Vereščagina, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas un Psiholoģijas katedras docētāja; 
• Inga Kalniņa, Dienas centra "Cerību ligzda" direktore; 
• Rudīte Burova, BO VAS Bērnu klīniskā Universitātes slimnīcas sociālais darbinieks; 
• Ieva Lāss, Rīgas Domes Kurzemes rajona Sociālās palīdzības dienesta Ģimenes atbalsta un krīžu 

centra sociālais darbinieks; 
• Andris Gailītis, ALAN Padomes koordinators; 
• Aivars Damroze, Cēsu rajona Gatartas pansionāta sociālais darbinieks; 
• Einārs Grāvers, Rīgas Domes Zemgales priekšpilsētas Sociālās palīdzības dienesta Sociālās 

rehabilitācijas un pabalstu nodaļas sociālais darbinieks; 
• Marika Blizika, Rīgas 65. Vidusskolas sociālais pedagogs. 
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1.Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

LPA Pedagoăijas katedra;  programmas direktore - Dr.paed., asoc.prof. A.Līdaka. 

Programma sastāv no  šādām daĜām:  

� studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi nozares teorijā un praksē- 7 

KRP; 

� pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un vadībzinātnes kursi- 5 KRP;  

� pedagoăijas un psiholoăijas kursi- 2 KRP;  

� prakse- 6 KRP;  

� valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana)- 20 KRP. 

Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. 

 

2.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju darbu reglamentē LPA Nolikums par studijām. Studiju programmas 

mērėu un uzdevumu realizācija norisinās LPA Pedagoăijas fakultātē, studiju jomā 

sadarbojoties ne vien maăistrantiem un mācībspēkiem, bet arī akadēmijai ar citām 

Latvijas un ārvalstu (Lietuva, Igaunija, Dānija, Norvēăija u.c.) izglītības un sociālām 

iestādēm un institūcijām (Sociālās palīdzības centrs, Bērnu nams, Bērnu bāreĦu 

aprūpes centrs, BāriĦtiesa, Nevalstiskās organizācijas un citas iestādes). Sadarbība 

raksturojama vairākos virzienos: studiju programmas saskaĦošanā, pārraudzībā un 

izvērtēšanā (ekspertu līmenī), atbalstā un īstenošanā (lektoru, konsultantu, prakses 

vadītāju u.c. statusā). Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas specifika: orientācija uz teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē.  
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Studentu uzĦemšana ir orientēta uz valsts un sabiedrības vajadzību un 

pieprasījuma pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem apmierināšanu. Studiju 

programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar citu Latvijas  

sociālo institūciju darbiniekiem. Galvenie studiju programmas reklāmas pasākumi ir: 

LPA informācijas diena akadēmijā, līdzdalība pilsētas pasākumos par tālākizglītības 

iespējām, informācijas sniegšana sociālā darbinieka studiju programmas absolventiem, 

sociālās palīdzības un aprūpes iestādēs strādājošiem, informatīvo materiālu, bukletu, 

afišu u.c. izplatīšana, izmantojot INTERNETU un masu komunikācijas līdzekĜus. 

Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta tās realizācija ir nodrošinājusi maăistrantu 

uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas statistika liecina, ka reflektanti nāk no 

Liepājas un Rīgas pilsētām, Kurzemes un Latgales reăioniem. 

UzĦemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek saskaĦā ar Senāta 

apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem par valsts budžetu vai 

pašfinansējumu konkursa kārtībā, Ħemot vērā iestājreferāta par pētniecisko problēmu 

rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir konstatēt reflektanta motivāciju veikt 

pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, profesionālo mērėorientāciju un vēlmi 

darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja palīdz mēķėtiecīgāk  orientēt maăistrantus 

turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk plānot izglītības ieguves organizācijas 

procesu. 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 

un ierosinājumu raksturu. 

Studiju darbs tiek organizēts saskaĦā ar akadēmijā izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai.  

Studiju kursu realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, 

semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs, prakse. To 

izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. Īpaša 

vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju kursu 

programmās ir plānots studentu patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites 

nodrošinājums studiju kursa apguves ietvaros.  
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Liela nozīme akadēmijā tiek pievērsta praksei kā vienai no profesionālo studiju 

programmas nozīmīgākajiem komponentiem. Tās saturs un organizācija tiek 

sistemātiski analizēti un pilnveidoti. Prakses vadīšanā ir iesaistīti Liepājas Sociālās 

palīdzības centra, kā arī citu reăionu sociālie dienesti. 

 

3.Vērt ēšanas sistēma 

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Studiju 

sasniegumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 

prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

 

4.Studējošie 

Pilna laika studiju profesionālā maăistra studiju programmā “Sociālais darbs” 

2004./2005.studiju gadā studē 23 maăistranti, no kuriem par valsts budžeta līdzekĜiem 

ir imatrikulēti 8 studenti, 15 – par pašu studējošo, juridisku vai fizisku personu 

līdzekĜiem, 2005./2006.studiju gadā-12 maăistranti, no kuriem par valsts budžeta 

līdzekĜiem ir imatrikulēti 7 studenti, 5 – par pašu studējošo, juridisku vai fizisku 

personu līdzekĜiem. 

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic Pedagoăijas katedras vadītāja, studiju programmas direktore, mācībspēki. 

Anketās tiek ietverti jautājumi par docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, 

problēmām studiju programmas apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie 

dati tiek izmantoti, lai vērtētu studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu 

korekcijas. 

Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par novitātēm studiju 

programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. 

Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem: 
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Aija Barča Valsts sociālās politikas realizācija vietējā pašvaldībā 
Sanda Bišmane Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem Latvijas mazpilsētā 
Rita Cērmane Sociālā darba specifika sociālajā dzīvojamā mājā 
Helga Dēbele Sociālā darbinieka loma pamatizglītību neieguvušu jauniešu 

dzīves kvalitātes uzlabošanā 
Dace Gadzāne PusceĜa mājas modelis personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem sociālās aprūpes centrā „Kalupe” 
Visvaldis 
Gūtmanis  

Nevalstisko organizāciju un privātā sektora iesaistīšanās 
sociālo pakalpojumu piedāvāšanā Liepājā 

Lana 
KondeĜčuka 

Vecu Ĝaužu dzīves kvalitāte 

Inta Konrāde Sociālā darbinieka palīdzības iespējas vardarbībā cietušajiem 
veciem cilvēkiem 

Inese Kraukle Narkomānija- bērnu un pusaudžu deviantoloăiska problēma 
Nikola 
Lakševica 

Alkoholatkarīgo un līdzatkarīgo personu sociālā rehabilitācija 
pašvaldībā 

Vinita 
Latuškēvica 

Brīvprātīgie- nozīmīgs sociālā darba resurss un demokrātiskas 
sabiedrības veicinošs faktors 

Sigita Riepša Ārpusăimenes aprūpē esošo jauniešu patstāvīgās dzīves 
uzsākšanu ietekmējošie faktori 

Anita SegliĦa Starpinstitucionālā sadarbība sociālā darbā ar ăimenēm un 
bērniem Liepājas pašvaldībā 

Kristīne Šaripo Bērnu pamešana novārtā kā sociāla problēma 
Monta Šice Atbalsta grupu izveide un vadīšana sociālā darba klientiem 

Liepājas pašvaldībā 
Sanita TauriĦa Dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējas personām ar 

garīgās attīstības traucējumiem lauku kopienā 
Sindija 
Timoščuka 

Starpinstitucionālās sadarbības iespējas Saldus pilsētā darbā 
darbā ar ăimenēm un bērniem 

Uldis 
Veidemanis 

Sociālo pakalpojumu administrēšana un tās ietekme uz  
sociālo pakalpojumu kvalitāti 

Irīna 
Vereščagina 

Supervīzija sociālajā darbā 

Tatjana 
Vereščagina 

Sociālo darbinieku profesionālā izdegšana 

Māris Zemītis Sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes veicināšana 
pieaugušo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā 

Agnese Alksne Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas nepieciešamība sociālās 
palīdzības jomā 

Vineta Frolova Paliatīvās aprūpes problēmas un risinājumi 
Inese Ivāne Dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem Skrundas novadā 
Inese Dārzniece Sociālās integrācijas nodrošināšana personām ar redzes 

traucējumiem Latvijā 
Vineta Reinsone Aktuālas problēmas darba tirgū Liepājas pilsētā un rajonā 
Dace Guseva Institucionālās un alternatīvās aprūpes attīstība personām ar 

garīga rakstura traucējumiem 
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Zane Meiere Sociālā darba specifika darbā ar vardarbībām ăimenē 
cietušiem bērniem 

Dace Roăe Sociālā darbinieka un klienta savstarpējo attiecību aspekti 
sociālajā dienestā 

Ilmārs Talle Atkarības sindroma izpausmes pusaudžu vecumā 
Līga Ēriksone Preventīvais sociālais darbs alternatīvos dienas centros ar ielas 

bērniem 
 

5.Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju. Programmā strādājošie 

mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura projektos (Baltijas – ZiemeĜvalstu, 

Latvijas – Dānijas, Tempus, Erasmus, Sorosa fonda u.c.). Katedras mācībspēki 

regulāri plāno savu līdzdalību citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām. Studiju modelī būtiski ir palielināta maăistrantu pētnieciskā 

darba loma. Tā ir kĜuvusi par vienu no kursu programmu sastāvdaĜām.  

 

6.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir trīs studiju korpusi, kuros ir 

gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un centri, Sporta 

komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  starpbibliotēku 

abonements), brīvpieejas lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu 

pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma studiju programmas 

nodrošināšanā. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir 

pieslēgums INTERNET  tīklam un on-line datu bāzēm: EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Nozare.lv. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem 

ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī 18 

nosaukumu CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir pieejamas gan LPA, gan 

Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli 

studiju programmā. 

Studiju materiālu nodrošināšanā tiek izmantota LPA izdevniecība „LiePa” ar 

modernu iespiediekārtu un fotoiekārtu. Studiju programmas darbība un pētniecība tiek 
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finansēta no valsts budžeta (vienas budžeta vietas izmaksa- Ls 474,25) maksas, citiem 

LPA pašieĦēmumiem. 

 

7.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar ārvalstu augstskolām: 

Rietumanglijas Universitāti Bristolē, Bekeščobas augstskolu Ungārijā, Tartu 

Universitāti Igaunijā, Sogn og Fjordanes koledžu Norvēăijā. 

 

8.Studiju programmas attīstības plāns 

Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas konteksts, tādēĜ aug pieprasījums pēc jauniem, kvalificētiem 

speciālistiem. Šo pārmaiĦu ietekmē augstākās profesionālās izglītības programmā ir 

iekĜauti sociālā darbinieka profesijai aktuāli studiju kursi, kuri dod iespēju 

maăistrantiem palielināt mobilitāti akadēmijā un nodrošināt iespējas izglītību 

papildināt vai turpināt kādā citā Latvijas vai ārzemju augstskolā. Studiju programmas 

attīstību nodrošina arī studiju darba formu un metožu maiĦa, lielāku īpatsvaru atvēlot 

radošam, mērėtiecīgam studentu darbam. 

Ir izvirzīti uzdevumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai: 

1. Pilnveidot studiju programmu, akcentējot tās studiju kursu saturu Eiropas 

telpai. 

2. Nostiprināt praktiskās darbības saikni ar sociālā darba zināšanām un 

prasmēm, paplašināt prakses un pētnieciskā darba iespējas. 

3. Piesaistīt sociālās institūcijas un speciālistus studiju programmas realizēšanā. 

 

9.Secinājumi 

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, pieprasījums pēc jauniem, kvalificētiem speciālistiem.  

• Ir izstrādāti un pilnveidoti maăistrantu prakses uzdevumi, papildinot prakses 

mapes saturu. 

• Aktuāla ir studiju formu un metožu daudzveidības realizēšana, īpaša vērība tiek 

pievērsta maăistrantu patstāvīgajam darbam un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai studiju darbā.  
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10.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai. 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. Pilnveidot  

profesionālā 

maăistra studiju 

programmu 

„sociālajā 

darbā”. 

 

1.Apkopot ieteikumus 

studiju programmas 

pilnveidei. 

2.Izanalizēt ārzemju 

pieredzi. 

 

Visu 

gadu 

A.Līdaka A.Līdaka  

 

 

L.Latsone 

 

 

 

Pilnveidota studiju 

programma  

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Regulāri 

papildināt 

literatūras 

krājumus par 

sociālo darbu 

LPA bibliotēkā  

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

 

 

Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

1. Iegādāties sociālā 

darba literatūru  

 

 

 

 

 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus 

Latvijas un Eiropas 

kontekstā 

 

Noorganizēt sociālo 

darbinieku konferenci 

par aktuālām sociālām 

problēmām 

Visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

Visu studiju 

gadu. 

 

 

 

2006./2007. 

stud.gads 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore 

 

 

Maăistra 

darbu vadītāji  

 

 

 

A.Līdaka 

A.Barča 

 

Speciālās literatūras 

sociālā darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

 

Aizstāvētie maăistra 

darbi 

 

 

 

Noorganizēta 

konference 
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Darba grupas vadītāja: 

 

Studiju programmas direktore  

/A.Līdaka/ 

Darba grupas locekĜi: 

 

Studiju daĜas vadītāja 

/R.Rupeika/ 

Pedagoăijas fakultātes dekāne: 

/V.TrumsiĦa/ 

Maăistrante: 

/I.Vereščagina/ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

PROFESIONĀLAIS MA ĂISTRS  

SOCIĀLAJĀ DARBĀ 

( kods 47765 ) 

 

 

 

Pašnovērt ējuma ziĦojums 

par 2006./2007.studiju gadu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Lāsma Latsone/ 

Ph.D.,doc 

Dekāne: …………………… 

/Vineta TrumsiĦa/ 

Mg.philol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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1.Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

LPA Pedagoăijas katedra;  programmas direktore - Dr.paed., asoc.prof. A.Līdaka. 

Programma sastāv no  šādām daĜām:  

� studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi nozares teorijā un praksē- 7 

KRP; 

� pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un vadībzinātnes kursi- 5 KRP;  

� pedagoăijas un psiholoăijas kursi- 2 KRP;  

� prakse- 6 KRP;  

� valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana)- 20 KRP. 

Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. 

 

2.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju darbu reglamentē LPA Nolikums par studijām. Studiju programmas 

mērėu un uzdevumu realizācija norisinās LPA Pedagoăijas fakultātē. Studiju 

programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

specifika: orientācija uz teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās 

nodarbībās un patstāvīgā praksē.  

Maăistrantu uzĦemšana ir orientēta uz sociālo darbinieku tālākizglītības vajadzību 

apmierināšanu, ko kopumā atbalsta arī Labklājības ministrija. Valsts un sabiedrības 

pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem sociālā darba sfērā rosina dažādu 

augstskolu 2.līmeĦa augstāko izglītību ieguvušos sociālos darbiniekus turpināt 

studijas, lai iegūtu profesionālā maăistra grādu sociālajā darbā.   



 

 

  

 

Studiju programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar 

citu Latvijas  sociālo institūciju darbiniekiem. Galvenie studiju programmas reklāmas 

pasākumi ir: LPA informācijas diena akadēmijā, līdzdalība pilsētas pasākumos par 

tālākizglītības iespējām, informācijas sniegšana sociālā darbinieka studiju programmas 

absolventiem, sociālās palīdzības un aprūpes iestādēs strādājošiem, informatīvo 

materiālu, bukletu, afišu u.c. izplatīšana, izmantojot INTERNETU un masu 

komunikācijas līdzekĜus. Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta tās realizācija ir 

nodrošinājusi maăistrantu uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas statistika liecina, 

ka reflektanti nāk no dažādiem Latvijas reăioniem. 

UzĦemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek saskaĦā ar Senāta 

apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem par valsts budžetu vai 

pašfinansējumu konkursa kārtībā, Ħemot vērā iestājreferāta par pētniecisko problēmu 

rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir konstatēt reflektanta motivāciju veikt 

pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, profesionālo mērėorientāciju un vēlmi 

darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja palīdz mēķėtiecīgāk  orientēt maăistrantus 

turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk plānot izglītības ieguves organizācijas 

procesu. 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 

un ierosinājumu raksturu. 

Studiju darbs tiek organizēts saskaĦā ar akadēmijā izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai.  

Studiju kursu realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, 

semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs, prakse. To 

izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. Īpaša 

vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju kursu 

programmās ir plānots studentu patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites 

nodrošinājums studiju kursa apguves ietvaros.  

Liela nozīme akadēmijā tiek pievērsta praksei kā vienai no profesionālo studiju 

programmas nozīmīgākajiem komponentiem. Tās saturs un organizācija tiek 

sistemātiski analizēti un pilnveidoti. Prakses uzdevumu izpilde atklāj maăistrantu 



 

 

  

 

prasmes veikt sociālā darba izvērtēšanu sociālās likumdošanas aktu realizācijas 

kontekstā savā izvēlētajā prakses vietā.  

 

3.Vērt ēšanas sistēma 

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Studiju 

sasniegumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 

prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

 

4.Studējošie 

Pilna laika studiju profesionālā maăistra studiju programmā “Sociālais darbs” 

2006./2007.studiju gadā studē 24 maăistranti, no kuriem par valsts budžeta līdzekĜiem 

ir imatrikulēti 7 studenti, 17 – par pašu studējošo, juridisku vai fizisku personu 

līdzekĜiem.  

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic studiju programmas direktore un mācībspēki. Anketās tiek ietverti jautājumi par 

docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, problēmām studiju programmas 

apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai vērtētu 

studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu korekcijas. 

Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par novitātēm studiju 

programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. Pamatojoties uz 

maăistrantu ieteikumiem, studiju programmā ir iekĜauts studiju kurss “Pētniecība 

sociālajā darbā“, kas rada iespējas pētījumu kvalificētākai realizācijai, bet, balstoties 

uz vadības teorētisko aspektu apguves aktualitāti sociālajā darbā, maăistra studiju 

programmā ir iekĜauts studiju kurss “ “ studiju kursu “Socioloăisko pētījumu metodes 

un pētījumu organizācija”, “Sociālo programmu novērtēšana un īstenošana“ un  

“Sociālā stratifikācija“vietā, kas, atsakoties no 1 KRP kursiem, Ĝauj daĜēji izvairīties 

no studiju kursu sadrumstalotība.  



 

 

  

 

PārmaiĦas ir nodrošinājušas izvirzīto uzdevumu studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanai, akcentējot tās studiju kursu saturu atbilstību Eiropas telpai, kā arī 

nostiprinot praktiskās darbības saikni ar zināšanām un prasmēm sociālajā darbā. 

Studiju modelī būtisku vietu ieĦem maăistrantu pētnieciskais darbs. Tas ir kĜuvis 

par vienu no studiju kursu programmu pamata sastāvdaĜām. Šajā studiju gadā ir 

aizstāvēti  ?? maăistra darbi. Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā 

nozīmīgiem aspektiem: .  

 
 

5.Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju: studiju kursu realizācijā ir 

iesaistīti 5 zinātĦu doktori, 2 maăistri, profesionālā maăistra darbu vadību nodrošina 

zinātĦu doktori un maăistri, kuru kompetence ir atbilstoša izvēlētajai tēmai. 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām.  

Programmā strādājošie mācībspēki regulāri plāno savu līdzdalību un ir aktīvi 

iesaistījušies citu augstskolu zinātniskajās konferencēs un dažāda rakstura projektos. 

 

6.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir trīs studiju korpusi, kuros ir 

gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un centri, Sporta 

komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  starpbibliotēku 

abonements), brīvpieejas lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu 

pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma studiju programmas 

nodrošināšanā. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir 

pieslēgums INTERNET  tīklam un on-line datu bāzēm: EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Nozare.lv. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem 

ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī 18 

nosaukumu CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir pieejamas gan LPA, gan 

Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli 

studiju programmā. 



 

 

  

 

Studiju materiālu nodrošināšanā tiek izmantota LPA izdevniecība „LiePa”. 

 

7.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām, starp kuriem nozīmīga ir sadarbība ar Sociālā darba un sociālās 

pedagoăijas augstskolu “Attīstība”, Bergenas Universitātes koledžu Norvēăijā, 

Darmštates Kristīgo akadēmiju. Studiju programmas direktore A.Līdaka piedalījās 

Lietuvas dažāda līmeĦa sociālā darba studiju programmu akreditācijas procesā kā 

starptautiskais eksperts, kas veicina sadrbības saišu veidošanos ar Lietuvas sociālā 

darba studiju programmām. 

Īpaši atzīmējama ir 1.sociālā darba konferences “Sociālā darba aktualitātes” 

norise LPA. Maăistranti iesaistījās tajā gan kā plenārsēdes referenti (S.Valde), gan kā 

darba grupu aktīvi dalībnieki, aktualizējot sociālā darba problēmas dažādās jomās. 

Nozīmīgs faktors konferences veiksmīgā norisē ir Latvijas augstskolu, kuras realizē 

sociālā darba programmas, sadarbība un ieinteresētība kopīgajā darbībā. 

 

8.Studiju programmas attīstības plāns 

Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas kontekstā. Šo pārmaiĦu ietekmē augstākās profesionālās 

izglītības programmā ir iekĜauti sociālā darbinieka profesijai aktuāli studiju kursi, kuri 

dod iespēju maăistrantiem palielināt mobilitāti akadēmijā un nodrošināt iespējas 

izglītību papildināt vai turpināt kādā citā Latvijas vai ārzemju augstskolā.  

Studiju programmas attīstību nodrošina arī studiju darba formu un metožu 

maiĦa, lielāku īpatsvaru atvēlot radošam, mērėtiecīgam studentu darbam.  

Liela nozīme ir sekmēt sociālā darba konferenču tālāku ikgadēju norisi, veidojot 

tās saturu atbilstoši Latvijas un Eiropas aktualitātēm, sekmējot kāda sociālā darba 

virziena attīstību.  

 

9.Secinājumi 

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem.  



 

 

  

 

• Ir pilnveidots maăistra studiju programmas saturs un prakses uzdevumi. 

• Īpaša vērība ir pievērsta maăistranta pētnieciskajam darbam un atgriezeniskās 

saites nodrošināšanai maăistra darba izstrādē. 

• Nozīmīgu vietu studiju procesa pilnveidē ieĦem sociālā darba konferences, 

kurā grupu darbā aktīvi iesaistījās maăistranti, daloties sava darba pieredzē un 

balstoties uz veiktajiem praktiskajiem pētījumiem.   

 
 

 

10.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai. 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulāra LPA 

bibliotēkas fondu 

papildināšana ar 

sociālā darba  

studiju 

programmas 

saturam 

atbilstošu 

literatūru 

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

 

 

Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

 

 

 

Iegādāties atbilstošu 

jaunāko literatūru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus 

Latvijas un Eiropas 

kontekstā 

 

Noorganizēt 2.sociālo 

darbinieku konferenci 

par aktuālām sociālām 

problēmām, uzaicinot 

interesentus no 

Latvijas augstskolām, 

sociālajām 

institūcijām, kā arī 

Visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visu studiju 

gadu. 

 

 

 

2007./2008. 

stud.gads 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore 

 

 

 

 

 

Maăistra 

darbu vadītāji  

 

 

 

A.Līdaka 

A.Barča 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

 

 

 

 

Speciālās literatūras 

sociālā darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

 

 

 

 

Aizstāvētie maăistra 

darbi 

 

 

 

Noorganizēta 

konference 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Sociālā darba 

maăistra studiju 

programmas 

maăistrantu  un 

mācībspēku 

iesaistīšanās 

apmaiĦas 

programmās 

dažādu studiju 

formu 

realizēšanai citās 

valstīs. 

citu valstu sadarbības 

partnerus. 

 

Aktivizēt maăistrantus 

un mācībspēkus 

iesaistīties 

ERASMUS apmaiĦas 

programmās. 

 

 

 

2007./2008. 

stud.gads 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

 

Maăistranti, 

mācībspēki 

 

 

 

 

Ārvalstu vizītes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Darba grupas vadītāja: 

 

Studiju programmas direktore  

/A.Līdaka/ 

 

Darba grupas locekĜi: 

 

Studiju daĜas vadītāja 

/R.Rupeika/ 

Pedagoăijas fakultātes dekāne: 

/V.TrumsiĦa/ 

Maăistrante: 

/J.Širina/ 
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Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

PROFESIONĀLAIS MA ĂISTRS  

SOCIĀLAJĀ DARBĀ 

( kods 47765 ) 

 

 

 

Pašnovērt ējuma ziĦojums 

par 2007./2008.studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Lāsma Latsone/ 

Ph.D.,doc. 

Dekāne: …………………… 

/Ilze Miėelsone/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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Studiju programmas ikgadējā pašnovērt ējuma ziĦojums 

 
 

Saturs 
 

1.  Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 

iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

5 

2.  Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbība 

5 

3.  Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu - 

A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 

norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

6 

4.  Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 

6 

5.  Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

9 

6.  Programmas perspektīvais novērt ējums: 10 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; 

atbilstība profesijas standartam 

10 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 

gadiem 

11 

7.  Studējošie: 11 

7.1. Studējošo skaits programmā 11 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 11 

7.3. Absolventu skaits 11 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 11 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 12 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 12 

8.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums: 12 
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8.1. Akadēmiskā personāla skaits 12 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 12 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 13 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

13 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 13 

9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 

13 

10.  Ārējie sakari: 14 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 14 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 14 

11.  Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

15 

12.  Secinājumi 15 

13.  Programmas attīstības plāns 15 
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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
 
Studiju programmas mērėis:   

nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maăistra grāda 

iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu 

sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

• papildināt zināšanas par: 

- sociālo problēmu rašanās cēloĦiem un attīstību, skatot sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem; 

• pilnveidot profesionālās iemaĦas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam 

darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. 

prasmju veidošanos;  

• aktivizēt maăistrantu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt maăistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību.  

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

LPA Pedagoăijas katedra;  programmas direktore - Dr.paed., asoc.prof. A.Līdaka. 
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 3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto 

daĜu - A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 
norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

 
 
Studiju programma sastāv no  šādām daĜām:  

� studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi nozares teorijā un praksē- 7 

KRP („Sociālās likumdošanas aktualitātes”- 1 KRP, „Sociālais darbs 

multikulturālā sabiedrībā”- 1 KRP, „Stratēăiskā plānošana un sociālā darba 

organizēšana”- 2 KRP, „Starptautiskās tiesības” – 1 KRP, „Kritiskās 

domāšanas attīstība” – 2 KRP); 

� pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un vadībzinātnes kursi- 5 KRP („Vadības 

teorijas pamati” – 2KRP, „Sociālā darba projektu vadīšana”- 1 KRP, 

„Metodoloăija sociālā darba pētniecībā” – 2 KRP);  

� pedagoăijas un psiholoăijas kursi- 2 KRP („Organizāciju komunikācija”);  

� prakse- 6 KRP;  

� valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana)- 20 KRP. 

Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. 

 
 4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 
 

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Studiju 

sasniegumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 

prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

 Valsts pārbaudījuma (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) rezultātu 

analīze parāda, ka profesionālais maăistra grāds šajā studiju gadā ir piešėirts 32 
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studiju programmā studējošiem. Darbu vērtējums: izcili – 8 jeb 25%, teicami – 16 jeb 

50%, Ĝoti labi – 7 jeb 21,9%, labi – 1 jeb 3,1%.  

Maăistra darbu tēmas, vadītāji un recenzenti 
.  

N.p.k. Vārds, uzvārds Bakalaura darba tēma 
Darba 

zinātniskais 
vadītājs 

Recenzents 

1.  Dace ASIĖE „Sociālās vides ietekme uz 
etniskajām minoritātēm 
multikulturālā sabiedrībā” 

Mc.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.paed Rita Ozola 

2.  Zinaīda BEŠLIU „Aizbild Ħu ăimenēs dzīvojošo 
bērnu sociālā aizsardzība” 

Prof.maă.soc.d.Aija 
Barča 

Dr.paed. Ilze 
Miėelsone 

3.  Sintija BUDRIĖE „Sociālā darbinieka loma 
audžuăimeĦu kustības attīstības 
veicināšanā” 

Mg.paed. Rita 
Ozola 

Prof.maă.soc.d. Irīna 
Vereščagina 

4.  Baiba BUROVA „Alternatīvās aprūpes iespējas 
bērniem bāreĦiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem” 

Mg.paed. Rita 
Ozola 

Mg.paed. Svetlana 
Lanka  

5.  Ineta EĥĂELE „Sociālo darbinieku izdegšanas 
sindroma saistība ar darba vides 
faktoriem” 

Mg.sc.educ. Santa 
Striguna 

Prof.maă.soc.d. Irīna 
Vereščagina 

6.  Anita GEGUSTE „Alternatīvo ārpusăimenes 
aprūpes formu attīstība Liepājā” 

Mc.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Dr.paed. Silvija Zaėe 

7.  Mārīte 
GERTNERE 

„Dienas centra izveide un darbība 
sociālā riska ăimeĦu 
atveseĜošanai Gramzdas pagastā” 

Dr.paed. Silvija 
Zaėe 

Dr.phil Lāsma 
Latsone 

8.  Signe 
JĒKABSONE 

„Sociālā darba aktualitāte bērnu 
paliatīvajā aprūpē” 

Mg.paed. Svetlana 
Lanka 

Prof.maă.soc.d. 
I.Vereščagina 

9.  Kristīne KALOTE „Sociālā darba aspekti ăimenēs, 
kurās aug bērns ar garīgās 
attīstības traucējumiem” 

Mg.paed. Vita 
Kadiėe 

Bethere 

10.  Gunta KALVIĥA „Sabiedrisko organizāciju loma 
sociālo pakalpojumu sniegšanā” 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

Mg.paed. Santa 
Striguna 

11.  Ināra KRAUZE „Vardarbība pret sievieti un bērnu 
ăimenē: realitāte un sociālās 
aizsardzības sistēma” 

Dr.paed., Anita 
Līdaka 

Mg.paed. Santa 
Striguna 

12.  Guna KRĒGERE-
MEDNE 

„Smilšu terapijas metodes 
pielietošanas iespējas sociālā 
darba praksē ar bērniem un 
ăimenēm” 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

13.  Lāsma ĖIRSE „Supervīzija – resurss sociālo 
darbinieku emocionālās 
izdegšanas profilaksē pašvaldību 
sociālajos dienestos” 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

Dr.paed. Ilze 
Miėelsone 

14.  Dzintra LAPIĥA „Trūcīgo ăimeĦu sekmīga sociālā 
iekĜaušana” 

Prof.maă.soc.d. 
Aija Barča 

Mg.paed.Rita 
Rupeika 

15.  Ināra ěEBEDEKA „Jūrmalas pašvaldības Sociālā 
dienesta darba organizācijas 
pilnveidošana atbilstoši mūsdienu 
prasībām” 

Dr.paed. Ilma 
Neimane 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 
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16.  Agnese 
MARKOVSKA 

„Bijušo ieslodzīto integrācija 
sabiedrībā” 

Mg.sc.educ. Uldis 
Novickis 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

17.  Zane MILLERE „Sociālā darbinieka funkcijas 
atbalsta nodrošināšanai 
patvēruma meklētājiem” 

Dr.paed. Ilze 
Miėelsone 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

18.  Līga OTRUPE „Sociālā darbinieka iespējas 
sociālā dzīvojamās mājas klientu 
motivēšanā dzīves kvalitātes 
uzlabošanai” 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Mg.paed.Rita Ozola 

19.  Villija PAKALNE „Sociālā dienesta darba 
pilnveidošana un sociālo 
pakalpojumu kvalitātes celšana 
Jelgavas rajonā sociālā darbā ar 
sociālā riska ăimenēm, realizējot 
administratīvi teritoriālo reformu” 

Mg.sc. educ. Santa 
Striguna 

Mg.paed. Daiga 
Skudra 

20.  Ginta PŪĖE „Sociālā darba integrēšanas 
nepieciešamības pamatojums 
seksuālā un reproduktīvās 
veselības aprūpes sistēmas 
pilnveidē Latvijā negribētas 
grūtniecības gadījumos” 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Dr.paed. Rita UkstiĦa 

21.  Irina 
RODČENKOVA 

„Preventīvais darbs bērnu 
seksuālās izmantošanas 
mazināšanā” 

Mg.paed. Lūcija 
Ėeire 

Mg.paed. Uldis 
Novickis 

22.  Ināra ROZE „Sodu izcietušo personu 
resocializācija” 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

Mg.paed.Uldis 
Novickis 

23.  Agrita SĪMANE „Bērna kā līdzatkarīgā pašizjūtas 
veidošanās aktualitātes 
alkoholiėu ăimenēs sociālais 
skatījums” 

Dr.paed. Rita 
UkstiĦa 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

24.  Māris SLAIDIĥŠ „Atbalsta centra izveide 
personām ar līdzatkarības 
problēmu” 

Mg.paed. Rita 
UkstiĦa 

Mg.paed. Svetlana 
Lanka 

25.  Aiva SMILTIĥA „ĂimeĦu ar bērniem sociālās 
tiesības dzīves kvalitātes 
pilnveidē” 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

26.  Dace STRAZDA „Sociālā gadījuma vadīšanas 
pielāgošanas iespējas darbā ar 
ilgstošajiem pašvaldību sociālās 
palīdzības pabalstu saĦēmējiem” 

Mg.paed. Daiga 
Skudra 

Mg.paed. Irēna 
Valdmane 

27.  Alda 
ŠLAKORCIĥA 

„Sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanas kvalitātes 
veicināšana pašvaldībā” 

Mg.paed. Rita 
Ozola 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

28.  Karīna 
TERENTIČEVA 

„Vardarbība pret sievieti kā 
sociāla problēma sabiedrībā” 

Mg.paed. Svetlana 
Lanka 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

29.  Sarmīte VALDE „Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu attīstības stratēăija 
Ventspils pilsētā” 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

Prof.maă. soc.d. Irīna 
Vereščagina  

30.  Ārija VĪTOLIĥA „Lietišėās mākslas terapijas 
pielietojums sociālā pakalpojumā 
personu ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem nodarbinātības un 
mūžizglītības veicināšanai” 

Mg.paed. Daiga 
Skudra 

Mg.paed. Rita Ozola 
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31.  Sanita ZEIZA „Pirmā psihosociālā palīdzība 
krīzes situācijā nonākušiem 
sociālā dienesta klientiem” 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

Dr.paed Rita UkstiĦa 

32.  Ilona ZNOTS-
ZNOTIĥA 

„Sociālas iekĜaušanas problēmu 
risināšana pašvaldības sociālā 
darbinieka preventīvajā darbā ar 
ăimenēm” 

Dr.paed. Blāzma 
Vikmane 

Prof.maă.soc.d. Irīna 
Vereščagina 

 

Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem. 

Maăistrantu pētījumi aptver plašu sociālā darba problēmu loku. Vairākiem autoriem ir 

piedāvāta iespēja publicēt daĜu no pētījuma IZI izdotajā krājumā, tādējādi veicinot 

sociālā darba literatūras papildināšanu.  

 
5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

 
 

Studiju programma tiek īstenota LPA Pedagoăijas fakultātē, studiju jomā 

sadarbojoties ne vien maăistrantiem un mācībspēkiem, bet arī akadēmijai ar citām 

Latvijas un ārvalstu (Lietuva, Dānija, Norvēăija) izglītības un sociālām iestādēm un 

institūcijām. Sadarbība raksturojama vairākos virzienos: studiju programmas 

saskaĦošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā (ekspertu līmenī), atbalstā un īstenošanā 

(lektoru, konsultantu, prakses vadītāju u.c. statusā). Studiju programmā ir ievērota 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas specifika: orientācija uz 

teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā 

praksē. Studiju darbu reglamentē LPA Nolikums par studijām. 

UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: konkursa kārtībā, izvērtējot 

iestājreferāta – pētnieciskās tēmas pieteikuma rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir 

konstatēt reflektanta motivāciju veikt pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, 

profesionālo mērėorientāciju un vēlmi darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja 

palīdz mēķėtiecīgāk orientēt maăistrantus turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk 

plānot izglītības ieguves organizācijas procesu. 

Maăistrantu uzĦemšana ir orientēta uz valsts un sabiedrības vajadzību un 

pieprasījuma pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem apmierināšanu. Studiju 

programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar citu 

Latvijas  sociālo institūciju darbiniekiem. Galvenie studiju programmas reklāmas 



 

 

  

10  

pasākumi ir: LPA informācijas diena akadēmijā, līdzdalība pilsētas pasākumos par 

tālākizglītības iespējām, informācijas sniegšana sociālā darbinieka studiju 

programmas absolventiem, sociālās palīdzības un aprūpes iestādēs strādājošiem, 

informatīvo materiālu, bukletu, afišu u.c. izplatīšana, izmantojot INTERNETU un 

masu komunikācijas līdzekĜus. Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta tās 

realizācija ir nodrošinājusi maăistrantu uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas 

statistika liecina, ka reflektanti nāk no dažādiem Latvijas reăioniem.  

Studiju darbs tiek organizēts saskaĦā ar akadēmijā izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai.  

Studiju kursu realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, 

semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs, prakse. To 

izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. Īpaša 

vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju kursu 

programmās ir plānots studentu patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites 

nodrošinājums studiju kursa apguves ietvaros.  

Liela nozīme akadēmijā tiek pievērsta praksei kā vienai no profesionālo studiju 

programmas nozīmīgākajiem komponentiem. Tās saturs un organizācija tiek 

sistemātiski analizēti un pilnveidoti.  

  
6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 
 

LPA studiju programma ir saskaĦota ar MK noteikumiem Nr.481. 

(20.11.2001.) “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. Atbilstoši tiem kopējais studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības 

maăistra grāda sociālā darbā ieguvei ir 5 gadi (4/4,5 gadu studijas 2.līmeĦa augstākās 

izglītības studiju programmā sociālā darbinieka kvalifikācijas un/vai bakalaura grāda 

sociālajā darbā ieguvei + 1 gada studijas maăistra grāda sociālajā darbā ieguvei), kas 

atbilst LPA piedāvātās studiju programmas ilgumam. 

Studiju programma “Profesionālais maăistrs sociālajā darbā” 40 KRP apjomā. 

Maăistra programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi 
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nozares teorijā un praksē- 7 KRP; pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un 

vadībzinātnes kursi - 5 KRP; pedagoăijas un psiholoăijas kursi - 2 KRP; prakse - 6 

KRP; valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP. 

Studiju programmas studiju kursu izvēli, to saturu, kā arī prakses saturu 

nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts. Tie nodrošina profesionālā maăistra 

grāda ieguvi otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem sociālajiem 

darbiniekiem vai profesionālajiem bakalauriem sociālajā darbā.  

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 
 Darba devēji norāda, ka profesionālā maăistra studiju programmas absolventu 

nodarbinātība turpmākajos sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot jaunākās 

likumdošanas nostādnes un izvērtējot šodienas prioritātes darba tirgū, var secināt, ka 

profesionālie maăistri sociālajā darbā ir spējīgi risināt sociālas problēmas sabiedrībā, 

piedalīties sociālā darba vadīšanas un pārraudzības jomās valsts un pašvaldības 

sociālajās institūcijās. 

 

7. Studējošie 
 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 
35 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 
30. 
 
7.3. Absolventu skaits 
 
32 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Maăistranti aptaujā uzsver studiju programmas satura sasaisti ar pamatstudijās 

apgūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, tādējādi nodrošinot iespējas apgūt 

nepieciešamās zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā. Kā pozitīvs 

moments tiek norādīta studiju programmas realizācijas piemērošana strādājošiem 

maăistrantiem. 
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7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Visi aptaujātie sociālā darba maăistri strādā sociālā darba dažādās institūcijās. 

Izvērtējot studiju procesu, studiju saturu, absolventi pozitīvi novērtē studiju 

programmas nozīmi darba tirgus vajadzību apmierināšanā, mācībspēku devumu un 

darba disciplīnu, atzīst teorētisko kursu noderīgumu un atbilstību studiju programmai, 

atzīst pētnieciskās prakses lietderību un tās ilgumu. Ir izteikts ierosinājums palielināt 

kredītpunktu skaitu studiju kursā „Sociālās likumdošanas aktualitātes”. 

 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 

un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par 

novitātēm studiju programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. 

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic studiju programmas direktore, mācībspēki. Anketās tiek ietverti jautājumi par 

docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, problēmām studiju programmas 

apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai vērtētu 

studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu korekcijas. 

 

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
24 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas kursu satura 

realizācijai. Teorētisko studiju kursu vadīšanā ir iesaistīti 4 zinātĦu doktori, 4 

maăistri, pētniecisko praksi vada 1 zinātĦu doktors, maăistra darbu vadīšanā piedalās 

7 zinātĦu doktori, 11 maăistri. 
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8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 
10 zinātĦu doktori, no tiem 1 – profesors, 5 – asociētie profesori 
 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju.  

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Šajā studiju 

gadā LPA ir notikusi 2.sociālā darba konference, kuras sagatavošanā un vadīšanā ir 

iesaistījušies studiju programmā strādājošie mācībspēki. 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām.  

Pie Izglītības zinātĦu institūta ir izveidots „Sociālā darba pētniecības un 

studiju centrs”, kuru vada S.Lanka. Centra uzmanības lokā ir sociālā darba pētniecības 

aktivizēšana. Ir izdotas studiju programmā strādājošo mācībspēku izveidotās grāmatas 

„Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem”, „Mācību līdzeklis sociālā darba 

speciālistiem”. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

realizēšanai, Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, 

datorklase, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī starpbibliotēku abonements), brīvpieejas 

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

iespējas. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir pieslēgums 

INTERNET  tīklam un online datu bāzēm: Nozare.lv, EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Rubricon, ProQuest, SAGE, ScienceDirect, 
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Science Online, SpringerLink, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic 

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī CD – ROM datu bāzes. Bibliotēkas 

fondos ir pieejamas gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, 

mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.Studiju materiālu nodrošināšanā tiek 

izmantota LPA izdevniecība „LiePa”.  

 
 10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota „Veselības aprūpes un 

sociālās labklājības studiju programmu padome”, kuras darbības mērėis ir veidot 

ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

prasību un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas attīstības stratēăijas kontekstā.  Studiju 

programmu padomes darbības lokā ir esošo studiju programmu satura atbilstības 

attiecīgās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības 

analīze, sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu 

studiju programmu veidošana un esošo pilnveide. 

Studiju programmai ir laba sadarbība ar Saeimas deputāti A.Barču, Saldus 

rajona padomes izpilddirektori I.Behmani, Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu, 

Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu, Saldus pilsētas Sociālo dienestu.  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

sociālā darba jomās, 2008.gadā ir  nodibināta „Sociālā darba zinātnes, izglītības un 

pētniecības padome”, kuras darbībā ir iesaistījušās Latvijas augstskolas, kuras 

sagatavo sociālā darba dažāda līmeĦa speciālistus. Līdz ar to ir aktivizējusies arī 

sadarbība starp tām. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Bergenas Universitātes koledžas Sociālās 

pedagoăijas un sociālā darba  katedru Norvēăijā un Odenses Lillebalt skolotāju 

izglītības koledžas Sociālā darba institūtu Dānijā par studentu un mācībspēku 

apmaiĦu.  
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 

 
Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi.  

 
12. Secinājumi 

 
 

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas konteksts, tādēĜ ir pilnveidots studiju programmas 

saturs, iekĜaujot sociālā darbinieka profesijai aktuālus studiju kursus, kuri dod 

iespēju maăistrantiem palielināt mobilitāti akadēmijā un nodrošināt iespējas 

izglītību papildināt vai turpināt kādā citā Latvijas vai ārzemju augstskolā 

(„Stratēăiskā plānošana un sociālā darba organizēšana”, „Metodoloăija sociālā 

darba pētniecībā”, „Vadības teorijas pamati”). 

• Studiju programmas attīstību nodrošina studiju darba formu un metožu maiĦa, 

lielāku īpatsvaru atvēlot radošam, mērėtiecīgam studentu darbam. 

• Nostiprināta praktiskās darbības saikne ar sociālā darba zināšanām un 

prasmēm, paplašinot prakses un pētnieciskā darba iespējas. 

• Ir izveidots „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, kura darbības 

prioritāte ir sociālā darba pētniecības aktivizēšana.  

 

13. Programmas attīstības plāns 

 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. Pilnveidot  

profesionālā 

maăistra studiju 

programmu 

„Sociālais 

darbs”. 

 

Izanalizēt „Globālos 

sociālā darba 

izglītības un prakses 

standartus”. 

Apkopot ieteikumus 

studiju programmas 

pilnveidei. 

Septembris, 

oktobris 

A.Līdaka Studiju 

programmā 

strādājošie 

 

 

 

Pilnveidots studiju 

programmas saturs 
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2. 

 

 

 

 

 

 

Regulāri 

papildināt 

literatūras 

krājumus par 

sociālo darbu 

LPA bibliotēkā 

 

Izvērtēt iegādājamās 

literatūras lietderību 

un atbilstību studiju 

programmas 

vajadzībām.  

Iekārtot „Sociālā 

darba pētniecības un 

studiju centrā” 

metodisko bibliotēku. 

Visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore, 

centra vadītāja 

 

 

Speciālās 

literatūras sociālā 

darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

3. 

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

Izvērtēt pētniecisko 

tēmu aktualitāti un 

atbilstību sociālā 

darba jomām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

Maăistra darbu 

vadītā ji 

Aizstāvētie 

maăistra darbi 

4. Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus. 

Apkopot pētījumus un 

izdot krājumā 

„Sociālā darba 

speciālistu 

rokasgrāmata”. 

Noorganizēt sociālo 

darbinieku konferenci 

par aktuālām sociālām 

problēmām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

A.Barča 

 

Rakstu krājums 

„Sociālā darba 

speciālistu 

rokasgrāmata”. 

 

 

 

Noorganizēta 

3.sociālā darba 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes”. 
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Darba grupas vadītāja: 

 

Studiju programmas direktore  

/A.Līdaka/ 

Darba grupas locekĜi: 

 

Studiju daĜas vadītāja 

/R.Rupeika/ 

Sociālā darba pētniecības un studiju centra vadītāja: 

/S.Lanka/ 

Maăistrante: 

/Z.Millere/ 
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Liepājas Universitāte 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

PROFESIONĀLAIS MA ĂISTRS  

SOCIĀLAJĀ DARBĀ 

( kods 47765 ) 

 

 

 

Pašnovērt ējuma ziĦojums 

par 2008./2009.studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Lāsma Latsone/ 

Ph.D.,doc. 

Dekāne: …………………… 

/Ilze Miėelsone/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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Studiju programmas ikgadējā pašnovērt ējuma ziĦojums 

 
 

Saturs 
 

1.  Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 

iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

5 

2.  Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbība 

5 

3.  Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu - 

A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 

norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

6 

4.  Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 

6 

5.  Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

9 

6.  Programmas perspektīvais novērt ējums: 10 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; 

atbilstība profesijas standartam 

10 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 

gadiem 

11 

7.  Studējošie: 11 

7.1. Studējošo skaits programmā 11 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 11 

7.3. Absolventu skaits 11 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 11 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 12 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 12 

8.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums: 12 
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8.1. Akadēmiskā personāla skaits 12 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 12 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 13 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

13 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 13 

9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 

13 

10.  Ārējie sakari: 14 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 14 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 14 

11.  Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

15 

12.  Secinājumi 15 

13.  Programmas attīstības plāns 15 
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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
 
Studiju programmas mērėis:   

nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maăistra grāda 

iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu 

sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

• papildināt zināšanas par: 

- sociālo problēmu rašanās cēloĦiem un attīstību, skatot sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem; 

• pilnveidot profesionālās iemaĦas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam 

darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. 

prasmju veidošanos;  

• aktivizēt maăistrantu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt maăistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību.  

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

LiepU Pedagoăijas katedra; programmas direktore - Dr.paed., asoc.prof. A.Līdaka. 
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 3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto 

daĜu - A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 
norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

 
 
Studiju programma sastāv no šādām daĜām:  

� studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi nozares teorijā un praksē- 7 

KRP („Sociālās likumdošanas aktualitātes”- 1 KRP, „Sociālais darbs 

multikulturālā sabiedrībā”- 1 KRP, „Stratēăiskā plānošana un sociālā darba 

organizēšana”- 2 KRP, „Starptautiskās tiesības” – 1 KRP, „Kritiskās 

domāšanas attīstība” – 2 KRP); 

� pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un vadībzinātnes kursi- 5 KRP („Vadības 

teorijas pamati” – 2KRP, „Sociālā darba projektu vadīšana”- 1 KRP, 

„Metodoloăija sociālā darba pētniecībā” – 2 KRP);  

� pedagoăijas un psiholoăijas kursi- 2 KRP („Organizāciju komunikācija”);  

� prakse- 6 KRP;  

� valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana)- 20 KRP. 

Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. 

 
 4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 
 

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Studiju 

sasniegumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 

prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

 Valsts pārbaudījuma (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) rezultātu 

analīze parāda, ka profesionālais maăistra grāds šajā studiju gadā aizstāvēs 21 studiju 

programmā studējošais.  
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Maăistra darbu tēmas, vadītāji un recenzenti 
.  

 

Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem. 

Maăistrantu pētījumi aptver plašu sociālā darba problēmu loku. Vairākiem autoriem 

tiks piedāvāta iespēja publicēt daĜu no pētījuma IZI izdotajā krājumā, tādējādi veicinot 

sociālā darba literatūras papildināšanu.  

 
5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

 
 

Studiju programma tiek īstenota LiepU Pedagoăijas fakultātē, studiju jomā 

sadarbojoties ne vien maăistrantiem un mācībspēkiem, bet arī ar citām Latvijas un 

ārvalstu (Lietuva, Dānija, Norvēăija) izglītības un sociālām iestādēm un institūcijām. 

Sadarbība raksturojama vairākos virzienos: studiju programmas saskaĦošanā, 

pārraudzībā un izvērtēšanā (ekspertu līmenī), atbalstā un īstenošanā (lektoru, 

konsultantu, prakses vadītāju u.c. statusā). Studiju programmā ir ievērota profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas specifika: orientācija uz teorētisko zināšanu 

nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē.  

UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: konkursa kārtībā, izvērtējot 

iestājreferāta – pētnieciskās tēmas pieteikuma rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir 

konstatēt reflektanta motivāciju veikt pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, 

profesionālo mērėorientāciju un vēlmi darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja 

palīdz mēķėtiecīgāk orientēt maăistrantus turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk 

plānot izglītības ieguves organizācijas procesu. 

Maăistrantu uzĦemšana ir orientēta uz valsts un sabiedrības vajadzību un 

pieprasījuma pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem apmierināšanu. Studiju 

programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar citu 

Latvijas sociālo institūciju darbiniekiem. Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta 

tās realizācija ir nodrošinājusi maăistrantu uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas 

statistika liecina, ka reflektanti nāk no dažādiem Latvijas reăioniem.  

Studiju kursu realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, 

semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs, prakse. To 
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izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. Īpaša 

vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju kursu 

programmās ir plānots maăistrantu patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites 

nodrošinājums studiju kursa apguves ietvaros.  

  
6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 
 

Studiju programma ir saskaĦota ar MK noteikumiem Nr.481. (20.11.2001.) 

“Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

Atbilstoši tiem kopējais studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības maăistra 

grāda sociālā darbā ieguvei ir vismaz 5 gadi (4/4,5 gadu studijas 2.līmeĦa augstākās 

izglītības studiju programmā sociālā darbinieka kvalifikācijas un/vai bakalaura grāda 

sociālajā darbā ieguvei + 1 gada studijas profesionālā maăistra grāda sociālajā darbā 

ieguvei), kas atbilst piedāvātās studiju programmas ilgumam. 

Studiju programma “Profesionālais maăistrs sociālajā darbā” 40 KRP apjomā. 

Maăistra programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi 

nozares teorijā un praksē- 7 KRP; pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un 

vadībzinātnes kursi - 5 KRP; pedagoăijas un psiholoăijas kursi - 2 KRP; prakse - 6 

KRP; valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP. 

Studiju programmas studiju kursu izvēli, to saturu, kā arī prakses saturu 

nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts. Tie nodrošina profesionālā maăistra 

grāda ieguvi otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem sociālajiem 

darbiniekiem vai profesionālajiem bakalauriem sociālajā darbā.  

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 
 Darba devēji norāda, ka profesionālā maăistra studiju programmas absolventu 

nodarbinātība turpmākajos sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot jaunākās 

likumdošanas nostādnes un izvērtējot šodienas prioritātes darba tirgū, var secināt, ka 

profesionālie maăistri sociālajā darbā ir spējīgi risināt sociālas problēmas sabiedrībā, 
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piedalīties sociālā darba vadīšanas un pārraudzības jomās valsts un pašvaldības 

sociālajās institūcijās. 

 

7. Studējošie 
 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 
35 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 
30. 
 
7.3. Absolventu skaits 
 
32 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Maăistranti aptaujā uzsver studiju programmas satura sasaisti ar pamatstudijās 

apgūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, tādējādi nodrošinot iespējas apgūt 

nepieciešamās zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā. Kā pozitīvs 

moments tiek norādīta studiju programmas realizācijas piemērošana strādājošiem 

maăistrantiem. 

 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Visi aptaujātie sociālā darba maăistri strādā sociālā darba dažādās institūcijās. 

Izvērtējot studiju procesu, studiju saturu, absolventi pozitīvi novērtē studiju 

programmas nozīmi darba tirgus vajadzību apmierināšanā, mācībspēku devumu un 

darba disciplīnu, atzīst teorētisko kursu noderīgumu un atbilstību studiju programmai, 

atzīst pētnieciskās prakses lietderību un tās ilgumu. Ir izteikts ierosinājums palielināt 

kredītpunktu skaitu studiju kursā „Sociālās likumdošanas aktualitātes”. 

 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 
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un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par 

novitātēm studiju programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. 

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic studiju programmas direktore, mācībspēki. Anketās tiek ietverti jautājumi par 

docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, problēmām studiju programmas 

apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai vērtētu 

studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu korekcijas. 

 

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
24 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas kursu satura 

realizācijai. Teorētisko studiju kursu vadīšanā ir iesaistīti 4 zinātĦu doktori, 4 

maăistri, pētniecisko praksi vada 1 zinātĦu doktors, maăistra darbu vadīšanā piedalās 

7 zinātĦu doktori, 11 maăistri. 

 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 
10 zinātĦu doktori, no tiem 1 – profesors, 5 – asociētie profesori 
 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju.  

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Šajā studiju 

gadā ir notikusi 3.sociālā darba konference, kuras sagatavošanā un vadīšanā ir 

iesaistījušies studiju programmā strādājošie mācībspēki. 
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Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām.  

Pie Izglītības zinātĦu institūta ir izveidots „Sociālā darba pētniecības un 

studiju centrs”, kuru vada S. Lanka. Centra uzmanības lokā ir sociālā darba 

pētniecības aktivizēšana. Ir izdotas studiju programmā strādājošo mācībspēku 

izveidotās grāmatas „Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem”, „Mācību līdzeklis 

sociālā darba speciālistiem”. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

realizēšanai, Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, 

datorklase, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī starpbibliotēku abonements), brīvpieejas 

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

iespējas. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir pieslēgums 

INTERNET  tīklam un online datu bāzēm: Nozare.lv, EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Rubricon, ProQuest, SAGE, ScienceDirect, 

Science Online, SpringerLink, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic 

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī CD – ROM datu bāzes. Bibliotēkas 

fondos ir pieejamas gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, 

mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.Studiju materiālu nodrošināšanā tiek 

izmantota LPA izdevniecība „LiePa”.  

 
 10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota „Veselības aprūpes un 

sociālās labklājības studiju programmu padome”, kuras darbības mērėis ir veidot 

ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

prasību un Liepājas Universitātes attīstības stratēăijas kontekstā.  Studiju programmu 

padomes darbības lokā ir esošo studiju programmu satura atbilstības attiecīgās 
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kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības analīze, 

sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu studiju 

programmu veidošana un esošo pilnveide. 

Studiju programmai ir laba sadarbība ar Saeimas deputāti A.Barču, Saldus 

rajona padomes izpilddirektori I.Behmani, Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu, 

Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu, Saldus pilsētas Sociālo dienestu.  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

sociālā darba jomās, 2008.gadā ir nodibināta „Sociālā darba zinātnes, izglītības un 

pētniecības padome”, kuras darbībā ir iesaistījušās Latvijas augstskolas, kuras 

sagatavo sociālā darba dažāda līmeĦa speciālistus. Līdz ar to ir aktivizējusies arī 

sadarbība starp tām. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Bergenas Universitātes koledžas Sociālās 

pedagoăijas un sociālā darba katedru Norvēăijā un Odenses Lillebalt skolotāju 

izglītības koledžas Sociālā darba institūtu Dānijā par studentu un mācībspēku 

apmaiĦu.  

 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 
 

Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi.  

 
12. Secinājumi 

 
 

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas konteksts, tādēĜ ir pilnveidots studiju programmas 

saturs, iekĜaujot sociālā darbinieka profesijai aktuālus studiju kursus, kuri dod 

iespēju maăistrantiem palielināt mobilitāti akadēmijā un nodrošināt iespējas 

izglītību papildināt vai turpināt kādā citā Latvijas vai ārzemju augstskolā 

(„Stratēăiskā plānošana un sociālā darba organizēšana”, „Metodoloăija sociālā 

darba pētniecībā”, „Vadības teorijas pamati”). 
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• Studiju programmas attīstību nodrošina studiju darba formu un metožu maiĦa, 

lielāku īpatsvaru atvēlot radošam, mērėtiecīgam studentu darbam. 

• Nostiprināta praktiskās darbības saikne ar sociālā darba zināšanām un 

prasmēm, paplašinot prakses un pētnieciskā darba iespējas. 

• Ir izveidots „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, kura darbības 

prioritāte ir sociālā darba pētniecības aktivizēšana.  

 

13. Programmas attīstības plāns 

 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. Pilnveidot  

profesionālā 

maăistra studiju 

programmu 

„Sociālais 

darbs”. 

 

Izanalizēt „Globālos 

sociālā darba 

izglītības un prakses 

standartus”. 

Apkopot ieteikumus 

studiju programmas 

pilnveidei. 

Septembris, 

oktobris 

A.Līdaka Studiju 

programmā 

strādājošie 

 

 

 

Pilnveidots studiju 

programmas saturs 

2. 

 

 

 

 

 

 

Regulāri 

papildināt 

literatūras 

krājumus par 

sociālo darbu 

bibliotēkā 

 

Izvērtēt iegādājamās 

literatūras lietderību 

un atbilstību studiju 

programmas 

vajadzībām.  

Iekārtot „Sociālā 

darba pētniecības un 

studiju centrā” 

metodisko bibliotēku. 

Visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore, 

centra vadītāja 

 

 

Speciālās 

literatūras sociālā 

darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

3. 

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

Izvērtēt pētniecisko 

tēmu aktualitāti un 

atbilstību sociālā 

darba jomām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

Maăistra darbu 

vadītā ji 

Aizstāvētie 

maăistra darbi 
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4. Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus. 

Apkopot pētījumus un 

izdot krājumā 

„Sociālā darba 

speciālistu 

rokasgrāmata”. 

Noorganizēt sociālo 

darbinieku konferenci 

par aktuālām sociālām 

problēmām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

A.Barča 

 

Rakstu krājums 

„Sociālā darba 

speciālistu 

rokasgrāmata”. 

 

 

 

Noorganizēta 

3.sociālā darba 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes”. 
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Darba grupas vadītāja: 

 

Studiju programmas direktore  

/A.Līdaka/ 

Darba grupas locekĜi: 

 

Studiju daĜas vadītāja 

/R.Rupeika/ 

Sociālā darba pētniecības un studiju centra vadītāja: 

/S.Lanka/ 

Maăistrante: 

/E.Šeibe - SaveĜjeva / 
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Liepājas Universitāte 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

PROFESIONĀLAIS MA ĂISTRS  

SOCIĀLAJĀ DARBĀ 

( kods 47765 ) 

 

 

 

Pašnovērt ējuma ziĦojums 

par 2009./2010.studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Blāzma Vikmane/ 

Dr.paed.,doc. 

Dekāne: …………………… 

/Ilze Miėelsone/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Zanda Gūtmane/ 

   Dr.., philol., asoc.profesore 
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Studiju programmas ikgadējā pašnovērt ējuma ziĦojums 

 
 

Saturs 
 
 

1.  Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 

iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

5 

2.  Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbība 

5 

3.  Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu - 

A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 

norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

6 

4.  Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 

7 

5.  Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

7 

6.  Programmas perspektīvais novērt ējums: 9 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; 

atbilstība profesijas standartam 

9 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 

gadiem 

10 

7.  Studējošie: 10 

7.1. Studējošo skaits programmā 10 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 10 

7.3. Absolventu skaits 10 
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7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 10 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 10 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 11 

8.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums: 11 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 11 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 11 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 11 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

11 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 12 

9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 

12 

10.  Ārējie sakari: 12 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 12 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 13 

11.  Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

13 

12.  Secinājumi 13 

13.  Programmas attīstības plāns 14 
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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
 
Studiju programmas mērėis:   

nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maăistra grāda 

iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu 

sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

• papildināt zināšanas par: 

- sociālo problēmu rašanās cēloĦiem un attīstību, skatot sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem; 

• pilnveidot profesionālās iemaĦas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam 

darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. 

prasmju veidošanos;  

• aktivizēt maăistrantu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt maăistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību.  

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieguvusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, 

tādēĜ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas 

zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt uzlabojumus sociālā 

darba realizācijā. 

Profesionālā maăistra studiju programma “Sociālais darbs” tiek realizēta pilna 

laika studijās kopš 2004.gada. Studiju programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 

kredītpunkti (KRP). Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē 

Liepājas Universitātes Vispārīgās pedagoăijas katedra un Izglītības zinātĦu institūta 
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Sociālā darba pētniecības un studiju centrs (vadītāja S.Lanka);  programmas direktore- 

Dr.paed., prof. A.Līdaka.  

Izglītības tematiskajā grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība” 

īstenojamās studiju programmas „Sociālais darbs” studiju plāns atbilst Universitātes 

darbības mērėiem un uzdevumiem, nodrošinot iegūstamajam grādam un darba tirgus 

prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, 

iekĜaušanos Latvijas, Eiropas un pasaules pētnieciskajos procesos.  

Svarīga loma ir sociālo partneru iesaistīšanai studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanai. Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana ir veikta, izmantojot uz 

Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības 

kvalitātes pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana 

Ĝauj attīstīt studiju programmas izaugsmi.  

2007./2008. studiju gadā LiepU ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības 

sistēma (KVS) atbilstoši ISO 9001:2000 standartam. Liepājas Universitātes 

sertifikācijas sfēra: Augstākās izglītības, mūžizglītības, interešu izglītības programmu 

izstrāde un īstenošana atbilstoši LR noteiktajiem normatīvajiem aktiem, pētniecības 

un to rezultātu novērtēšana. KVS ir kĜuvusi par LiepU darba instrumentu un 

informācijas datu bāzi. 

 
 3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto 

daĜu - A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 
norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

 
 

Studiju programma “Profesionālais maăistrs sociālajā darbā” 40 KRP apjomā. 

Maăistra programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina aktualitāšu apguvi 

nozares teorijā un praksē- 7 KRP; pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas un 

vadībzinātnes kursi - 5 KRP; pedagoăijas un psiholoăijas kursi - 2 KRP; prakse - 6 

KRP; valsts pārbaudījums (maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana) - 20 KRP. 

Viens no nozīmīgiem komponentiem profesionālajā maăistra studiju programmā 

ir pētnieciskā prakse. Regulāri tiek izvērtēta pētnieciskā uzdevuma atbilstība un 

sociālā darba aktualitāte profesijas standarta prasībām un studentu teorētiskajai 

sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei.  
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Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības 

līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju 

sekmīgi konkurēt darba tirgū. Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas specifika.  

 
 4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 
 

Maăistrantu zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. To sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši 

katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra kursa ietvaros izvirzītās 

problēmas kontekstā veiktajā patstāvīgajā darbā. SaskaĦā ar studiju programmas 

prasībām, maăistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maăistra darbu. Studiju 

sasniegumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un 

izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 

prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

Maăistra darbu tēmu izvēle saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem. 

Maăistrantu pētījumi aptver plašu sociālā darba problēmu loku.  

 
5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

 
 

Studiju programma tiek īstenota studiju jomas ietvaros. Studiju programmā ir 

ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju programmas specifika: orientācija 

uz teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un 

patstāvīgā praksē. Studiju darbu reglamentē LiepU Nolikums par studijām. 

UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: konkursa kārtībā, izvērtējot 

iestājreferāta – pētnieciskās tēmas pieteikuma rezultātus. Iestājpārbaudījuma mērėis ir 

konstatēt reflektanta motivāciju veikt pētījumu izvēlētajā sociālā darba virzienā, 

profesionālo mērėorientāciju un vēlmi darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja 

palīdz mēķėtiecīgāk orientēt maăistrantus turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk 

plānot izglītības ieguves organizācijas procesu. 
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Maăistrantu uzĦemšana ir orientēta uz valsts un sabiedrības vajadzību un 

pieprasījuma pēc noteiktas kvalifikācijas speciālistiem apmierināšanu. Studiju 

programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas, reăiona, kā arī ar citu 

Latvijas  sociālo institūciju darbiniekiem. Mērėtiecīgi organizēta reklāma un adekvāta 

tās realizācija ir nodrošinājusi maăistrantu uzĦemšanu šajā programmā. UzĦemšanas 

statistika liecina, ka reflektanti nāk no dažādiem Latvijas reăioniem.  

Studiju darbs tiek organizēts saskaĦā ar akadēmijā izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai.  

Studiju kursu realizācijā plaši tiek pielietotas dažādas metodes: lekcijas, 

semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, pētnieciskais darbs. Liela nozīme 

tiek pievērsta praksei kā vienai no profesionālo studiju programmas nozīmīgākajiem 

komponentiem. Tās saturs un organizācija tiek sistemātiski analizēti un pilnveidoti.  

To izvēle tiek pamatota ar studiju kursa specifiku, vēlamā rezultāta sasniegšanu. 

Īpaša vērība tiek veltīta maăistrantu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēĜ visās studiju 

kursu programmās ir plānots patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites nodrošinājums 

studiju kursa apguves ietvaros.  

Studiju procesā ir izstrādāti un aizstāvēti profesionālā maăistra darbi par 

aktuālām sociālā darba tēmām: 

 

Pretendenta uzvārds, 
vārds 

Zinātniskais 
vadītājs 

Maăistra darba tēma Recenzents 

1. Zane Briede Dr.paed., 
Mag.soc.ped. Rita 
UkstiĦa 

Vadības stilu ietekme uz komunikāciju 
sociālajā dienestā 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

2. Ilona Meijere Dr.paed., 
Mag.soc.ped. Rita 
UkstiĦa 

Sociālā darbinieka loma šėirto ăimeĦu 
sociālās funkcionēšanas uzlabošanā 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna 
Vereščagina 

3. Virginija 
Stankuviene 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

Nodarbinātība – viens no grupu 
dzīvokĜu klientu dzīves kvalitāti 
veicinošiem faktoriem 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

4. Laura Manteja Dr.paed., 
Mag.soc.ped. Rita 
UkstiĦa 

Ieslodzīto personu motivēšana 
resocializācijas procesā 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

5. Sigita Strauta Mg.paed. Madara 
PriedoliĦa 

Sociālais darbs ar vardarbību veikušām 
personām vardarbības mazināšanai 
ăimenē 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

6. Ilze Liepājniece Mg.paed. Madara 
PriedoliĦa 

Sociālā darba problemātika darbā ar 
ăimenēm ar bērniem Ventspils 
pašvaldībā 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna 
Vereščagina 
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7. Mudīte Ozola Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Seksuālā vardarbībā cietuša bērna 
tiesiskā un sociālā atbalsta sistēma 

Mg.paed. 
Madara 
PriedoliĦa 

8. Maira Baumane Dr.paed. Anita 
Līdaka 

Sociālā darbinieka kompetence darbā ar 
ăimenēm, kurās ir bērni ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Mg.paed. 
Madara 
PriedoliĦa 

9. Ilze Zandberga Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

Atbalsta modelis Talsu novada 
pusaudžiem un jauniešiem, kuru vecāki 
devušies peĜĦā uz ārzemēm 

Dr.paed. Anita 
Līdaka 

10. Linda Ellere Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Sociālo pakalpojumu kvalitātes 
pilnveides iespējas Valsts sociālās 
aprūpes centrā „Rīga” 

Dr.paed., 
Mag.soc.ped. 
Rita UkstiĦa 

11. Marita Krasovska Prof.maă.soc.d. 
Aija Barča 

Aprūpes mājās pakalpojumu kvalitāte 
un perspektīvas Rīgas Sociālā dienesta 
Latgales rajona nodaĜā 

Dr.paed., 
Mag.soc.ped. 
Rita UkstiĦa 

12. Inguna Irbe Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Prognozējošā funkcija sociālā 
darbinieka darbā ar augsta riska 
ăimenēm ar bērniem 

Dr.paed., 
Mag.soc.ped. 
Rita UkstiĦa 

13. Tatjana KalniĦa Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Sociālās izslēgtības risku mazināšana 
lauku kopienā bērniem ar deviantu 
uzvedību 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

14. Signe PutniĦa Mg.paed. Dace 
Erkena 

Sociālā darba speciālistu profesionālas 
attieksmes veidošana darbā ar klientiem 
ar garīga rakstura traucējumiem 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

15. Madara Lapsa Dr.paed. Anita 
Līdaka 

Sociālais darbs narkomānijas radītā 
kaitējuma mazināšanas programmā 
Latvijā 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

  

  
6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 
 

LPA studiju programma ir saskaĦota ar MK noteikumiem Nr.481. 

(20.11.2001.) “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. Atbilstoši tiem kopējais studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības 

maăistra grāda sociālā darbā ieguvei ir 5 gadi (4/4,5 gadu studijas 2.līmeĦa augstākās 

izglītības studiju programmā sociālā darbinieka kvalifikācijas un/vai bakalaura grāda 

sociālajā darbā ieguvei + 1 gada studijas maăistra grāda sociālajā darbā ieguvei), kas 

atbilst piedāvātās studiju programmas ilgumam. 

Studiju programmas studiju kursu izvēli, to saturu, kā arī prakses saturu 

nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts. Tie nodrošina profesionālā maăistra 
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grāda ieguvi otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem sociālajiem 

darbiniekiem vai profesionālajiem bakalauriem sociālajā darbā.  

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 
 Darba devēji norāda, ka profesionālā maăistra studiju programmas absolventu 

nodarbinātība turpmākajos sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot jaunākās 

likumdošanas nostādnes un izvērtējot šodienas prioritātes darba tirgū, var secināt, ka 

profesionālie maăistri sociālajā darbā ir spējīgi risināt sociālas problēmas sabiedrībā, 

piedalīties sociālā darba vadīšanas un pārraudzības jomās valsts un pašvaldības 

sociālajās institūcijās. 

 

7. Studējošie 
 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 
15 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 
15 
 
7.3. Absolventu skaits 
 
15 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Maăistranti aptaujā uzsver studiju programmas satura sasaisti ar pamatstudijās 

apgūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm, tādējādi nodrošinot iespējas apgūt 

nepieciešamās zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā. Kā pozitīvs 

moments tiek norādīta studiju programmas realizācijas piemērošana strādājošiem 

maăistrantiem. 

 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Visi aptaujātie sociālā darba maăistri strādā sociālā darba dažādās institūcijās. 

Izvērtējot studiju procesu, studiju saturu, absolventi pozitīvi novērtē studiju 

programmas nozīmi darba tirgus vajadzību apmierināšanā, mācībspēku devumu un 
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darba disciplīnu, atzīst teorētisko kursu noderīgumu un atbilstību studiju programmai, 

atzīst pētnieciskās prakses lietderību un tās ilgumu.  

 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studijas uzsākot, maăistranti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem, kā arī tiek iepazīstināti ar iespējām 

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 

un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā maăistranti regulāri tiek informēti par 

novitātēm studiju programmā, par studiju programmas attīstības iespējām u.tml. 

Maăistranti ir iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt maăistrantu anketēšana, ko 

veic studiju programmas direktore, mācībspēki. Anketās tiek ietverti jautājumi par 

docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, problēmām studiju programmas 

apguvē, patstāvīgā darba organizēšanu u.c. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai vērtētu 

studiju procesa kvalitāti, vajadzības gadījumā veiktu korekcijas. 

 

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
16 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas kursu satura 

realizācijai. Teorētisko studiju kursu un maăistra darbu vadīšanā ir iesaistīti 5 zinātĦu 

doktori, 10 maăistri, pētniecisko praksi vada 1 zinātĦu doktors.  

 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 
6 zinātĦu doktori, no tiem 2 – profesori, 2 – asociētie profesori 
 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
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Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju.  

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Šajā studiju 

gadā ir notikusi 4.sociālā darba konference, kuras sagatavošanā un vadīšanā ir 

iesaistījušies studiju programmā strādājošie mācībspēki. 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 

programmas prasībām.  

Pie Izglītības zinātĦu institūta darbojas „Sociālā darba pētniecības un studiju 

centrs”, kuru vada S.Lanka. Centra uzmanības lokā ir sociālā darba pētniecības 

aktivizēšana.  

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

LiepU esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju programmā 

formulētos mērėus un uzdevumus. Maăistrantu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

realizēšanai, Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, 

datorklase, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī starpbibliotēku abonements), brīvpieejas 

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

iespējas. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto sistēmu “Alise”, ir pieslēgums 

INTERNET  tīklam un online datu bāzēm: Nozare.lv, EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Rubricon, ProQuest, SAGE, ScienceDirect, 

Science Online, SpringerLink, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic 

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī CD – ROM datu bāzes. 

 
 10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota „Veselības aprūpes un 

sociālās labklājības studiju programmu padome”, kuras darbības mērėis ir veidot 
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ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

prasību un Liepājas Universitātes attīstības stratēăijas kontekstā.  Studiju programmu 

padomes darbības lokā ir esošo studiju programmu satura atbilstības attiecīgās 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības analīze, 

sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu studiju 

programmu veidošana un esošo pilnveide. 

Studiju programmai ir laba sadarbība ar Saeimas deputāti A.Barču, kura ir 

iesaistīta studiju kursa „Sociālās likumdošanas aktualitātes” realizēšanā, kā arī  

sociālā darba konferenču teorētisko aspektu aktualizēšanā.  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

sociālā darba jomās, 2008.gadā ir  nodibināta „Sociālā darba zinātnes, izglītības un 

pētniecības padome”, kuras darbībā ir iesaistījušās Latvijas augstskolas, kuras 

sagatavo sociālā darba dažāda līmeĦa speciālistus. Līdz ar to ir aktivizējusies arī 

sadarbība starp tām. 

 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 
 

Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi.  

 
12. Secinājumi 

 
 

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, kā arī Eiropas konteksts. Studiju programmas attīstību nodrošina 

studiju darba formu un metožu maiĦa, lielāku īpatsvaru atvēlot radošam, 

mērėtiecīgam studentu darbam. 

• Nostiprināta praktiskās darbības saikne ar sociālā darba zināšanām un 

prasmēm, paplašinot prakses un pētnieciskā darba iespējas. 
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13. Programmas attīstības plāns 

 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērt ējums 

1. Pilnveidot  

profesionālā 

maăistra studiju 

programmu 

„Sociālais 

darbs”. 

 

Aktualizēt „Globālos 

sociālā darba 

izglītības un prakses 

standartus”. 

 

Septembris, 

oktobris 

A.Līdaka Studiju 

programmā 

strādājošie 

 

 

 

Pilnveidots studiju 

programmas saturs 

2. 

 

 

 

 

 

 

Regulāri 

papildināt 

literatūras 

krājumus par 

sociālo darbu 

LPA bibliotēkā 

 

Izvērtēt iegādājamās 

literatūras lietderību 

un atbilstību studiju 

programmas 

vajadzībām.  

Iekārtot „Sociālā 

darba pētniecības un 

studiju centrā” 

metodisko bibliotēku. 

Visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

A.Līdaka 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

darbinieki, 

studiju 

programmas 

direktore, 

centra vadītāja 

 

 

Speciālās 

literatūras sociālā 

darbā fondu 

papildināšanās 

 

 

 

3. 

 

Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

Izvērtēt pētniecisko 

tēmu aktualitāti un 

atbilstību sociālā 

darba jomām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

Maăistra darbu 

vadītā ji 

Aizstāvētie 

maăistra darbi 

4. Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

Veikt sociālo 

problēmu pētījumus 

projekta RELAIS Plus 

ietvaros.   

Noorganizēt sociālo 

darbinieku konferenci 

par aktuālām sociālām 

problēmām. 

Visu studiju 

gadu. 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A.Līdaka 

S.Lanka 

 

Pētījumu 

apkopojums 

latviešu un franču 

valodās. 

Noorganizēta 

5.sociālā darba 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes”. 
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Darba grupas vadītāja: 

 

Studiju programmas direktore  

/A.Līdaka/ 

Darba grupas locekĜi: 

 

Lektore: 

 

/I.Vereščagina/ 

 

Sociālā darba pētniecības un studiju centra vadītāja: 

 

/S.Lanka/ 

 

 

Maăistrante: 

/M.Baumane/ 
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