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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

Ņemot vērā valsts izglītības politikas stratēģisko virzību, darba tirgus prasības, 

Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijas pamatnostādnes, kā arī Eiropas Sociālā 

fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ekspertu ieteikumus, ir radusies 

nepieciešamība Daugavpils Universitātē īstenoto otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura  studiju programmu „Pirmsskolas skolotājs” (42141) reorganizēt 

studiju programmā „Skolotājs” un apvienot to ar studiju programmām 

„Pamatizglītības skolotājs” (42141) un „Sporta skolotājs” (42141) . Tas optimizēs 

skolotāju izglītības ieguves iespējas Daugavpils Universitātē un pavērs iespēju 

sagatavot skolotājus darbam vairākos mācību priekšmetos.  

Studiju programmu apvienošana vienotā DU programmā „Skolotājs” ir 

likumsakarīgs process, jo (1) tās visas tiek īstenotas Izglītības un vadības fakultātē; 

(2) liela daļa no studiju programmas satura jau sākotnēji tām ir veidota kopīga. Tā 

studiju programmā ”Pirmsskolas skolotājs” un „Pamatizglītības skolotājs” ir vienāda 

teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu daļa (36 KP), studiju 

programmā „Pamatizglītības skolotājs”, „Pirmsskolas skolotājs” un „Sporta skolotājs” 

teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu blokā identiski ir studiju 

kursi 25 KP apjomā. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētisko kursu un kursu, kas 

attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas (20 KP) blokā 

studiju programmā ”Pirmsskolas skolotājs” un „Pamatizglītības skolotājs” kopīgs ir 

studiju saturs 15 KP apjomā, studiju programmā „Pamatizglītības skolotājs”, 

„Pirmsskolas skolotājs” un „Sporta skolotājs” – 14 KP apjomā; (3) studiju process 

Daugavpils Universitātē tiek organizēts tā, ka daļu kopīgo studiju kursu minēto 

studiju programmu ietvaros studējošie apgūst plūsmu lekcijās, bet praktiskie semināri 

tiek organizēti katrai studiju programmai atsevišķi. Tādējādi studiju programma 

„Skolotājs” nav uzskatāma par jaunu programmu, bet gan par izmaiņām līdzšinējā 

studiju piedāvājumā profesionālajā studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs”, 

„Pamatizglītības skolotājs”, „Sporta skolotājs”, kā rezultātā tiek apvienotas saturiski 

līdzīgas programmas un saskaņā ar Augstskolu likuma  56.
2
 pantu ir izveidoti studiju 

moduļi, kuri nodrošina studiju programmas strukturēšanai un pārskatāmībai elastīgu 

studiju ceļu izveidi un studējošo profesionālo orientāciju, nodrošinot tā plānojumu arī 

mūžizglītībai piemērotā veidā. Izveidotie studiju moduļi ir šādi:  

 pirmsskolas skolotājs,  

 pamatizglītības (1. – 3.kl.) skolotājs,  

 pamatizglītības (1. – 6.kl.) skolotājs,   

 sociālo zinību skolotājs,  

 mājturības un tehnoloģiju skolotājs,  

 sporta skolotājs.  

Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ekspertu atzinumu, kurā studiju 

programma „Pirmsskolas skolotājs“ ir novērtēta kā ilgtspējīga, profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs“ ir veidota uz studiju programmas 

„Pirmsskolas skolotājs“ bāzes. 

Studiju programma ir paredzēta profesionālā bakalaura grāda izglītībā un piektā 

līmeņa profesionālās kvalifikācijas Pirmsskolas un pamatizglītības (1. – 3.kl.) 

skolotājs vai pamatizglītības (1. – 6.kl.) un sociālo zinību vai mājturības un 

tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs, vai sporta un sociālo zinību skolotājs 

iegūšanai. 
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Studiju programmas mērķis: 

Attīstīt studējošo pedagoģisko kompetenci ilgtspējīgas mācību vides 

veidošanai pirmsskolas izglītības iestādē/skolā, kas veicina bērniem/skolēniem 

pamatvērtību, attieksmju, zināšanu un prasmju apguvi. 

 

Studiju programmas uzdevumi: 

 nodrošināt iespēju apgūt pirmsskolas/skolas pedagogam nepieciešamās 

kvalitātes: īstenot mācībās ekoloģiskuma, integrācijas un garīguma principus, 

darboties mācību satura un virssatura līmenī, lietojot modernās informācijas 

tehnoloģijas; 

 sekmēt pētniecisko prasmju apguvi un izmantošanu bērna/skolēna holistiskas 

attīstības veicināšanai; 

 veicināt studējošo spēju izvērtēt pārmaiņu būtību izglītībā, izveidot tām 

adekvātus pedagoģiskās darbības modeļus, sekmējot bērnu adaptāciju 

sociālajā un lietu vidē; 

 attīstīt profesionālās prasmes plānot un izvērtēt savu un bērnu/skolēnu darbu, 

organizēt mācību darbu multikulturālā un sociāli daudzveidīgā, uz savstarpējo 

cieņu un sadarbību balstītā iekļaujošā mācību vidē.  

 

 

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN 

KOMPETENČU FORMĀ 

 

Studiju programmas rezultāti raksturo studiju procesā apgūstamās (1) zināšanas, 

prasmes un kompetenci, (2) atbilst MK noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas 

izglītības klasifikāciju”, studiju programmas nosaukumam un studiju kursos 

apgūstamajam saturam, (3) ir saskaņoti ar DU attīstības stratēģijā 2006.-2016.gadam 

izvirzītajiem mērķiem (http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_ 

kopsavilkums.pdf), (4) ir saistīti ar DU Izglītības un vadības fakultātes īstenotajām 

maģistra un doktora studiju programmām.  

Bakalaura studiju programmā apgūstamās zināšanas, prasmes, attieksmes veido 

trīs savstarpēji saistītas studiju rezultātu sadaļas: (I) skolotāja profesionālās 

kvalifikācijas teorētiskais pamats, (II) skolotāja sagatavotība profesionālai, praktiskai 

darbībai, (III) skolotāja sagatavotība profesionālai vērtīborientētai rīcībai. Katrā no 

kompetences sadaļām ir iekļauti vispārīgie studiju rezultāti, kas raksturo visu studiju 

programmu kopumā. Šie studiju rezultāti ir konkretizēti bakalaura studiju programmu 

veidojošajos studiju kursu rezultātos. 

 

 

 

http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_%20kopsavilkums.pdf
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_%20kopsavilkums.pdf
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2.1. tabula Zināšanas, prasmes, kompetence atbilstoši vienotai bakalaura (EQF 6.līmenis) 

kvalifikācijas ietvarstruktūra 

Bakalaura studiju rezultātā grāda ieguvējs: 

IS
k
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tā
ja
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fe
si

o
n

ā
lā

s 

k
v
a
li

fi
k

ā
ci

ja
s 

te
o
rē

ti
sk

a
is

 p
a
m

a
ts

 1.1.Atrod, atlasa un sistematizē, kritiski izvērtē un interpretē informāciju 

atbilstoši izvirzītajam pedagoģiskajam mērķim, izmantojot arī 

informācijas tehnoloģijas. 

1.2.Izmanto iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai,  

īstenošanai un izvērtēšanai. 

1.3.Demonstrē pedagoģisko jēdzienu, teoriju, likumsakarību kritisku 

izpratni saistībā ar saskares zinātnēm profesionālo jautājumu risināšanā. 

1.4. Demonstrē izpratni par indivīda un visas sabiedrības ilgtspējīgai 

attīstībai holistisku, humānu un iekļaujošu izglītību, nodrošinot 

individualizētu bērnu intelektuālās, emocionālās, fiziskās, sociālās un 

garīgās attīstības un veselības veicināšanas vienotību.  

1.5 Izprot valsts izglītības sistēmas struktūru un pirmsskolas 

izglītības/pamatizglītības/vidējās izglītības mērķus, atbilstoši šiem 

mērķiem plāno mācību un audzināšanas procesu. 

II
  

S
k

o
lo

tā
ja

 s
a
g
a
ta

v
o
tī

b
a
 p

ro
fe

si
o
n

ā
la

i,
 

p
ra

k
ti

sk
a
i 

d
a
rb

īb
a
i 

2.1.Izvērtē pirmsskolas/pamatizglītības/vidējās izglītības normatīvos 

dokumentus un mācību materiālus, izstrādā vai izvēlas mācību 

programmas un īsteno tās uz sadarbību balstītā  mācību un audzināšanas 

procesā. 

2.2.Izvēlas bērnu/skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem 

atbilstošas mācību un audzināšanas metodes, mācību saturu un virssaturu.              

2.3.Iesaistās mācību materiālu/palīglīdzekļu sagatavošanā, diferencē to 

izmantošanu atbilstīgi bērnu/skolēnu spējām un vajadzībām. 

2.4.Izvērtē bērnu/skolēnu mācību sasniegumus, to dinamiku un 

personības izaugsmi, iesaista bērnus savas darbības pašizvērtēšanā, 

motivē bērnus mācībām un radošai darbībai. 

2.5.Saskata un formulē problēmas pirmsskolas/pamatizglītības/sporta   

pedagogu darbā, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai, argumentēti 

diskutē par aktualitātēm izglītībā. 

2.6.Veic pētniecisku darbību un iesaistās izglītības un ar pedagogu 

profesionālo darbību saistītos projektos, radot jaunas idejas savu 

teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 

2.7.Izvērtē pētījuma/projekta rezultātus, izglītības attīstību ietekmējošos 

faktorus un iespējas jauninājumu ieviešanai praksē. 

2.8.Sadarbojas izglītības procesā ar bērniem/skolēniem, pedagogiem un 

vecākiem. Sadarbības procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, 

uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

2.9.Veic profesionālās darbības pašizvērtēšanu, patstāvīgi plāno, virza 

savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

II
I 

S
k

o
lo

tā
ja

 

sa
g
a
ta

v
o
tī

b
a
 

p
ro

fe
si

o
n

ā
la

i 

v
ēr

tī
b

o
ri

en
tē

ta
i 

rī
cī

b
a
i 

 

3.1 Demonstrē pilsonisku rīcību ikdienā apzinoties savu kultūras un 

garīgo identitāti un piederību valstij. 

3.2 Veido vērtīborientētu mācību un audzināšanas vidi, sekmējot 

bērnu/skolēnu pilsonisku attieksmi pret valsti, pozitīvu attieksmi pret sevi 

un citiem,  pret vispārcilvēciskām un kultūras vērtībām. 

3.3 Demonstrē atbildīgu rīcību, ievērojot savā pedagoģiskajā darbībā 

bērnu/skolēnu tiesības un aktualizējot bērnu/skolēnu pienākumus, kā arī 

rūpējoties par bērnu/skolēnu drošību un veselību.  

 

Tabulā 2.1. ir redzams, ka studiju programmas rezultāti atbilst Eiropas 

kvalifikāciju studiju rezultātiem, kas noteikti bakalaura EQF 6. līmenim. 
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2.2. tabula. Studiju programmas „Skolotājs” studiju rezultātu (skat.2.1. tabulu) salīdzinājums ar Eiropas 

kvalifikāciju  studiju rezultātiem bakalaura EQF  6.līmenim 

Zināšanas dziļas zināšanas darba vai studiju 

jomā, ietverot teoriju un principu 

kritisku izpratni 

1.1 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Prasmes augsta līmeņa prasmes, kas liecina 

par meistarību un inovāciju un kas 

vajadzīgas, lai risinātu sarežģītas un 

neprognozējamas problēmas specializētā 

darba vai studiju jomā 

1.2. 

2.1. 

2.3. 

2.5. 

3.1. 

Kompetence 

 

 

vadīt sarežģītas tehniskas un/vai 

profesionālas darbības vai projektus, 

uzņemoties atbildību par lēmumu 

pieņemšanu neprognozējamos 

darba vai mācību apstākļos 

uzņemties atbildību par indivīdu vai 

grupu profesionālās attīstības vadību 

2.2. 

2.4. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

3.2. 

3.3. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

 

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība 

 

Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, 

Augstskolu likumam u. c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas 

Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem 

dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem DU, ko ik 

gadu apstiprina DU Senāts. 

Studiju programmas „Skolotājs“ kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, 

konkrēto jautājumu risināšana ir Izglītības un vadības fakultātes (turpmāk – IVF) 

Domes un studiju programmas „Skolotājs“ padomes pārziņā. Studiju programmas 

īstenošanai no IVF Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras, Mācību 

metodiku katedras, Ilgtspējīgas izglītības institūta, kā arī no citām DU 

struktūrvienībām tiek pieaicināts nepieciešamais personāls. Studijas tiek īstenotas IVF 

auditorijās, Mūzikas un mākslu fakultātes auditorijās, DU Sporta kompleksa telpās 

u.c. DU struktūrvienību telpās. Pedagoģiskā prakse notiek Latvijas pilsētu un rajonu 

pirmsskolas izglītības iestādēs. Studiju programmu vada programmas direktore Dr. 

paed. lektore Sandra Zariņa. 

 

3.2. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 

 Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem 

priekšnoteikumiem ir programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles 

sistēmas izveide DU un tās funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes 

un vadības nodrošināšanas sistēmas mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību 

vispārējā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā pastāvošajām prasībām, kā arī 

Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām. 

 Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, 

lai kontrolētu studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, 

uzlabotu tās saturu un plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz 

programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu un tajā paredzēto uzdevumu izpildi. 

Kvalitātes kontrole ir organizēta Universitātes mērogā un tā tiek veikta visos posmos, 
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t.i., imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko personālu, vērtējot un 

pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību darbību un to 

vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem. 

 Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR 

Izglītības un zinātnes ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru 

(AIKNC), sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju 

darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic Programmas padome, profilējošās  

katedras (īpaši Mācību metodiku katedra) un struktūrvienības, šo darbu koordinē un 

vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), DU 

Studiju daļa un Studiju padome. 

Matemātikas bakalaura studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

 studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma 

ziņojumus par aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek 

izskatīti profilējošo struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs; 

 veicot studentu aptaujas un noskaidrojot pasniegšanas kvalitāti no studentu 

viedokļa, aptaujās iegūstot informāciju par studentu attieksmi pret studiju  

procesu un studentu priekšlikumiem studiju programmas kvalitates 

uzlabošanai; 

 studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar 

citās Latvijas augstskolās (Latvijas Universitātē un Liepājas Universitātē) 

realizētajām skolotāja bakalaura studiju programmām; 

 regulāra Internetā pieejamās informācijas par skolotāja bakalaura studijām 

ārvalstīs apzināšana un analīze; 

 studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to 

par būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu; 

 studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai 

veicinātu izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem 

vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā; 

 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās 

puses, riskus, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus. 
    

 Programmas padomē ietilpst programmas direktors S. Zariņa un docētāji N. 

Geriņa, L. Silova, E. Drelinga, I. Belousa, E. Krastiņa, V. Dombrovskis, N. 

Ramaņenko, S. Čapulis, S. Zariņa. Ņemot vērā iegūto pieredzi programmas realizācijā 

un iepriekš minētos studiju kvalitātes nodrošinājuma aspektus, bakalaura studiju 

programmas „Skolotājs” padome izvērtē studiju procesa norisi un rezultātus un ieteic 

pasākumus programmas pilnveidošanai un jaunāko atziņu integrēšanai studiju saturā 

un procesā. Atbilstošajās struktūrvienībās apspriež iesniegtos priekšlikumus un 

ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa 

semestriem. Vienlaicīgi, studiju programmas realizācijā iesaistītās struktūrvienības, 

ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, formālos studentu sekmības rādītājus, kā arī 

docētāju profesionālās darbības rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās 

konferencēs, pētījumu un citos projektos, dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas 

u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam 

priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju programmā tiek apspriesti IVF 

Domē un pēc to akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi, kas  izvērtē izmaiņu 

atbilstību, un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izmaiņas tiek apstiprinātas.   

 Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana 

kvalitātes iekšējās kontroles sistēmā: katra studiju gada beigās tiek sagatavots 

programmas ziņojums un pēc tā apspriešanas un apstiprināšanas DU IVF Domē, tas 

tiek iesniegts SKNC, un pēc apstiprināšanas DU Senātā, tiek publicēts DU  mājas lapā 

http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc. Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš 

http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc
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DU SKNC ieviesa jaunu pieeju pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, 

iepriekšējā gada studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar 

tekošajā gadā ieviestajām izmaiņām un jauninājumiem. Lai izceltu jauno informāciju, 

tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī. Visām programmām DU ir unificēts katra gada teksta 

marķējums. Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz 

labāk pārskatāms un  studiju programmas realizācijas analīze laika posmā starp 

akreditācijām kļūst racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju 

programmas realizācijas aspektu pakļaut secīgai analīzei, vērtējot attīstības virzienu 

un dinamiku pa gadiem, nosakot stiprās un vājās puses un paredzot turpmākos 

programmas pilnveidošanas ceļus. 

 

3.3. Imatrikulācijas noteikumi 

 

Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem 

DU, kas ik gadu tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti 

saskaņā ar Augstskolu likumu, MK 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846. 

„Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un 

DU Satversmi. Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, 

kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir 

izsniegta uzturēšanās atļauja Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83. pants un DU 

Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām ārvalstniekiem. 

Pilna laika un nepilna laika studijām programmā „Skolotājs” uzņem reflektantus 

ar vidējo izglītību. Studentu ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, 

pretendentiem iesniedzot uzņemšanas komisijā vidējo izglītību apliecinošu 

dokumentu. Saskaņā ar Daugavpils Universitātes Senāta apstiprinātajām prasībām 

reflektantus pilna un nepilna laika studijām studiju programmā „Skolotājs” imatrikulē 

konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu latviešu valodā un literatūrā 

un pirmajā svešvalodā rezultātiem. Studiju virzienā „Pamatizglītības (1. -6. kl.) un 

sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs” papildus 

punkti tiek piešķirti par centralizētajā matemātikas eksāmenā gūtajiem rezultātiem.  

Studiju virzienā „Sporta un sociālo zinību skolotājs” papildus punkti tiek piešķirti par 

sasniegumiem sportā (skat. DU Uzņemšanas noteikumi pilna un nepilna laika 

pamatstudijām 2012.gadā, punkts 3.10. http://du.lv/lv/studijas/uznemsanas_ 

noteikumi).  

 

3.4. Studiju programmas profesionālais statuss 

 

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā un kvalifikāciju 

 pirmsskolas un pamatizglītības (1. – 3.kl.) skolotājs vai 

 pamatizglītības (1. -6.kl.) un mājturības un tehnoloģiju vai sociālo zinību, vai 

pirmsskolas skolotājs, vai 

 sporta un sociālo zinību skolotājs. 

Studiju programmas diploma pielikums atbilst 2007.gada MK noteikumiem 

Nr.656 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības 

dokumenti”. Tas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu akadēmisku atzīšanu. 

  

3.5. Studiju programmas struktūra 

 

Studiju programmas „Skolotājs“ apjoms ir 160 kredītpunkti. Atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 481, studiju programmā 50% no kopējā apjoma ir kontaktnodarbības 
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un pārējais ir studentu patstāvīgais darbs, izmantojot DU piedāvātās iespējas. Pilna 

laika studijās (4 gados) un nepilna laika studijās (4,5 gados) studējošie apgūst piecu 

sadaļu kursus: 1) nozares teorētiskos pamatkursus un informāciju tehnoloģiju kursus 

(36 KP), 2) profesionālās specializācijas kursus (60 KP), 3) humanitāro un sociālo 

zinātņu teorētiskos kursus un kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas (20 KP), 4) prakses (26 KP) un 5) brīvās izvēles 

kursus (vismaz 6 KP), 6) bakalaura darba izstrādi (12 KP). Studiju programmas 

apguves noslēgumā studējošie kārto valsts pārbaudījumu „Kvalifikācijas eksāmens” 

un „Bakalaura darba aizstāvēšana”. 

 
3.6. Studiju programmas saturs un plāns 

 

Studiju programmas „Skolotājs” pilna un nepilna laika studiju plāns pievienots 

1.pielikumā. Programmas saturs ir 3.6.1.tabulā. 
 

     3.6.1.tabula. Profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” saturs 

Studiju kursa nosaukums 
KP 

skaits 

Vērtējuma 

forma 
Docētājs 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36 KP) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Audzināšanas darba  

pamati 
2 dif. iesk. 

PhD, asoc. prof . 

Dz.Iliško 

PhD, asoc. prof . 

I.Belousa 

Dr.paed., prof. J. Pokulis 

Pedagoģijas vēsture 2 eks. 

Dr. paed. pētn. M. 

Kravale - Pauliņa 

Dr.paed., prof. J. 

Davidova 

Dr.paed., prof. I. Salīte 

Dr.paed.,vad.pētn. 

E.Oļehnoviča 

PhD, asoc. prof. Dz.Iliško 

Sociālā pedagoģija 2 dif. iesk. 

PhD, asoc.prof. Dz. Iliško 

Dr. paed. pētn. M. 

Kravale - Pauliņa 

Informācijas tehnoloģijas 

Izglītībā 

3 

 

 

dif. iesk. 

Mg. paed. lekt. V. 

Jankoviče 

Mg. paed. lekt. I. 

Boļakova 

Mg. sc.com. lekt. O. 

Perevalova 

Mg. sc.com. 

lekt.A.Vagalis 

Pedagoģiskā psiholoģija 

 
2 dif. iesk. 

Dr.psych., prof. A.Pipere 

Dr.psych., asoc. prof. I. 

Kokina 

Dr.psych.,doc.vad.pētn.V. 

Makarevičs 

 

Sociālā un personības 

psiholoģija 
2 eks. 

Dr.psych., asoc. prof. 

I.Kokina 
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Dr.psych., doc. 

V.Dombrovskis 

Dr.psych., prof. A.Pipere 

Dr.psych.,vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Ievads speciālajā  

pedagoģijā un psiholoģijā 
2 dif. iesk. 

Vieslektore Mg. paed. M. 

Rozenfelde 

Zinātniski pētnieciskās 

metodes pedagoģijā 

 

2 dif. iesk. 

Dr.paed., prof. E.Krastiņa 

PhD, asoc. prof. 

I.Belousa 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr.paed., prof. J. 

Davidova 

Mg.paed. N.Geriņa 

Studiju darbs pedagoģijā 

 

 

 

 

1 dif. iesk. Studiju darba vadītāji 

Mācību organizācijas 

pamati 

 

2 eks. 

Dr.paed., prof. E.Krastiņa 

Dr. paed. prof. J. 

Davidova 

Mg. paed., lekt. L. Silova 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Studiju virziens „Pirmsskolas un pamatizglītības (1. – 3.kl.) skolotājs” 

Bērnu fizioloģija un 

veselības veicināšana 
2 eks. 

Dr.biol. doc. 

L.Antoņeviča 

Pirmsskolas un skolas 

pedagoģija 
2 dif. iesk. 

PhD, asoc. prof. 

Dz.Iliško 

Dr.psych.,doc. S.Guseva 

Mg.paed. pētniece E. 

Drelinga 

Bērna attīstības  

psiholoģija 
2 eks. Dr. psih. doc. S. Guseva 

Bilingvālās mācības 2 dif. iesk. 
Dr.paed., lekt. S.Zariņa 

 

Logopēdija 2 dif. iesk. 
Vieslektore Mg. paed. A. 

Kalniņa 

Tautas pedagoģija 2 dif. iesk. 
Dr.paed., doc. vad.pētn. 

E.Oļehnoviča 

Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai 
2 dif. iesk. 

Dr.paed., prof. Ilga Salīte 

Viesasistente Mg. paed. 

I. Gedžūne 

Viesasistente mg. paed. 

G. Gedžūne 

Ievads pedagoga 

pētnieciskajā darbā 
2 dif. iesk. 

PhD, asoc.prof. I. 

Belousa 

Dr. paed. Prof. J. 

Davidova 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. paed. prof. E. 

Krastiņa 
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Studiju virziens „Sporta un sociālo zinību skolotājs” 

Attīstības psiholoģija 2 eks. Dr.psych., doc. S.Guseva 

Cilvēka anatomija 3 eks. 
Mg.biol., lekt. 

A.Paškeviča 

Cilvēka fizioloģija 4 eks. 
Mg.biol., asist. 

A.Bernāne 

Vecumposmu fizioloģija 2 eks 
Dr.biol., doc. 

L.Antoņeviča 

Sporta psiholoģija 2 eks. 
Dr.psych., doc. 

V.Dombrovskis 

Sporta fizioloģija 2 d.iesk. 
Mg.biol., asist. 

A.Bernāne 

Bioķīmija 1 d. iesk. 
Dr. chem., doc. 

S.Osipovs 

Studiju virziens „Pamatizglītības (1 – 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un 

tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs” 

Bērnu fizioloģija un 

veselības veicināšana 
2 eks. 

Dr.biol. doc. 

L.Antoņeviča 

Dzimtās valodas  

teorētiskie pamati 
6 dif.iesk., eks. 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. philol. doc. E. 

Isajeva 

Dr.philol., doc. G. 

Pitkeviča 

Dr.philol., asoc.prof. G. 

Sirica 

Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai 
2 dif. iesk. 

Dr.paed., prof. Ilga Salīte 

Viesasistente Mg. paed. 

I. Gedžūne 

Viesasistente Mg. paed. 

G. Gedžūne 

Attīstības psiholoģija 2 eks. Dr. psih. doc. S. Guseva 

Pirmsskolas un skolas 

pedagoģija 
2 dif. iesk. 

PhD, asoc. prof. 

Dz.Iliško 

Dr.psych.,doc. S.Guseva 

Mg.paed. pētniece E. 

Drelinga 

Ievads pedagoga 

pētnieciskajā darbā 
2 dif. iesk. 

PhD, asoc.prof. I. 

Belousa 

Dr. paed. prof. J. 

Davidova 

Profesionālās specializācijas kursi (60 KP) 

Studiju virziens „Pirmsskolas un pamatizglītības skolotājs (1. – 3.kl.)” 

Pirmsskolas vecuma bērnu 

pediatrija un higiēna 
2 eks. Mg.biol., lekt. I.Kuņicka 

Dzimtās valodas mācību 

metodikas pamatkurss 
4 dif.iesk., eks. 

Dr.paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. philol.doc. E. Isajeva 

Dr.philol., doc. G. 

Pitkeviča 

Dr.philol., asoc.prof. G. 

Sirica 

Bērnu literatūra un  

folklora 
2 dif. iesk. 

Dr. philol. doc. 

R.Rinkeviča 



14 

 

Matemātikas mācību  

metodikas pamatkurss 
5 dif. iesk.,eks. 

Mg.math., lekt. 

V.Beinarovičas 

Mg. paed. pētn. E. 

Drelinga 

Lietišķās dabas zinības 2 dif. iesk. Dr.paed., doc. L.Jonāne 

Integrācija un iekļaušana 

izglītības sistēmā 
2 dif. iesk. 

Mg. paed. vieslektore M. 

Rozenfelde 

Dabaszinības un to mācību 

metodikas pamatkurss 
4 dif. iesk., eks. 

Dr. paed. pētn. 

R.Grabovska 

Dr.paed., doc. L.Jonāne 

Mācību prakse 

dabaszinībās 
1 dif. iesk. 

Dr. paed., pētn. 

R.Grabovska 

Dr.paed., doc. L.Jonāne 

Vizuālā māksla un tās 

mācību metodikas 

pamatkurss 

5 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. I.Volonte 

Mg.paed., as. B.Priedīte 

Mg. paed. doc. 

M.Folkmane 

Mg. paed. lekt. J. 

Savvina 

Mājturība un tehnoloģijas 

un to mācību metodikas 

pamatkurss 

5 dif. iesk.,eks. 

Dr.paed., vad.pētn. 

E.Oļehnoviča 

Mg.paed., as. B. Priedīte 

Mg. paed. lekt. I. 

Timinska 

Fiziskā izglītība 6 eks. 

Mg.paed., lekt. L.Silova 

Mg.paed., lekt. 

I.Kazakeviča 

Mag.paed., lekt. 

N.Geriņa 

Bērnu muzikāli radošā 

darbība pirmsskolā 
4 dif. iesk. 

Mg. paed. lekt. J. 

Badjanova 

Dr.paed. prof. J. 

Davidova 

Studiju darbs mācību 

priekšmetu 

Metodikā 

1 dif. iesk. Zinātniskais vadītājs 

Integrēto mācību  

metodika 
2 dif. iesk. 

Mg. paed. pētn. E. 

Drelinga 

PhD, asoc.prof. I. 

Belousa 

Sociālās zinības un to  

mācību metodikas  

pamatkurss 

2 dif. iesk. 
Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Pamatizglītības (1. -3.kl.) skolotāja modulis 

Dzimtās valodas  

teorētiskie pamati 
3 eks. 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. philol. Doc. E. 

Isajeva 

Dr.philol., doc. G. 

Pitkeviča 

Dr.philol., asoc.prof. G. 

Sirica 

Matemātiska 3 eks. Mg. paed. pētn. E. 
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instrumentārija izveide un 

lietošana 

Drelinga 

Dr. paed. prof. E. 

Krastiņa 

Dzimtās valodas mācību 

metodika (1. -3.kl.) 
3 dif.iesk., eks. 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. philol. Doc. E. 

Isajeva 

Matemātikas mācību  

metodika (1. -3.kl.) 
4 eks. 

Mg. paed. pētn. E. 

Drelinga 

Dr. paed. prof. E. 

Krastiņa 

Studiju virziens „Sporta  un sociālo zinību skolotājs” 

Koriģējošā vingrošana un 

masāžas pamati 
3 eks. 

Mg.sp.paed., lekt. 

S.Stalidzāne 

Sporta teorija un  

metodika 
6 dif. iesk., eks. Mg.paed., lekt. N.Geriņa 

Vingrošana un tās mācību 

metodika 
7 dif. iesk., eks. 

Dr.paed., doc. S.Čapulis, 

Mg.sp.paed., lekt. 

I.Kazakeviča 

Aerobika un tās mācību 

metodika 
2 dif. iesk. 

Mg.sp.paed., lekt. 

I.Kazakeviča 

Mākslas vingrošana, dejas 

un tās mācību metodika 
2 dif. iesk. 

Mg.sp.paed., lekt. 

I.Kazakeviča 

Vieglatlētika un tās  

mācību metodika 
6 

dif. iesk. 

eks. 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko 

Slēpošana un tās mācību 

metodika 
1 dif.iesk. 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko 

Mācību prakse (slēpošana 

un tās mācību metodika) 
1 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis 

Tūrisms un tā mācību  

metodika 
1 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mācību prakse (tūrisms 

un tā mācību metodika) 
1 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Nūjošana, frisbijs,  

badmintons, galda teniss 

un to mācību metodika 

2 dif. iesk. 
Mg.paed., lekt.  

A.Kovaļevskis 

Peldēšana un tās mācību 

metodika 
2 eks. 

Mg.sp.paed., lekt. 

S.Stalidzāne 

Studiju darbs mācību 

priekšmetu metodikā 
1 dif. iesk. d/vadītāji 

Futbols un tā mācību  

metodika 
1 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Mg.paed., lekt. 
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N.Romaņenko, 

Volejbols un tā mācību 

metodika 
4 

dif. iesk. 

eks. 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, lekt. 

N.Geriņa 

Basketbols un tā mācību 

metodika 
4 

dif. iesk. 

eks. 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Handbols un tā mācību 

metodika 
2 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

Florbols un tā mācību  

metodika 
1 dif. iesk. 

Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko, 

Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis, 

 

Sociālo zinību skolotāja modulis 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Veselības mācība) 

4 dif. iesk. 
Mg. biol., lekt. I. 

Kuņicka 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Ekonomika) 

3 dif. iesk. 
Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika  (Ētika) 
2 dif. iesk. Mg. paed.,lekt.B. Felce 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Integrētais kurss) 

4 dif. iesk. 
Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Studiju virziens „Pamatizglītības (1 – 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un 

tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs” 

Matemātiskā  

instrumentārija izveide un 

lietošana 

8 dif.iesk., eks. 

Dr. paed. prof. E. 

Krastiņa 

Mg. paed. lekt. E. 

Drelinga 

Mājturība un tehnoloģijas 

un to mācību metodikas 

pamatkurss (1.—6.kl.) 

3 dif.iesk. 
Mg. paed. lekt. I. 

Timinska 

Vizuālā māksla un tās  

mācību metodika  

(1.—6.kl.) 

6 dif.iesk. 

Mg.paed., lekt. I.Volonte 

Mg.paed., as. B.Priedīte 

Mg. paed. doc. 

M.Folkmane 

Mg. paed. lekt. J. 

Savvina 

Dabas fizikālie procesi 2 dif.iesk. 

Dr. paed. pētn. 

R.Grabovska 

Dr.paed., doc. L.Jonāne 

Sports 2 dif.iesk. Mg. paed. lekt. L. Silova 

Dabaszinības un to mācību 

metodika (1.—6.kl.) 
7 dif.iesk.,eks. 

Dr. paed. pētn. 

R.Grabovska 

Dr.paed., doc. L.Jonāne 

Bērnu folkloras un  2 dif.iesk. Dr. philol. doc. 
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literatūras mācību 

metodika 

R.Rinkeviča 

Matemātikas mācību  

metodika (1.—6.kl.) 
7 dif.iesk., eks. 

Dr. paed. prof. E. 

Krastiņa 

 

Integrēto mācību  

metodika 
2 dif.iesk. 

Mg. paed. pētn. E. 

Drelinga 

PhD, asoc.prof. I. 

Belousa 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika  

(1.—6.kl.) 

2 dif.iesk. 
Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Dzimtās valodas mācību 

metodika (1.—6.kl.) 
5 dif.iesk., eks. 

Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Dr. philol. doc. E. 

Isajeva 

Dr.philol., doc. G. 

Pitkeviča 

Studiju darbs mācību 

priekšmetu metodikā 
1 dif.iesk. Studiju darba vadītāji 

Sociālo zinību skolotāja modulis 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Veselības mācība) 

4 dif. iesk. Mg.biol. lekt. I. Kuņicka 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Ekonomika) 

3 dif. iesk. 

Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Mg.oec., lekt. S. Zelča 

Mg.oec., lekt. I. Kuņicka 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika (Ētika) 
2 dif. iesk. Mg. paed., lekt.B.Felce 

Sociālās zinības un to  

mācību metodika   

(Integrētais kurss) 

4 eks. 
Vieslektore S. Gabrāne 

Vieslektors A. Fedotovs 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja modulis 

Mājturība un tehnoloģijas 

un to mācību metodika 

(tekstila  

dizaina tehnoloģijas) 

5 dif.iesk. 
Mg.paed. lekt.I. 

Timinska 

Mājturība un tehnoloģijas 

un to mācību metodika 

(apģērba dizaina  

tehnoloģijas) 

5 eks. 
Mg.paed. lekt.I. 

Timinska 

Mājturība un tehnoloģijas 

un to mācību metodika 

(uzturzinības) 

3 dif.iesk. 
Mg.paed. lekt.I. 

Timinska 

Pirmsskolas skolotāja modulis 

5 – 6 gadīgo bērnu  

sagatavošana skolai 
6 dif.iesk.,eks. 

Dr. paed., lekt. S. Zariņa 

Mg. paed. lekt. E. 

Drelinga 

Pirmsskolas vecuma bērnu 

pediatrija un higiēna 
2 dif.iesk. Mg.biol., lekt. I.Kuņicka 

Bērnu muzikāli radošā 

darbība 
2 dif.iesk. 

Mg. paed. lekt. J. 

Badjanova 
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Dr.paed. prof. J. 

Davidova 

Rotaļu un spēļu  

organizēšana un vadīšana 
1 dif.iesk. Mg. paed. lekt. L. Silova 

Svētki pirmsskolas  

izglītības iestādē 

 

2 dif.iesk. 
Mg. paed., lekt. E. 

Drelinga 

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas (20 KP) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Darba tiesības 2 dif. iesk. Vieslektors J. Radionovs 

Projektu izstrāde un 

vadība 
2 dif. iesk. 

Dr.paed. pētn. R. 

Grabovska 

Mg. paed. lekt. L. Silova, 

Mg.paed.lekt. N. Geriņa 

Dr. paed., lekt. S. 

Čapulis 

Izglītības vadības un  

uzņēmējdarbības pamati 
2 dif. iesk. 

Vieslektors, mg. psih. A. 

Zagorskis 

Svešvaloda 4 dif. iesk. 

Ph.D. asoc.prof. Dz. 

Iliško 

PhD.asoc.prof. I. 

Belousa 

PhD. 

Vispārīgā psiholoģija 2 eks. 

Dr.psych., doc. 

V.Dombrovskis 

Dr.psych., doc. S.Guseva 

Starpkultūru izglītība 

 
2 dif. iesk. 

PhD, as.prof. I.Belousa 

Mg. paed., lekt. L. Silova 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Studiju virziens „Pirmsskolas un pamatizglītības skolotājs (1. -3.kl.) 

Vides pedagoģija 2 dif. iesk. Dr. paed. prof. I. Salīte 

Dzimtās valodas  

teorētiskie pamati 
2 dif. iesk. 

Dr. paed. as. lekt. 

S.Zariņa, 

Dr. philol. doc. E. 

Isajeva 

Ētika 2 dif.iesk. 
Mg. paed. lekt. B.Felce 

Mg. paed. lekt. A.Felcis 

Studiju virziens „Sporta un sociālo zinību skolotājs” 

Sporta vēsture 2 dif. iesk. 
Mg.paed., lekt. 

A.Kovaļevskis 

Pirmā palīdzība 1 dif. iesk. Mg.biol., lekt. I.Kuņicka 

Biomehānika 1 dif. iesk. 
Dr.phys., prof. 

V.Paškevičs 

Sporta medicīnas pamati 1 dif. iesk. Lekt. A.Gorskis 

Atlētiskā vingrošana,  

pašaizsardzība un tās  

mācību metodika 

2 dif. iesk. Dr.paed., doc. S.Čapulis 

Studiju virziens „Pamatizglītības (1. -6.kl.) un sociālo zinību vai mājturības un 

tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs” 

Ētika 2 dif.iesk. 
Mg.paed., lekt. B.Felce 

Mg.paed., lekt. A.Felcis 
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Bilingvālās mācības 2 dif.iesk. Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

Logopēdija 2 dif.iesk. 
Mg. paed. vieslektore A. 

Kalniņa 

Programmas brīvās izvēles kursi (C daļa) 

(vismaz 6 KP) 

Civilzinības 1 dif. iesk. 
Dr. jur. doc. A. 

Matvejevs 

Filosofija 1 dif.iesk. Mg. paed. lekt. B. Felce 

Reliģiju vēsture 1 dif.iesk. 
Dr. theol. A. Stašulāne 

PhD, pētn. I. Mičule 

Runas māksla 1 dif.iesk. 

Dr. paed. prof. I. Salīte 

Dr. paed. pētn. A. 

Skrinda 

Uzvedības kultūras 

pamati 
1 dif.iesk. 

Mg.paed. lekt. J. 

Badjanova 

Logoritmika 1 dif.iesk. 
Mg. paed. vieslektore A. 

Kalniņa 

Saskarsmes psiholoģija 1 dif.iesk. 
Dr. psych. V. 

Dombrovskis 

Novadpētniecība 1 dif.iesk. Dr. geol., doc. J. Soms 

Pasākumu organizēšana 

un vadīšana izglītības 

iestādē 

1 dif.iesk. 
Mg. paed. lekt. J. 

Badajanova 

Prakse (26 KP) 

Pedagoģisko un  

psiholoģisko vērojumu 

prakse 

8 dif. iesk. Prakses vadītāji 

Audzināšanas darba un 

profesionālās  

kvalifikācijas prakse 

8 dif. iesk. 
Prakses vadītājs, mācību 

priekšmetu 

Profesionālās  

kvalifikācijas prakse 
10 dif. iesk. 

Prakses vadītājs, mācību 

priekšmetu 

Bakalaura darba izstrāde 12 iesk.  

Kopā 160   

Noslēguma pārbaudījumi 

1. kvalifikācijas eksāmens 

2. bakalaura darba aizstāvēšana 

 
Prasības profesionālā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīgi apgūta studiju 

programma, nokārtots kvalifikācijas eksāmens un aizstāvēts bakalaura darbs. 

 

Studiju darbi 

 

Bakalaura programmas apguves laikā studējošais izstrādā un aizstāv  vismaz trīs 

studiju darbus. Studiju programmā „Skolotājs” ir iekļauti 3 studiju darbi (pilna laika 

studijās – 2., 4. un 6.semestrī; nepilna laika studijās – 4., 6. un 8.semestrī): studiju 

darbs – projekts, studiju darbs pedagoģijā, studiju darbs mācību priekšmeta metodikā. 

 2.semestrī (nepilna laika studijās – 4.semestrī) paredzētais studiju darbs – 

projekts tiek realizēts studiju kursa „Projektu izstrāde un vadība” ietvaros. Studiju 

darba novērtēšana balstās uz izstrādātā projekta  prezentēšanu. 
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4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

4.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam 

 

DU profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs” ir veidota 

saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”. 

 
4.1. 1.tabula Studiju programmas „Skolotājs” atbilstība MK noteikumiem Nr.481  

MK noteikumi Nr. 481, Augstskolu 

likums 

Studiju programma„Skolotājs“ 

Profesionālo programmu apjoms ir 

vismaz 160 kredītpunkti 

Programmas apjoms ir 160 KP   

Kopējais studiju ilgums profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri 

gadi 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai ir 4 studiju gadi 

pilna laika studijās un  4,5 studiju gadi 

nepilna laika studijās 

Studiju programmas obligāto saturu veido: 

Vispārizglītojošie kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 20 kredītpunkti 

(Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.348 

no 27.05.2007 „Kursos iekļauj moduli 

uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai (uzņēmumu 

organizācija un dibināšana, vadīšanas 

metodes, projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati, lietvedības un 

finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 

sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, 

darba tiesiskās attiecības 

reglamentējošajiem normatīvajiem 

aktiem. Moduli īsteno, izmantojot 

galvenokārt kompetences treniņa, 

lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās 

metodes). Moduli vismaz sešu 

kredītpunktu apjomā iekļauj visās 

bakalaura programmās.”) 

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie 

kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas - 20 KP 

Programmas brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai tiek piedāvāti studiju kursi 

Darba tiesības 2 KP 

Projektu izstrāde un vadība 2 KP 

Izglītības vadības un uzņēmējdarbības 

pamati 2 KP 

  

 

Nozares teorētiskie un profesionālās 

specializācijas kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 36 kredītpunkti 

Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi  – 36 KP 

Profesionālās specializācijas kursi, 

kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti 

Profesionālās specializācijas kursi - 60 KP  

 

Valsts pārbaudījumi, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana vismaz 12 kredītpunkti 

Bakalaura darba izstrāde – 12 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti 

Prakse – 26 KP 

Studiju kursu izvēli profesionālajā 

programmā, studiju kursu saturu un 

apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajai kvalifikācijai nosaka 

attiecīgās profesijas standarts 

Programmas saturs atbilst Skolotāja 

profesijas standartam (4.2.1. tabula) 
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Pēc profesionālās programmas apguves 

piešķir piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju 

Pēc studiju programmas apguves 

izglītojamie iegūst piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju „Pirmsskolas un 

pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs“ vai 

„Pamatizglītības (1. -6.kl.)  un sociālo 

zinību vai mājturības un tehnoloģiju, vai 

pirmsskolas skolotājs“, vai „Sporta un 

sociālo zinību skolotājs“ 

 

4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

 

Šī programma pēc satura un formas pilnībā atbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta apstiprinātajam skolotāja profesijas standartam.  

Profesionālajā programmā ir iekļauti visi tie studiju kursi, kuri ir paredzēti 

skolotāja profesijas standartā. Programmā paredzētā kvalifikācijas prakse 26 KP 

apmērā arī atbilst nepieciešamajām prasībām (sk. 4.2.1. tabulu). 

Studiju programmas „Skolotājs” saturs ir saskaņots ar skolotāju profesijas 

standartā noteiktajām skolotājam nepieciešamajām kopīgajām prasmēm nozarē, 

vispārējām prasmēm/spējām un specifiskajām prasmēm, ir vērsts uz satura un 

virssatura integrāciju un sekmē studējošo pedagoģiskās kompetences attīstību 

izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanai pirmsskolā/pamatizglītībā/vidējā izglītībā. 

Pamatojoties uz studiju programmas saturā ietvertajām prasmēm un attieksmēm, ir 

izstrādāti studiju programmas rezultāti (skat. 4.2.1.tabulu), uz kuriem balstās studiju 

kursu aprakstos ietvertie rezultāti. 
 

4.2.1. tabula  

 Studiju programmas atbilstība „Skolotāja”  profesijas standartam (IZM rīk.Nr.116) 

Profesijas standartā formulētās 

zināšanas un to izmantošanas  

līmenis 

Studiju kursi 

 

 

 

 

 

Valsts izglītības sistēmas un  

skolotāju darbību reglamentējošie  

dokumenti un darba likumdošana 

(LR un ES likumi, dokumenti un 

normatīvie akti) 

Bērnu tiesību aizsardzība 

Pedagoģijas vēsture  

Mācību organizācijas pamati 

Sporta nometnes organizēšana un vadīšana 

Sporta teorija un metodika 

Darba tiesības 

Starpkultūru izglītība 

Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati 

Sociālās zinības  un to mācību metodika 

Studiju darbs pedagoģijā 

Audzināšanas darba pamati 

Audzināšanas darba un profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Profesionālās kvalifikācijas prakse 

Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse 

 

 

 

 

 

Pedagoģija un psiholoģija 

Mācīšanās un mācīšanas teorija 

un metodika 

Audzināšanas darbība  

Pedagoģijas vēsture 

Starpkultūru izglītība 

Sporta teorija un metodika 

Mācīšanās un mācīšanās stratēģijas 

Pedagoģiskā psiholoģija 

Mācību organizācijas pamati 

Studiju darbs pedagoģijā  

Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā 

Audzināšanas darba pamati 
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Mācību organizācija  

Sasniegumu vērtēšana un  

pašnovērtējuma veikšana 

Mācību vides organizācija 

Saskarsmes un sadarbības  

veicināšana  

Pedagoģisko pētījumu metodes 

Psiholoģija  

Speciālā pedagoģija  

Nozaru pedagoģija 

Vecumposmu fizioloģija 

Vispārīgā psiholoģija 

Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā 

Sporta pasākumu organizēšana un vadīšana 

Sporta spēles un to mācību metodika 

Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana  

Pirmsskolas un skolas pedagoģija 

Informācijas tehnoloģijas izglītībā 

Sporta psiholoģija 

Sporta fizioloģija 

Pašaizsardzība un tās mācību metodika 

Atlētiskā vingrošana un tās mācību metodika 

5-6 gadīgu bērnu sagatavošana skolai 

Bilingvālās mācības 

Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana 

Vispārīgā psiholoģija 

Sociālā pedagoģija 

Bērna attīstības psiholoģija 

Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 

Integrēto mācību metodika 

Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā 

Logopēdija 

Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā 

Logoritmika 

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

Sociālā un personības psiholoģija 

Projektu izstrāde un vadība 

Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 

Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 

Tautas pedagoģija 

Audzināšanas darba un profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Profesionālās kvalifikācijas prakse 

Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse 

Bakalaura darba izstrāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetam atbilstoša 

zinātnes nozare 

Mācību priekšmets 

Mācību priekšmeta didaktika 

Mācību satura integrācijas  

pamati 

Dzimtās valodas teorētiskie pamati 

Runas māksla 

Bērnu literatūra 

Biomehānika 

Bioķīmija 

Sporta teorija un metodika 

Sporta psiholoģija 

Slēpošana un tās mācību metodika 

Atlētiskā vingrošana un tās mācību metodika 

Badmintons, galda teniss un to mācību 

metodika 

Sporta spēles un to mācību metodika 

Vingrošana un tās mācību metodika 

Tautas dejas, ritmika un to mācību metodika 

Aerobika un tās mācību metodika 

Vieglatlētika un tās mācību metodika 

Peldēšana un tās mācību metodika 

Tūrisms un tā mācību metodika 
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Cilvēka anatomija 

Sporta vēsrture 

Sporta fizioloģija 

Matemātikas mācību metodikas pamatkurss 

Matemātikas mācību metodika (1. -3.kl.) 

Dzimtās valodas mācību metodika (1. -3.kl.) 

Lietišķās dabas zinības 

Bērnu muzikāli radošā darbība 

Leļļu tehnoloģijas 

Logopēdija 

Batikas pamati 

Vizuālās māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss  

Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss 

Sports 

Bērnu muzikāli radošā darbība 

Mācību prakse dabaszinībās 

Dzimtās valodas mācību metodikas 

pamatkurss 

Dabaszinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

Informācijas tehnoloģijas izglītībā 

Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā  

Bakalaura darba izstrāde 

 Mācību organizācijas pamati 

Integrēto mācību metodika 

Projektu izstrāde un vadība 

Bilingvālās mācības 

5-6 gadīgo sagatavošana skolai 

Svētki pirmsskolas izglītības iestādē 

Logoritmika 

Valodas un komunikācija 

Valsts valoda un svešvalodas  

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas  

Saskarsmes psiholoģija 

Informācijas tehnoloģijas izglītībā 

Runas māksla 

Starpkultūru izglītība 

Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati 

Svešvaloda 

Dzimtās valodas teorētiskie pamati 

Sociālā pedagoģija 

Valodas kultūras pamati 

Uzvedības kultūras ābece 

Svētki pirmsskolas izglītības iestādē 

Sociālas zinības 

Ētika  

Izglītības vadība 

 Loģika  

Kultūras vēsture 

Vēsture 

Filozofija 

Ekonomikas pamati 

Ētika 

Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana 

Ģeogrāfija un novadpētniecība 

Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati 

Kristīgā mācība un tās mācību metodika 

Matemātikas mācību metodika 

Sociālās zinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

Sporta pasākumu organizēšana un vadīšana  

Sporta vēsture 
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Pedagoģijas vēsture 

Mācību organizācijas pamati 

Matemātikas mācību metodikas pamatkurss 

Latvijas kultūras vēsture 

Pasaules kultūras vēsture 

Reliģiju vēsture 

Tautas pedagoģija 

Filozofija  

Projektu izstrāde un vadība 

Civilzinības 

Vides un veselības izglītība  

Sports  

Veselīgs uzturs  

Personīgā higiēna  

Atkarību profilakse 

Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 

Bērnu pediatrija un higiēna 

Sporta teorija un metodika 

Pirmā palīdzība 

Sporta psiholoģija 

Sports 

Sporta masāža 

Sporta medicīnas pamati 

Ārstnieciskā vingrošana un tās mācību 

metodika 

Cilvēka fizioloģija 

Sporta fizioloģija 

Sociālās zinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

 
 

4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

 

Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs”, „Sporta 

skolotājs” potenciālie darba devēji ir izglītības iestāžu vadītāji, tāpēc, analizējot un 

izvērtējot studiju programmas kvalitāti, ir svarīgs izglītības iestāžu vadītāju viedoklis. 

Tas tiek noskaidrots, veicot nestrukturēto interviju. Intervēti tiek valsts pārbaudījumu 

komisijas locekļi, kā arī tie vadītāji, kuru izglītības iestādēs studiju programmas 

studējošie iziet praksi. Tādā veidā tiek iegūta plaša informācija par studiju 

programmas stiprajām un vājajām pusēm. Tā, piemēram, Daugavpils  izglītības 

iestāžu vadītāji norāda uz studiju programmas beidzēju labajām latviešu valodas 

zināšanām un radošo pieeju darbam, atzīst, ka Daugavpils Universiātē  tiek sagatavoti 

darbinieki ar augstām teorētiskajām zināšanām un prasmēm tās izmantot praktiskajā 

darbā. Darba devēji augstu novērtē studiju programmas absolventu komunikācijas un 

sadarbības prasmes, kā arī metodisko sagatavotību veikt mācību un audzināšanas 

darbu izglītības iestādē. Taču tai pat laikā valsts eksāmenu komisijas locekļi norāda 

uz to, ka topošo skolotāju sagatavošanā joprojām uzmanība ir pievēršama teorētisko 

zināšanu un praktisko prasmju integrēšanai studiju procesā.  

Nozīmīgu informāciju par studiju programmas kvalitāti sniedz arī izglītības 

iestādes vadības dotais studenta – praktikanta raksturojums (skat. 10. pielikumu). Pēc 

šiem raksturojumiem var spriest, ka studiju programmā tiek sagatavoti zinoši 

skolotāji, kas izrāda iniciatīvu, ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un pilnveidot 

apgūtās prasmes. 

Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs”, „Sporta skolotājs”, „Pamatizglītības 

skolotājs” absolventi ir pieprasīti un augsti novērtēti Latvijas darba tirgū. Par to 

liecina fakts, ka šīs programmas pilna laika studējošo atrod apgūstamajai specialitātei 
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atbilstošu darbu jau studiju laikā. Savukārt nepilna laika grupās lielākoties tiek 

imatrikulēti jau strādājoši skolotāji.  

Tā, piemēram, pilna laika studējošie studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” 

studējošie visbiežāk sāk strādāt par pirmsskolas skolotājiem pēc pedagoģiskās prakses 

iziešanas 2., 3. vai 4. studiju gadā. Taču arī tiem studējošajiem, kas pedagoģiskās 

prakses laikā nesaņem uzaicinājumu turpināt darba attiecības pirmsskolas izglītības 

iestādē, ir iespēja atrast specialitātei atbilstošu darbu – studiju gada laikā ar darba 

piedāvājumiem pie programmas direktora vai IVF dekanātā regulāri griežas 

Daugavpils u.c. Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. Par labu 

tradīciju ir kļuvusi arī darba piedāvājumu izteikšana studējošajiem noslēguma 

pārbaudījumu laikā - noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļi aicina studējošos 

strādāt savās vadītajās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Apkopojot internetvietnē http://visidarbi.lv/vakances/skolot%C4%81js/amats 

/skolot%C4%81js/p/8 publicētos datus par vakancēm Latvijas pilsētu un rajonu skolās 

(skat.4.3.1. tab.), var secināt, ka vislielākais pieprasījums Latvijā ir pēc pirmsskolas 

skolotājiem, taču brīvas darbavietas ir arī pamatizglītības, sporta un mājturības un 

tehnoloģiju skolotājiem. Tā kā situācija darba tirgū ir apzināta īsi pirms mācību gada 

sākuma, kad skolās ir nokomplektēts pedagoģiskais sastāvs, tad ir redzams, ka 

skolotāju Latvijā pietrūkst. 
 

 
4.3.1.tabula 

Skolotāju vakances (dati iegūti internetvietnē http://visidarbi.lv/vakances/skolot%C4%81js 

/amats/skolot%C4%81js/p/2   2012. gada 27. augustā) 

Skolotāja kvalifikācija Pieprasījumu skaits 

Pirmsskolas skolotājs 121 

Pamatizglītības skolotājs 21 

Sporta skolotājs 13 

Sociālo zinību skolotājs 8 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs 12 

Kopā 175 
 

 

5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS 

AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN EIROPAS 

SAVIENĪBAS VALSTĪS 

 

DU studiju programma „Skolotājs” ir salīdzināma ar citu Latvijas un Eiropas 

augstskolu studiju programmām. Salīdzināmais iegūstamais bakalaura grāds un 

Eiropas vienotais diploma pielikums nodrošina programmas konkurētspēju un 

atvieglo studentu mobilitātes iespējas. Salīdzinājumam tika izvēlēta Liepājas 

Universitātes un Latvijas Universitātes  otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma ,,Skolotājs" (5.1. un 5.2. tabula). 

Pēc 5.1. un 5.2. tabulā apkopotās informācijas ir redzams, ka  

 visās Latvijas studiju programmās studējošie iegūst bakalaura grādu izglītībā 

un skolotāja kvalifikāciju atbilstoši  izvēlētajam studiju virzienam, 

 Latvijas augstskolās tiek īstenota studiju programma „Skolotājs”, kuras 

ietvaros  atbilstoši piedāvātajām kvalifikācijām ir izstrādāti vairāki studiju 

virzieni. Šādā veidā studējošajiem tiek piedāvātas lielākas izvēles iespējas un 

tiek paaugstināta arī studiju programmu absolventu konkurence darba tirgū. 

Tas pierāda nepieciešamību veikt izmaiņas arī DU studiju programmā 

„Pirmsskolas skolotājs”, pārveidojot to par studiju programmu „Skolotājs” ar 

plašākām kvalifikācijas izvēles iespējām  un ar zemāku pašizmaksu, 
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 visās Latvijas studiju programmās ir vienāds programmas apjoms un saturs – 

programma sastāv no vispārizglītojošajiem studiju kursiem, nozares 

teorētiskajiem pamatkursiem un informāciju tehnoloģiju kursiem, nozares 

profesionālās specializācijas kursiem, brīvās izvēles kursiem, no prakses un 

noslēguma (valsts) pārbaudījumiem, 

 salīdzinātajās Latvijas augstkolu studiju programmās ir vienāds pilna laika 

studiju ilgums, bet DU ir garākas nepilna laika studijas, kas norāda uz 

nepieciešamību pilnveidot nepilna laika studiju plānus, samazinot studiju laiku 

nepilna laika studijām. 

Tādējādi var secināt, ka salīdzinātās Latvijas studiju programmas  ir konceptuāli 

līdzīgas, taču atšķiras pēc nosaukuma, pēc kvalifikāciju veida un skaita. Apvienot DU 

studiju programmu „Pirmsskolas skolotājs”, „Pamatizglītības skolotajs”, „Sporta 

skolotājs” vienotā studiju programmā „Skolotājs”, DU piedāvās studējošajiem 

plašākas kvalifikācijas izvēles iespējas un sekmēs absolventu konkurenci darba tirgū. 

Salīdzinot DU studiju programmu “Skolotājs” ar Vitauta Magnus Universitātē 

īstenoto tudiju programmu, var secināt, ka abām  programmām ir kopīgas izmantotās 

darba formas, sadalījums pa nozarēm, noslēguma darbs 10 KP apjomā (DU  - 12 KP 

apjomā). Taču atšķirībā no DU studiju programmas Vitauta Magnus Universitātē 1.-2. 

studiju gadā tiek apgūti vispārīgie kursi, bet 3.-4. studiju gadā tiek apgūti 

specializācijas kursi. Salīdzinot DU studiju programmu „Skolotājs” ar Tallinas 

Pedagoģiskajā universitātē īstenoto studiju programmu, ir redzams, ka programmām 

kopīgs ir tas, ka studējošie apgūst valodas, sociālo zinību, matemātikas un dabas 

zinību mācību metodiku darbam pamatizglītības pirmajā un otrajā posmā.  

 
5.1. tab. Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolu studiju programmu 

 Daugavpils  

Universitāte 

Latvijas  

Universitāte 

Liepājas  

Universitāte 
 Skolotājs Skolotājs Skolotājs 

Grāds Profesionālais bakalaura 

grāds izglītībā 

Profesionālais bakalaura 

grāds izglītībā 
Profesionālais bakalaura 

grāds izglītībā 
Kvalifikācija Pirmsskolas un 

pamatizglītības skolotājs 

(1. -3.kl.); 

Pamatizglītības (1. -6.kl.) 

un sociālo zinību vai 

mājturības un tehnoloģiju, 

vai pirmsskolas skolotājs; 

Sporta un sociālo zinību 

skolotājs  

Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs; 

pamatizglītības latviešu 

valodas un literatūras 

skolotājs;  

latviešu valodas kā otrās 

valodas skolotājs;  

angļu valodas skolotājs;  

vācu valodas skolotājs; 

franču valodas skolotājs; 

mājturības un tehnoloģiju, 

mājsaimniecības 

skolotājs;  
kulturoloģijas skolotājs;  

mākslas vēstures 

skolotājs; vizuālās 

mākslas skolotājs;  

veselības mācības 

skolotājs;  

sporta skolotājs; 

informātikas un 

programmēšanas 

skolotājs;  

sākumizglītības skolotājs; 
psiholoģijas skolotājs;  

sociālo zinību skolotājs;  

speciālās izglītības 

Pamatizglītības skolotājs vai 
Pirmskolas izglītības 

skolotājs, vai  

Speciālās izglītības 

skolotājs bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, vai  

Sporta un deju skolotājs, vai 

Mūzikas skolotājs, vai 

Psiholoģijas skolotājs un 

ārpusstundu darba 

organizators skolā, vai 

Psiholoģijas skolotājs un 

sociālo zinību skolotājs  
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5.2. tab. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas augstskolu studiju programmu 

 Daugavpils Universitāte Tallinas Pedagoģiskā 

Universitāte, Igaunija  

 

Vitauta Magnus 

Universitāte, Lietuva  

 
Grāds Profesionālais bakalaura 

grāds izglītībā 

maģistrs izglītībā  

 

bakalaura grāds 

Kvalifikācija Pirmsskolas un 

pamatizglītības skolotājs 

(1. -3.kl.); 

Pamatizglītības (1. -6.kl.) 

un sociālo zinību vai 

mājturības un tehnoloģiju, 
vai pirmsskolas skolotājs; 

sporta un sociālo zinību 

skolotājs  

pamatskolas skolotājs izvēlētā kvalifikācija, 

 

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 4 

gadi 

Nepilna laika studijas –  

4,5  gadi 

5 gadi 4 gadi 

Programmas 

apjoms 

160 KP 

240 ECTS 

200 KP  

300 ECTS 
160 KP 

240 ECTS 

 

 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 

Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju darba formas - 

lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs ar zinātnisko un metodisko literatūru, praktiskais 

skolotājs /skolotājs 

logopēds;  

pirmsskolas skolotājs  
Studiju 

ilgums 

Pilna laika studijas – 4 

gadi 
Nepilna laika studijas –  

4,5  gadi 

Pilna laika studijas – 4 

gadi 
Nepilna laika studijas – 

4,5 gadi 

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Nepilna laika studijas – 4,5 
gadi 

Programmas 

apjoms 

160 KP 

240 ECTS 

160 KP 

240 ECTS 
160 KP 

240 ECTS 
Programmas 

saturs 

Vispārizglītojošie studiju 

kursi – 20 KP 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju 

kursi –  

36 KP 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi – 60 
KP 

Brīvās izvēles kursi – 6 

KP 

Prakses – 26 KP 

Bakalaura darba izstrāde 

– 12 KP 

Noslēguma pārbaudījumi: 

Kvalifikācijas eksāmens, 

bakalaura darba 

aizstāvēšana 

Vispārizglītojošie un 

nozares teorētiskie kursi -

56 KRP  
Profesionālās 

specializācijas kursi -60 

KRP 

Brīvās izvēles daļa - 

6KRP  

Pedagoģiskā prakse - 26 
KRP  

Valsts pārbaudījumi -12 

KRP  

(diplomdarbs, integrēts 

eksāmens izvēlētajā 

specializācijā) 

Vispārizglītojošie un 

nozares teorētiskie studiju 

kursi - 56 KRP  

Profesionālās specializācijas 

kursi -60 KRP  

Brīvās izvēles studiju kursi -

6 KRP  

Pedagoģiskā prakse -26 

KRP  
Valsts pārbaudījumi -12 

KRP (bakalaura darbs, 

integrēts eksāmens 

pedagoģijā, psiholoģijā, 

metodikā, izvēlētajā 

specializācijā) 

 

Diploms Skolotāja diploms Skolotāja diploms Skolotāja diploms 
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darbs -, kā arī daudzveidīgas studiju metodes – darbs grupās, problēmsituāciju  

risināšana, diskusija, prāta vētra u.c. 

Studiju formas un metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem 

mērķiem un specifikai. Lekcijas (18% no programmas kontaktstundu skaita) un 

semināri (8% no programmas kontakstundu skaita) visbiežāk tiek izmantoti 

teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku ievirzi vispirms notiek teorētiski 

pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas semināru formā, pēc tam 

studenti strādā individuāli un/vai grupās. Noslēgumā šī  darbība tiek pārrunāta un 

analizēta gan semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros. Praktiskās 

nodarbības (74% no programmas kontakstundu skaita) un semināri nodrošina iespēju 

studiju procesā gūt atgriezenisko saikni. 

Semināros studenti, uzstājoties ar referātiem un prezentācijām, attīsta 

prezentācijas prasmes, pilnveido prasmi izteikt un pamatot savu viedokli, strādājot 

grupās, attīsta sociālās prasmes. Semināru laikā studējošie analizē un risina 

problēmsituācijas, izspēlē lomu spēles, veic mācību pētījumus, individuāli vai grupās 

izstrādā projektus. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – teorētiskās 

literatūras analīzei, studiju darbu un referātu sagatavošanai, metodisko izstrādņu un 

mācību materiālu veidošanai. Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir 

organizatora, konsultanta un eksperta loma.  

Studiju  metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu 

veidošanos studentiem. Tām jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupā, 

pārvarēt konfliktus, kā arī jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību 

ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu 

apguve, zinātkāre, patstāvība darba uzdevumu risināšanā. 

Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, 

mutiski/rakstiski eksāmeni, situāciju analīze.  

 

6.2. Prakse 

 

Pedagoģiskā prakse studiju programmas „Skolotājs” studējošajiem tiek 

organizēta saskaņā ar Nolikumu par pedagoģisko praksi Daugavpils Universitātē 

(skat.5. pielikumu). 

Pedagoģiskā prakse ārpus Daugavpils Universitātes notiek pirmsskolas izglītības 

iestādē/skolā. Universitāte, izglītības iestāde un praktikants noslēdz trīspusīgu mācību 

prakses līgumu, kurā nosaka prakses vietas, universitātes un praktikanta tiesības un 

pienākumus, pedagoģiskās prakses ilgumu, līguma izbeigšanās nosacījumus un citus 

būtiskus jautājumus (līguma paraugu par studējošo praksi skat. 6.pielikumā). 

Pedagoģiskās prakses apjoms studiju programmā „Skolotājs” ir 26 KP, un tā 

sastāv no trim posmiem – Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse (8 KP), 

Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas prakse (8 KP), Profesionālās 

kvalifikācijas prakse (10 KP). 

Pedagoģiskās prakses dokumentācija – prakses uzdevumi un metodiskie materiāli 

studentiem un prakses vadītājiem – ir izstrādāta DU Izglītības un vadības Mācību 

metodiku katedrā un Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā. Ik gadus pēc prakses tā tiek 

izvērtēta un pilnveidota atbilstoši no studentiem un prakses vadītajiem saņemtajai 

atgriezeniskajai saiknei.  

 

6.3. Vērtēšanas sistēma 

 

Studējošo zināšanas, prasmes un attieksmes saskaņā ar MK noteikumu Nr.481 

30. un 31. punktu tiek vērtētas pēc 10 ballu skalas. 
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Vērtējot profesionālās studiju programmas „Skolotājs“ apguvi, tiek izmantota 

formatīvā un summatīvā vērtēšana, daudzveidīgas vērtēšanas metodes (piemēram, 

testi, diskusijas, prezentācijas, metodisko izstrādņu veidošana u.tml.), kā arī tiek 

ievēroti zināšanu un prasmju vērtēšanas pamatprincipi: atklātības, obligātuma, 

nepārtrauktības  principi.  

Studiju kursa docētāji nosaka pārbaudes formu un norisi atbilstoši studiju kursa 

mērķiem, nodrošinot profesijas standartā un studiju programmas rezultātos formulēto 

zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību. Prasības studējošo sasniegumu vērtēšanai ir 

iekļautas studiju kursu aprakstos sadaļā „Prasības kredītpunktu iegūšanai” un tiek 

pārrunātas ar studējošajiem katra studiju kursa pirmajā nodarbībā. Studiju kursu 

ietvaros sasniegto rezultātu vērtēšanā tiek izmantots studējošo pašvērtējums, 

piemēram, portfolio vērtēšanā, pārbaudes darbos, studiju kursu izvērtēšanā, tādējādi 

studējošie kļūst līdzatbildīgi par saviem mācību rezultātiem un apzinās savu 

profesionālo kompetenci. 

Kredītpunktus par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita, ja saņemts 

vērtējums 10 ballu skalā un tas nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). 

Profesionālais bakalaura grāds tiek piešķirts un diploms par otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību tiek izsniegts studentam, kurš pilnībā ir apguvis studiju programmu 

un ir nokārtojis valsts pārbaudījumu, iegūstot tajos pozitīvu vērtējumu. 

 

7. Studējošie 

 

7.1. Studējošo skaits 

 
7.1.1. tab. Studējošo skaits studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” 

Studiju gads 

Imatrikulēto studentu 

skaits 
Studējošo 

skaits pilna 

laika studijās 

 

Studējošo 

skaits nepilna 

laika studijās 

Grādu un kvalifikāciju 

ieguvušie 

Pilna 

laika 

studijas  

Nepilna 

laika 

studijas  

pilns 

laiks 
nepilns laiks 

2006./2007. 13 234 78 1053 25 510 

2007./2008. 26 54 80 510 16 - 

2008./2009. 27 83 87 621 14 283 

2009./2020. 20 13 86 306 15 41 

2010./2011. 22 9 88 244 19 78 

  2011./2012. 19 15 88 160 18 47 

 

 
7.1.2. tab. Studējošo skaits studiju programmā „Pamatizglītības  skolotājs” 

Studiju gads 

Imatrikulēto studentu 

skaits 
Studējošo 

skaits pilna 

laika studijās 

 

Studējošo 

skaits nepilna 

laika studijās 

Grādu un kvalifikāciju 

ieguvušie 

pilna 

laika 

studijas 

nepilna 

laika 

studijas  

pilns 

laiks 

nepilns 

laiks 

2006./2007. 19 37 78 173 18 65 

2007./2008. 27 10 81 106 13 - 

2008./2009. 17 3 81 101 16 36 

2009./2020. 24 4 85 59 18 7 

2010./2011. 21 11 85 56 21 23 

  2011./2012. 23 2 88 30 13 9 
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7.1.3. tab. Studējošo skaits studiju programmā „Sporta  skolotājs” 

Studiju gads 

Imatrikulēto studentu 

skaits 
Studējošo 

skaits pilna 

laika studijās 

 

Studējošo 

skaits nepilna 

laika studijās 

Grādu un kvalifikāciju 

ieguvušie 

pilna 

laika 

studijas 

nepilna 

laika 

studijas  

pilns 

laiks 

nepilns 

laiks 

2006./2007. 27 28 141 81 25 10 

2007./2008. 33 23 42 95 17 - 

2008./2009. 25 19 88 113 18 16 

2009./2020. 37 6 92 79 20 20 

2010./2011. 31 - 101 64 11 6 

  2011./2012. 27 5 102 44 16 10 

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 
7.2.1. tab. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits studiju programmās „Sporta skolotājs”, 

„Pirmsskolas skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs”  

GADS PILNA LAIKA STUDIJAS NEPILNA LAIKA STUDIJAS 

2006.2007. 59 299 

2007./2008. 86 87 

2008./2009. 69 105 

2009./2010. 81 23 

2010./2011. 74 20 

2011./2012. 69 22 

 

 

7.3. Absolventu skaits 

 
7.3.1. tab. Absolventu skaits studiju programmā „Sporta skolotājs”, „Pirmsskolas skolotājs”, 

„Pamatizglītības skolotājs”  

 PILNA LAIKA STUDIJAS NEPILNA LAIKA STUDIJAS 

2006./2007. 68 585 

2007./2008. 46 - 

2008./2009. 48 335 

2009./2010. 53 68 

2010./2011. 51 107 

2011./2012. 47 66 

 

7.4. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un to 

analīze 

 

Daugavpils Universitātes studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs”, 

„Pamatizglītības skolotājs“, „Sporta skolotājs“ studējošo aptaujas rezultāti.  

23% 33% 30% 40% 41% 56% aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs 

apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar 

visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu pamatā apmierina izvēlētā studiju 

programma kopumā un 67% 55% 58% 49% 52 % 40% uzskata to par labu. 10% 10% 

12% 11% 7% 4% studējošo ir daļēji apmierināti ar studiju programmu. 

Atbildot uz jautājumu „Vai jūs apmierina nodrošinājums ar literatūru un 

metodiskajiem materiāliem?”, 63% 57% 70% 59% 63% 84% studentu uzskata, ka 

studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir 

pietiekams. Studiju procesā plaši tiek izmantota elektroniski pieejamā zinātniskā un 

metodiskā literatūra un mācību literatūra angļu valodā, kā arī iespiestie materiāli 

latviešu un angļu valodā.  
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No aptaujas rezultātiem izriet, ka 73% 75% 75% 84% 87% 73% studentu 

apmierina izvēles kursu piedāvājums un 40% 47% 70% 28% 44% 40% studējošo 

apmierina studiju kursu nodrošinājums ar vieslektoriem. 

Augstu studējošie novērtē sadarbību ar docētājiem - 90% 85% 87% 94% 95% 

96%  studējošo - atzīst, ka viņiem ir laba sadarbība ar akadēmisko personālu.  

 Lai iegūtu detalizētāku informāciju par stiprajām un vājajām studiju programmas 

īstenošanas pusēm, tika veikta rakstiska studējošo aptauja. 

Studējošo norādītās stiprās puses studiju programmas īstenošanā 

 studiju kursu saturs atbilst izvēlētajai studiju programmai, tas ir 

interesants, daudzveidīgs un nākotnē noderīgs, 

 docētāji ir atsaucīgi, 

 studiju procesā tiek veicināta studējošo sadarbība, 

 daudzi docētāji strādā ar lielu interesi, izmanto dažādas metodes, piedāvā 

dažādus uzskates materiālus - nodarbībās ir interesanti, 

 studiju kursos izvirzītās prasības ir skaidras un pieņemamas, atbilstošas 

studentu spēkiem un apgūtajām prasmēm, 

 pietiekami daudz laika patstāvīgā darba veikšanai, 

 nodarbību  laikā ir iespēja diskutēt, studentu viedoklis tiek uzklausīts, 

 studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, tiek izmantoti 

audio un video materiāli, 

 studējošie tiek nodrošināti ar materiāliem, 

 vērtēšanā tiek ņemts vērā apmeklējums un studējošo darbs visa semestra 

gaitā,  

 bibliotēkā un lasītavā ir pieejamas grāmatas, 

 nodarbību saraksts ļauj apvienot studijas ar darbu, 

 semināros var iegūt daudz noderīgas informācijas, 

 neskaidros jautājumus var noskaidrot, rakstot docētājiem  uz e – pastu, 

 nepieciešamības gadījumā studentiem tiek nodrošinātas konsultācijas, 

 docētāji ir pretimnākoši, laipni un saprotoši, var uzticēties,  

 nodarbību saraksts ir pieejams internetā, viegli var sekot līdzi izmaiņām, 

 konflikti tiek risināti izrunājoties un  kopīgi meklējot  risinājumu, 

 vērtēšana ir objektīva, 

 docētaji semestra sākumā iepazīstina ar prasībām studiju kursa apguvei , 

 ir iespēja strādāt individuāli, 

 ir iespēja aktīvi piedalīties nodarbībās, 

 ir brīva pieeja internetam – bibliotēkā ir daudz datoru, 

 ērts bibliotēkas darba laiks, 

 saprotami prakses uzdevumi, 

 docētaji skaidro tā,  lai visi varētu saprast, 

 ir iespēja iesaistīties ārpusnodarbību aktivitātēs, 

 tiek ievērotas studentu intereses, 

 katrā studiju kursā tiek nosaukti patstāvīgam darbam izmantojamie   

literatūras avoti, 

 docētaji cenšas iesaistīt visus studentus,  

Studējošo norādītie nepieciešamie uzlabojumi studiju programmas īstenošanā 

 aukstas telpas, 

 dažreiz nodarbību sarakstā ir „logi”, 

 vajadzētu vairāk praktisko nodarbību, jo lekcijās apgūstamā teorija bieži ir  

nomācoša un sarežģīta, 

 daži docētāji salīdzina studentu veikumu, 
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 bieži studiju procesā vajag darīt visu pēc plāna, nevis  izvēlēties to, kas 

tiešām interesē, 

 bibliotēkā ne vienmēr var atrast nepieciešamo grāmatu vai informāciju, 

 daži docētāji neievēro iepriekš atrunāto vērtēšanas sistēmu, 

 ne visi docētāji, vērtējot studentu sasniegumus, ņem vērā nodarbību 

apmeklējumu, 

 ne visās telpās ir veikts remonts, daudzām telpām ir neestētisks izskats, 

 prakses vietu ir jāmeklē pašiem studentiem, 

 bieži tiek izmantotas lekcijas un studentiem vajag pārrakstīt informāciju no 

prezentācijām, 

 ne visos studiju kursos ir iespēja aktīvi piedalīties studiju procesā, 

 pārāk daudz prakses uzdevumu, daži no tiem  nav skaidri formulēti, 

 nodarbību  plānā ir iekļautas tās nodarbības, kas jau bija vidusskolā, 

piemēram, „Folklora”, „Kultūrvēsture”, 

 vairāk laika atvēlēt studentu konsultēšanai par studiju darbu, 

 mazāk studiju procesā izmantot prezentācijas, bet lielāku uzmanību 

pievērst ekskursiju organizēšanai, 

 ne visi docētāji izmanto tehnoloģijas, 

 daži docētāji izmanto novecojušas metodes, 

 bibliotēkā varētu būt lielāks klāsts ar jaunām gramatām un vairāk 

eksemplāru, 

 ngļu valodu vajadzētu mācīties pirmajā kursā, jo otrajā viss jau ir 

aizmirsts, 

 gaiteņos, gaidot nodības sākumu, nav kur sēdēt, 

 grūti atrast docētāji ārpusnodarbību laikā. 

 

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 

Studentu pētniecisko prasmju attīstībai studiju programmā tiek pievērsta liela 

uzmanība:  

1) pētniecisko prasmju attīstība ir iekļauta studiju kursu saturā – studiju kursu 

ietvaros studējošie pilnveido savas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, attīsta 

prasmes saskatīt problēmu, noteikt tās iespējamos izpētes veidus, plānot pētījumu, 

vākt nepieciešamos datus, apkopot un prezentēt iegūtos rezultātus. Tā, piemēram, IVF 

studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” un „Pamatizglītības skolotājs” studējošo 

sadarbībā studiju kursu „Vides pedagoģija” un „Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai”ietvaros ir  izveidots krājums „Studenti par ilgtspējību”; 

(2) uz pētniecisko prasmju attīstību vērsti ir pedagoģiskās prakses uzdevumi – 

veicot prakses uzdevumus, studējošie mācās izmantot datu vākšanai novērošanu un 

aptauju, apkopot iegūtos datus;  

(3) studiju plānā ir iekļauts studiju kurss „Zinātniski pētnieciskās metodes 

pedagoģijā” (2KP) – šajā studiju kursā studējošie izvērtē savu iepriekšējo pētījumu 

veikšanas pieredzi, pilnveido priekšstatu par kvalitatīvajām un kvantitatīvajām datu 

vākšanas metodēm un attīsta prasmi analizēt un izvērtēt kvalitatīvos un kvantitatīvos 

datus. Lai sagatavotu studējošajos pētnieciskajai darbībai izglītības iestādē, studiju 

programmā „Skolotājs” papildus ir iekļauts studiju kurss „Ievads skolotājs 

pētnieciskajā darbībā” (2 KP); 

(4) studējošajiem ir iespēja piedalīties ikgadējā Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācijas (DUJZA) rīkotajā jauno zinātnieku konferencē (plašāku 

informāciju skat. http://www.dukonference.lv).     

Tā studējošie ir piedalījušies Daugavpils Universitātes 49.jauno zinātnieku 

konferencē (2007.g.), 50.starptautiskajā konferencē (2008.g.), 51. starptautiskajā 
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konferencē (2009.g.), 52. starptautiskajā konferencē (2010.g.), 53. starptautiskajā 

konferencē (2011.g.), 54. starptautiskajā konferencē (2012). 

(5) studējošajiem ir iespēja iesaistīties Ilgtspējīgas izglītības institūta žurnāla 

JTEFS un BBCC starptautiskās konferences “Sustainable Development. Culture. 

Education” ietvaros organizētajā studentu sekcijas darba grupā (papildus informāciju 

skat. http://du.lv/lv/fakultates/ivf/strukturvienibas/instituti/ilgtspejigas 

_izglitibas_instituts/ Starptautiskas_konferences). Tā, piemēram, starptautiskajā 7. 

JTET konferencē, kas notika Daugavpilī 2009. gada maijā, piedalījās studiju programmas 

„Pamatizglītības skolotājs” studentes Inga Miezīte un Ieva Utināne. 9. Starptautiskajā 

JTEFS/BBCC konferencē SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CULTURE. 

EDUCATION, kas notika Šauļos 2010. gada maijā piedalījās studiju programmas 

„Pamatizglītības skolotājs” studentes L.Āboliņa un T.Gavrilova; 

(6) studējošajiem ir iespēja iesaistīties konkursos un olimpiādēs. 

Tā 2008./2009. studiju gadā studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” 

studējošie  piedalījās studentu stipendiju Open Mind konkursā (pilna laika 3. studiju 

gada studente Līga Lozda – stipendijas saņemšana 1. konkursa kārtā, dalība 2. kārtā; 

pilna laika 4. studiju gada studente Solvita Raga –  stipendijas saņemšana 2. kārtā). 
2010./2011.st.g. studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 3.kursa studentu 

komanda piedalījās Starpaugstskolu pedagoģijas olimpiādē „Skolotāju profesionālais 

dialogs daudzkultūru sabiedrībā”, kas 2011.gada 24. martā notika Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), un ieguva otro vietu. 

(7) studējošajiem ir iespēja iesaistīties dažādos projektos, kurus vada studiju 

programmas akadēmiskais personāls.  

No 2007./2008.st.g. studējošajiem ir iespēja piedalīties LIFELONG LEARNING 

programmas ERASMUS IP projekta “Izglītības ieguldījums Eiropas sociālās un 

institucionālās jomas saskaņotas darbības un labklājības veicināšanā” (“Educational 

contributions to cohesion and well-being in European social and institutional life”) 

(reģistrācijas Nr. 47653-IC-1-2007-1-HU-ERASMUS-EUC-1) intensīvajā programmā 

(projekta vadītājs DU PhD asoc.prof. I. Belousa) kopā ar studentiem no Samuel 

Tessedik koledža (Ungārija), Rietumanglijas Universitāte (Lielbritānija), Sofijas St. 

Kliment Ohridski Universitāte (Bulgārija), Viļņas Universitāte (Lietuva), Porto 

Universitāte (Portugāle), Matthew Bel Universitāte (Slovākija), un Pirkanmaa 

Politehniskā Universitāte (Somija). 2008. gadā šis projekts tika īstenots Daugavpils 

Universitātē (no 19.06. līdz 2.07), 2009. gadā - Slovākijā Banska Bystrica pilsētā (no 

13. 06. līdz – 27. 06.), 2010. gadā - Ungārijā Bekeščaba pilsētā. 

No 2010./2011. st.g. studējošajiem ir iespēja piedalīties Lifelong Learning 

Erasmus projektā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Pozitīvo iespēju meklējumi 

vēlamajai nākotnei vietējā un globālajā līmenī” (“Education for sustainable 

development: exploring hopeful pathways to preferable local and global futures”, 

reģistrācijas Nr. 10/0242-E/4004) kopā ar studentiem no astoņām dalībvalstu 

augstākās izglītības iestādēm: Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības 

fakultāte, Szent István Universitāte (Ungārija), Rietumanglijas Universitāte 

(Lielbritānija), Porto Universitāte (Portugāle), PIRAMK Politehniskā Universitāte 

(Somija), Kipras Universitāte (Kipra), Vasile Goldis Aradas Rietumu Universitāte 

(Rumānija) un Karadenizas Melnās jūras Tehniskā Universitāte (Turcija). 2010. gadā 

šī projekta intensīvā programma notika Daugavpils Universitātē no 9.līdz 23.jūnijam, 

2011. gadā - Porto Universitātē Portugālē. 2010.gadā šis projekts tika nominēts kā 

viens no sešiem Eiropas veiksmīgākajiem projektiem sociālās iekļaušanas jomā. 

Sīkāku informāciju par projektu var atrast http://gfk.tsf.hu/erasmusip/ Piedalīšanās 

intensīvajā programmā bija veiksmīga praktiskas pētniecības iespēja, kas motivēja 

studentus pielietot programmā apgūtās pētniecības prasmes un pieņemt izaicinājumu 

par starptautisku sadarbību pētniecības jomā; 
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(8) Četri DU bakalaura studiju programmā „Pamatizglītības skolotājs” un „Sporta 

skolotājs” studējošie (Evita Bigate, Ilze Baleiša, Ingrīda Vanaga, Aivis Romanovskis) 

kopā ar 50 citiem studējošajiem no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, 

Liepājas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, RPIVA, Latvijas Sporta Pedagoģijas 

Akadēmijas no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada maijam darbojas studentu un skolēnu 

sadarbības programmā „Lakstīgala” Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta 

programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveidei” (vienošanās 

Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) ietvaros sadarbībā ar piecām 

nevalstiskajām organizācijām un Valsts izglītības satura centru. Programmas laikā 

katrs students kļūst par mentoru (konsultantu) vienam skolēnam un pēc paša 

izstrādāta un ar augstskolas pasniedzējiem saskaņota plāna rosina bērna interesi par 

notiekošo kultūrā un sabiedriskajos procesos, kā arī sekmē priekšstatu veidošanos par 

savstarpējām attiecībām, draudzību, mācīšanos. 

(9) studējošajiem ir iespēja publicēt savu pētījumu rezultātus dažādos krājumos, 

piemēram, 2009./2010. studiju gadā  ZEMES HARTAS CENTRA rakstu krajumā 

„STUDENTI PAR ILGTSPĒJĪBU” AKTIVITĀTES/Grabovska R., Belousa I. red. 

Ilgtspējīga attīstība: praktiskā pieredze izglītībā. Daugavpils: AIIA, 2010.208 lpp. ISBN 

978-9984-39-973-7 tika publicēts studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs“ 

studenšu Ingas Rudzītes, Kristīnes Grāveres raksts;  

(10) visplašāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots studiju darbos un 

bakalaura darbos. Tēmas studiju darbiem studenti izvēlas sadarbībā ar docētājiem, un 

tās tiek apspriestas un apstiprinātas Mācību metodiku katedras sēdē. Tādējādi tiek 

sekmēta savlaicīga tēmas izvēle un nodrošināta atbilstība studiju programmas virzībai.  

Tā, piemēram, spriežot pēc aizstāvētajiem bakalaura darbiem, studiju 

programmas „Pirmsskolas skolotājs“ studējošo pētnieciskās intereses  saistās ar 

pirmsskolas vecuma bērnu 

 emocionālo un psihisko attīstību,  

 radošo darbību,  

 runas, lasītprasmes un rakstītprasmes attīstību,  

 pašvērtējuma prasmju attīstību,  

 saskarsmes un saziņas prasmju attīstību, 

 pirmsskolas un vecāku sadarbību,  

 integrētas pieejas izmantošanu,  

 bērnu attieksmes veidošanos, 

 mācību metodēm, kas izmantojamas matemātisko priekšstatu veidošanai, 

 pirmsskolas vecuma bērnu ritma izjūtas un koordinācijas attīstību,  

 drošības noteikumu apguvi,  

 ilgtspējīgas izglītības iespēju izzināšanu pirmsskolā, 

 bērncentrētas pieejas izmantošanu,  

 pašapziņas attīstību,   

 empātijas veidošanos un vērtīborientāciju,  

 pilsoniskuma aspektu,  

 pirmsskolas vecuma bērnu paškontroles prasmju,  

 sensoro un muzikālo spēju attīstību,  

 bērnu izziņas interesi, 

 gatavību skolai,  

 attīstošas mācību vides veidošanu,  

 bērnu adaptācijas veicināšanu pirmsskolas izglītības iestādē,  

 romu bērnu integrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē,  

 bērnu sociālās atstumtības mazināšanu grupā,  
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 bērnu no nepilnām ģimenēm socializācijas veicināšanu,  

 pirmsskolas vecuma bērnu dzīvesprasmju, pētniecisko un komunikatīvo 

prasmju attīstību,  

 ekoloģiskajai audzināšanu. 

Lai izpētītu citu valstu pieredzi un atspoguļotu to savos pētījumos, studentiem ir 

iespēja lekcijās un patstāvīgā darba ietvaros izmantot universitātes bibliotēkā un 

katedrās pieejamās publikācijas angļu valodā un, izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, 

Internetā lietot specializētos pētniecības žurnālus un jaunāko literatūru angļu, vācu un 

krievu u.c. valodās. 

Aizstāvētās bakalaura darba tēmas skat.8.pielikumā. 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Izglītības un vadības fakultātes vadība  un studiju programmas „Skolotājs” direktors 

kopā ar docētājiem sadarbojas ar studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu 

studiju procesu.  

Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama, ne tikai iesaistot 

viņus programmas darba izvērtējumā un anketēšanās, bet arī risinot radušās 

problēmas studiju programmas īstenošanas laikā. Studējošie tiek aicināti aktīvi 

iesaistīties diskusijās par dažādiem studiju procesa jautājumiem, par problēmām 

studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā 

u.c. jautājumiem. 

Studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji piedalās Izglītības un vadības fakultātes 

Domes sēdēs un iesaistās diskusijās par studiju procesa kvalitātes nodrošināšanu. 

Jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, studenti apspriež, tieši 

komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī IVF dekānu un 

prodekānu. 

 

8.  Akadēmiskā personāla novērtējums 

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 

Studiju programmas „Skolotājs” īstenošanai ir izveidota profesionālu, augsti 

kvalificētu mācībspēku komanda, kas cieši sadarbojoties, strādā pie studiju satura un 

zinātnisko pētījumu kvalitātes pilnveidošanas, regulāri izvērtējot programmas 

kvalitāti, organizējot dažādas aktivitātes un projektus. 

Programma īstenošanā piedalās 64 docētāji, no kuriem 7 ir viesdocētāji. 

Programmas realizēšanā piedalās 7 profesori, 4 asociētie profesori, 14 docenti, 2 

vadošie pētnieki, 5 pētnieki, 23 lektori un 2 asistenti (skat.8.1.1. tabulu). 

 
8. 1.1. tabula.  Studiju programmas realizēšanā iesaistītais  

akadēmiskais personāls  

 Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats 

1.  Sandra Zariņa Dr.paed., lektore 

2. Irina Kazakeviča Mag.paed., lektore 

3. Natālija Geriņa Mag.paed., lektore 

4. Rudīte Grabovska Dr. paed. pētniece 

5. Larisa Silova Mag.paed., lektore 

6. Jeļena Badjanova  Mag.paed., lektore 

7. Elfrīda Krastiņa Dr.paed., profesore 

8. Ilga Salīte Dr.paed., profesore 

9. Irēna Kokina Dr.pshyc., asoc.profesore 

10. Eridiāna Oļehnoviča Dr.paed., vadošā pētniece 

11. Inga Belousa PhD., asoc.profesore 

12. Dzintra Iliško PhD., , asoc. profesore 

13. Svetlana Guseva Dr.pshyc., docente 
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14. Valērijs Makarevičs Dr.pshyc. , vadošais pētnieks 

15. Valērijs Dombrovskis Dr.pshyc., docents 

16. Anita Pipere Dr.psych.,  profesore 

17. Mārīte Kravale - Pauliņa  Dr. paed. pētniece 

18. Jeļena Davidova  Dr.paed., profesore  

19. Jānis Pokulis Dr.paed., profesors   
 

20. Valentīna Beinaroviča Mag.math., lektore  

21. Līga Antoņeviča Dr.biol., docente 

22. Irēna Kuņicka Mag.biol., lektore 

23. Lolita Jonāne  Dr. paed. docente 

24. Juris Soms dr. geol., docents  

25. Gatis Ozoliņš Dr.hyst., docents 

26. Rudīte Rinkeviča Dr. philol. docente 

27. Gaļina Pitkeviča Dr.philol., docente 

28. Baiba Priedīte Mag.paed., asistente  

29. Mairita Folkmane Mag.paed., docente  

30. Ilze Volonte Mag.paed., mg. art. lektore 

31. Jolanta Savvina Mag.paed., mg.art. lektore 

32. Ilona Kuņicka Mag.oec., lektore 

33. Ainars Felcis Mag.paed., lektors 

34. Baiba Felce Mag.paed., lektore 

35. Elga Drelinga Mag. paed. pētniece 

36. Elvīra Isajeva Dr. philol. docente 

37. Arturs Fedotovs Bak. hist. , vieslektors 

38. Vija Jankoviče Mag. paed. lektore 

39. Ieva Boļakova Mag. paed. lektore 

40. Irēna Timinska Mag. paed. lektore 

41. Gaļina Sirica Dr.philol., asoc.profesore 

42. Olga Perevalova Mag.comp.sc., lektore 

43.  Andris Vagalis Mag.comp.sc., lektore 

44. Māra Rozenfelde Mag. paed., vieslektore 

45. Aija Kalniņa Mag. paed., vieslektore 

46. Andrejs Zagorskis Mag. pshyc., vieslektors 

47. Jānis Radionovs Dr.jur., docents 

48. Inga Gedžūne Mag. paed., viesasistente 

49. Ginta Gedžune Mag. paed., viesasistente 

50. Signita Gabrāne Mag. vieslektore 

51. Astrīda Skrinda Dr. paed. pētniece 

52. Anita Stašulāne Dr.theol., profesore 

53. A. Matvejevs Dr. jur. doc. 

54. Angelika Paškeviča Mg.biol., lektore 

55. Anda Bernāne Mg.biol., asistente 

56. Sergejs Osipovs Dr. chem., docents 

57. Svetlana Stalidzāne Mg.sp.paed., lektore 

58. Sergejs Čapulis Dr.paed., docents 

59. Arnolds Kovaļevskis Mg.paed., lektors 

60. Nikolajs Romaņenko Mg.paed., lektors 

61. Valfrīds Paškevičs Dr.phys., profesors 

62. A.Gorskis Lektors 

63. Sandra Zelča Mg.oec., lektore 

64. Ilona Mičule PhD, pētniece 

 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija (skat. akadēmiskā personāla CV 3.pielikumā) 

atbilst Augstskolu likuma prasībām par akadēmisko studiju programmas realizēšanu 

universitātes tipa augstskolā. No studiju programmas realizēšanā iesaistītajiem 
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docētājiem 32 jeb 50%, respektīvi, vairāk nekā pusei ir doktora grāds. 89% 

docētājiem pamatdarbs ir DU. 

 

 

8.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība dod iespēju docētājiem nepārtraukti 

pilnveidoties savā profesionālajā darbā. Pētnieciskajā darbībā gūtās kompetences 

docētāji izmanto, vadot studiju un bakalaura darbus, kā arī integrējot savu pētījumu 

rezultātus docētajos studiju kursos. 

Studiju programmas „Skolotājs” īstenošanā iesaistītie docētāji  

1) piedalās starptautiskajās konferencēs, piemēram,  konferencē “Cilvēks. Krāsa. 

Daba. Mūzika.” (Daugavpils, Latvija), Ilgtspējīgas izglītības institūta 

konferencē „Journal of Teacher Education for Sustainability“, kā arī izstrādā 

starptautiski atzītas publikācijas; 

2) apgūst Latvijas Zinātņu akadēmijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī 

Daugavpils Universitātes iekšējos grantus; 

3) piedalās lietišķajos pētījumos – piemēram, sadarbībā ar IZM 2008. gadā veikts 

pētījums par pirmsskolas un pēctecības nodrošināšanu; 
4) piedalās zinātnisko izdevumu redkolēģijās, piemēram,  

 Dzintra Iliško: Journal of Teacher Education for Sustainability, 

Panorama, , starptautiskās JTEFS/BBCC konferences “Sustainable 

Development. Culture. Education.” rakstu krajumi,  

 Inga Belousa: Discourse and Communication for Sustainable Education, 

starptautiskās JTEFS/BBCC konferences “Sustainable Development. 

Culture. Education.” rakstu krajumi, Suhumi Valsts universitātes 

(Gruzija) starptautiskais žurnāls „Education”, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes rakstu krājums,    

 Eridiana Oļehnoviča,  Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa: 

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences 

rakstu krājums u.c., 

5) darbojas ekspertu un citās zinātniskajās padomēs, piemēram,  

 Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperti Davidova Jeļena, Pipere Anita, 

Salīte Ilga, Kokina Irēna, Belousa Inga, Iliško Dzintra, Valērijs 

Dombrovskis, Svetlana Guseva, 

 DU Zinātnes padomē darbojas Salīte Ilga,  

 DU doktorantūras padomē darbojas Salīte Ilga, Davidova Jeļena, 

 DU Pedagoģijas promociju padomē darbojas: Salīte Ilga, Davidova 

Jeļena, Pipere Anita, Belousa Inga, Iliško Dzintra, 

6) iesaitās nacionāla un starptautiska līmeņa projektos, piemēram,  

 LIFELONG LEARNING ERASMUS IP projects: “Education for 

sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local 

and global futures”(2010-2011), “Educational contributions to building 

cohesion within European social and institutional life” (2007-2010), 

“Educational contributions to social (re)generation: creating and 

sustaining opportunities for inclusion” (2005-2006); LIFELONG 

LEARNING ERASMUS project: “ICT-enabled Education for Sustainable 

Development” (2010 - 2012); 

 SOCRATES program COMENIUS 2.1 projekti “Education for Change – 

education for sustainable development with focus on local collaboration” 

(2005-2009), “ICTime - ICT as a Tool of Intercultural and Media 
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Education” (2006–2009), “Children as researchers in the primary schools 

in Europe (CARIPSIE)” (2006–2009) u.c. 

7) paaugstina zinātnisko kvalifikāciju, studējot doktorantūrā, 

8) paaugstina profesionālo meistarību, apmeklējot profesionālās kvalifikācijas 

kursus, piemēram, 

 lekt. I.Kazakeviča 02.-03.10.2010. - treneru un tiesnešu seminārs. 

Estētiskās vingrošanas sacensību un tiesāšanas noteikumi. Latvijas 

estētiskās vingrošanas asociācija (LEVA). Sertifikāts № TTS-10-004 (16 

st.); 

 lekt. N.Romaņenko 09.12.2010. - Jaunatnes basketbola treneru 

profesionālās kvalifikācijas pilnveide, izdota apliecība u.c. 

 

Tā kā „Skolotājs“ ir profesionālā bakalaura izglītībā studiju programma, tad 

svarīga nozīme ir tam, ka docētāju zinātniskā aktivitāte tiek saistīta ar viņu metodisko 

darbību – studiju programmā strādājošie docētāji aktīvi iesaistās Latvijā īstenotajos ar 

mācību satura un skolotāju profesionālo pilnveidi saistītajos projektos.  Piemēram, 

IZM projekts “Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 

izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde” (2008), VISC projekts “Metodisko 

ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam” (2010), IZM projekts “Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide sešgadīgu izglītojamo integrētās mācību programmas ieviešanai” (2010), 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”(2010 - 

2013), VISC projekts „Inovatīvu  mācību līdzekļu izstrāde sešgadīgajiem” (2010), 

ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide” (2010 –  2013),  IZM VISC pro jekt s atbalsta materiāla 

„Plānoto mācību rezultātu apguves diagnostika sešgadīgiem un septiņgadīgiem 

bērniem” izstrādei (2011) u.c.  

Studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem savu pētījumu rezultātus 

ir iespēja publicēt DU Ilgtspējīgas izglītības institūta izdotajos starptautiski pieejamos 

un recenzējamos izdevumos Journal of Teacher Education for Sustainability (JTEFS, 

2007 - …) un Discourse and Communication for Sustainable Education (DCSE, 2010 

- ). Šie izdevumi ir internacionāli atzīti un izvietoti elektroniskajās datu bāzēs CABI, 

bet sākot ar 2009. gadu, tie ir pieejami elektroniskajā  platformā VERSITA. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji (Sandra Zariņa, Elfrīda 

Krastiņa, Lolita Jonāne, Larisa Silova, Elga Drelinga, Rudīte Grabovska, Mārīte 

Kravale – Pauliņa, Rudīte Rinkeviča u.c.) piedalās tālākizglītības programmu 

veidošanā un nodrošināšanā, kuru organizē DU Profesionālās izaugsmes centrs 

(vadītāja Zita Vanaga), Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas aģentūra u.tml.  

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji ir arī metodisko līdzekļu autori, 

piemēram, Grabovska, R., Belousa, I., (red.) 2010. Ilgtspējīga attīstība: praktiskā 

pieredze izglītībā. Daugavpils: AIIA, 208 lpp. ISBN 978-9984-39-973-7; Krastiņa, E., 

Draviņa, D.(2010.) Matemātika spēlēs un rotaļās. R.: Zvaigzne ABC; ISBN 978-

9934-0-1028-6. Iesaistoties tālākizglītības programmu nodrošināšanā, kā arī 

metodisko līdzekļu veidošanā,  docētāji popularizē savas zinātniskās pētniecības 

rezultātus, kā arī aprobē tos praksē.  

Minētās akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes nodrošina studentiem 

iespējas iepazīties ar aktuālākajām zinātniski teorētiskajām atziņām un praktiskajiem 

pētījumiem, kas veikti gan pasaulē, gan Latvijā. Studiju programmā iesaistīto 

mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē studiju procesu gan tiešā 

veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, gan netieši, jo mācībspēki, strādājot 

ar literatūru un jaunākajām publikācijām par daudzveidīgajiem pētnieciskajiem 

jautājumiem, arī paši iegūst augstāku akadēmisko kompetenci, kā arī profesionālās 

iemaņas, kas veicina studiju materiāla labāku izklāstu. 



39 

 

Iesaistot studentus pētniecībā, tiek turpinātas Izglītības un vadības fakultātes 

tradīcijas, kā arī veidota vienota pētnieciskā darba sistēma studiju programmas 

ietvaros. Tas studējošajos izraisa interesi par daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem 

un dod viņiem papildus pieredzi saskatīt un risināt problēmas arī ārpus studiju 

programmas. 

Detalizētu informāciju par akadēmiskā personāla zinātnisko darbību skat. 4. 

pielikumā. 

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas mērķiem 

un uzdevumiem un saskaņā ar DU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos.  

Akadēmiskajos amatos studiju programmas „Skolotājs” docētāji tiek ievēlēti 

konkursa kārtībā saskaņā ar “Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos 

Daugavpils Universitātē”: 

 docentu, vadošo pētnieku, lektoru, pētnieku un asistentu vēlēšanas, pēc 

iepazīšanās ar pretendentu atbilstību konkrētajam akadēmiskajam darbam 

notiek IVF Domē, aizklāti balsojot;  

 profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek attiecīgās 

zinātņu nozares profesoru padomē.  

Gandrīz visiem studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ievēlēšanas vieta ir 

Daugavpils Universitātē. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla atlases, 

atjaunošanas, apmācības politika balstās uz 

(1) Izglītības un vadības fakultātē īstenoto doktora programmu, kas dod iespēju 

lektoriem turpināt studijas, tādējādi sekmējot iespējas nākotnē papildināt 

studiju programmas nodrošinājumu ar docētājiem, kuriem ir doktora grāds; 

(2) docētāju piedalīšanos profesionālās pilnveides kursos gan kā dalībniekiem, 

gan kā docētājiem. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja paaugstināt studiju 

zinātnisko un profesionālo līmeni, sekmējot kvalitatīvu studējošo izglītošanu 

profesionālā bakalaura grāda iegūšanai; 

(3) docētāju piedalīšanos kolēģu vadītajās nodarbībās, uz sadarbību ar kolēģiem 

no citām augstskolām Latvijā un ārpus tās robežām. 

Informācija par docētāju profesionālās kvalifikācijas izaugsmi tiek apkopota 

individuālajās atskaitēs par studiju gada laikā veikto zinātnisko un metodisko darbu. 

Savukārt informāciju par studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiska 

personāla kvalifikāciju programmas direktors katra studiju gada beigās apkopo 

programmas pašnovērtējuma ziņojumā. 

Nākamajos sešos gados lielāka uzmanība ir pievēršama 

 docētāju motivēšanai paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, izstrādājot 

promocijas darbu; 

 docētāju pētnieciskās un pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšanai, 

darbojoties attiecīgajos tematiskajos projektos;  

 docētāju motivēšanai izmantot radošos atvaļinājumus zinātnisko pētījumu un 

mācību līdzekļu sagatavošanai; 

 docētāju svešvalodu prasmes pilnveidošanai. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

9.1. Materiāli tehniskā bāze 

 

 

Profesionālās studiju programmas  „Skolotājs” īstenošanai  tiek izmantota DU 

materiāli tehniskā bāze. Studējošo rīcībā patstāvīgajam darbam un semināriem ir 

vairāk kā 20 datori IVF datorklasēs. Docētāju rīcībā ir vairāk kā 20 gan galda, gan 

klēpja datori, vairāk kā 10 videoprojektori, kas atrodas katrā Izglītības un vadības 

fakultātes struktūrvienībā.  

Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla 

Intraneta pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas, kā 

arī lāzera un krāsu printerus, kopētājus, skanerus, 2 interaktīvās tāfeles, kodoskopus, 

videoiekārtas, mikroskopus pētnieciskajiem darbiem, mūzikas instrumentu un sporta 

inventāra bāzi, mācību un metodisko literatūru, kas atrodas DU bibliotēkā, lasītavā, 

Ilgtspējīgas izglītības institūtā, katedrās.  

Praktiskās nodarbības, piemēram, mākslas priekšmeti, lietišķās dabas zinības, 

notiek arī citu fakultāšu labiekārtotos un tehniski nodrošinātos specializētajos 

kabinetos. Pedagoģiskā prakse notiek Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet 

prakse dabasmācībā notiek mācību bāzē "Ilgas". 

Datorklases ir apgādātas ar modernu datortehniku un perifērijas iekārtām. Datori 

tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. Visi 

datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja 

pieslēgties Internetam, strādāt ar to. Tādējādi tiek nodrošināts augsts informācijas 

apmaiņas un iegūšanas līmenis. 

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam 

ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu 

rezultātu apstrādei (SPSS programmas). Datoros ir uzstādītas arī programmas ar 

multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas zināšanu uzlabošanai. 

Studiju virziena „Sporta un sociālo zinību skolotājs” studējošajiem nozīmīga 

materiāli tehniskā bāze  ir DU mācību un sporta komplekss (Kandavas 1.), kurā 

ietilpst sporta spēļu zāle (36 x 18m), vingrošanas zāle (18 x 9m), slēgtais peldbaseins 

(25 x 7,5m, trīs celiņi), sauna, cīņu zāle (12 x 6m), trenažieru zāle (12 x 6m), 

vieglatlētikas manēža - sporta zāle (50 x 15m), smagatlētikas zāle (12 x 6m). 

Slēpošanas nodarbībām tiek izmantota DU Sporta kompleksa slēpošanas inventāra 

bāze un DU slēpošanas bāze meZa masīvā „Stropi”. 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību 

traucējumiem Daugavpils Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes 

Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību 

korpusā Parādes ielā 1  ir pieejams lifts.   

Projekts “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un 

vides pieejamības nodrošināšana” paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras 

modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot 

vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, 

garīga rakstura traucējumiem):  

 mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” 

notiks telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas 

būs pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti 

sliekšņi, piemērots durvju platums. Informācija pieejama vājredzīgiem un 

vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas aparāti, ierīkota skaņu 

pastiprinoša aparatūra; 
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 tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – 

mazuļa pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu 

nodarbināšanai lekciju laikā. 
 

 

9.2. Finanšu resursi 

 

Pilna laika studijas tiek organizētas par valsts budžeta līdzekļiem un līdzekļiem, 

kurus iemaksā paši studējošie vai citas juridiskas un fiziskas personas. Nepilna laika 

studijas tiek apmaksātas no fizisko vai juridisko personu finansējuma. 

Sākot ar 2005./2006.studiju gadu studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta 

par katru studiju gadu atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par 

visu studiju laiku bakalaura studiju programmā slēdz ar DU. Detalizētu informāciju 

par studiju maksu skat. DU mājaslapā http://du.lv/lv/studijas/studiju_maksa. 

Lai gan studiju maksa ir augsta salīdzinājumā ar iedzīvotāju ienākumiem Latgales 

reģionā, pozitīvi vērtējams ir tas, ka universitātē ir izstrādāta atlaižu sistēma. Sīkāku 

informāciju par 2010.gada 27.maija DU Senāta lēmumu, kas attiecas uz studiju 

maksas atlaidēm skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa.  
 

 

9.3. Bibliotēka 

 

Studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 

lietotāju vietām (Parādes 1, Vienības 13), informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām 

(Saules 1/3), 4 mājas abonementus, 2 kopētājus. Bibliotēkā un lasītavās kopējās 

literatūras skaits – 320993 vienības, kas ietver: grāmatas – 275654, tajā skaitā 

pedagoģijā –11330, psiholoģijā –4490, un periodiskie izdevumi – 29610.  

DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas: interneta 

pieslēgums, Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service, 

http://biblio.dau.lv/Alise/alise3i.asp), automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma. 

Kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku 

„Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”, un 

no 2002.gada decembra lasītājiem ir iespēja izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku 

fondus un pakalpojumus. 

Ir pieejamas 7 pilnu elektronisko tekstu abonētās datu bāzes: Cambridge Journals 

Online, EBSCO Publishing, HeinOnline, RUBRICON, WESTLAW International, 

LETONIKA, NAIS; izmēģinājuma datu bāzes 2004. – 2005.gadā: BioOne, CAB 

Direct, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO: Book Review Digest, Wilson 

Biography Illustrated, Emerald, Oxford Scholarship Online, Source OECD, 

SpringerLink; daudznozaru datu bāzes: Gale & KGSaur, Kluwer Online, Oxford 

Journals Online, OCLC, Trial of Education, Managament, Nursing & Health 

Sciences, Psyhology, Blackwell Publishing. Pateicoties dažādiem sadarbības 

projektiem, aktivitātēm, regulāri tiek papildināta arī katedrās esošās bibliotēkas, kas 

palīdz īstenot studiju programmas mērķi un uzdevumus.  

Līdz ar to, studiju programmas informatīvais nodrošinājums, tai skaitā bibliotēkas 

fondi gan valsts, gan svešvalodās, to aprīkojums un pakalpojumi, nodrošina 

veiksmīgu studiju procesu. 

DU lietotājiem ir pieejama ProQuest datu bāze, kā arī ir pieejamas tādas jaunas 

datubāzes kā Encyclopaedia Britannica Online un Rubricon. DU Bibliotēka kļuvusi 

par Pasaules Bankas reģionālo depozītbibliotēku (World Bank Regional Library). 

Šādas bibliotēkas Latvijā ir trīs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka un Daugavpils Universitātes bibliotēka. Bibliotēkā ir pieejami 

Pasaules Bankas iespieddarbi un interneta resursi.  
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Informācija par DU bibliotēkas resursiem, abonētajām un izmēģinājumā 

esošajām datu bāzēm http://www.du.lv/lv/biblioteka. 2010. gadā tika izmēģinātas 

šādas datubāzes: Burgundy, Nature Publishing Group, Oxford University Press 

Journals, Science Online, Taylor & Francis group, Wiley – Blackwel.  

 

 

10. Ārējie sakari 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

Tiek īstenotas vairākas sadarbības formas ar darba devējiem:  

1) docētāji vada profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus un seminārus 

skolotājiem, piemēram, profesionālās pilnveides kursi „Pirmsskolas 

izglītības programmas satura un mācību metodikas aktuālie jautājumi” 

(E.Krastiņa, S.Zariņa, L.Antoņeviča), „Vispārējās izglītības iestādes darba 

organizācija”(I.Kokina), „Skolotāju „izdegšanas” sindroms un stresa 

pārvaldīšana“ (S.Guseva, I.Kokina), „Pozitīvās domāšanas veidošana“ 

(V.Makarevičs, S.Guseva, I.Kokina), „Mācīšanās un pētniecisko prasmju 

veicinošas mācību vides veidošana” (S.Zariņa, L.Antoņeviča, E.Drelinga, 

M.Kravale, E.Krastiņa) u.c. Sakarā ar Valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīniju  stāšanos spēkā Daugavpils un Rēzeknes pilsētas pirmsskolas 

izglītības skolotājiem pēc Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 

Pirmsskolas darba speciālistes I. Zeļenkovas lūguma tika organizēta 

konsultācija pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem „Burtu un ciparu 

rakstīšanas mācības metodika” (konsultāciju vadīja E. Isajeva un S. 

Zariņa),  

2) skolotāji un izglītības darba speciālisti piedalās noslēguma pārbaudījumu 

komisijās,  

3) izglītības iestāžu vadītāji sadarbojas ar docētājiem, atlasot speciālus savām 

izglītības iestādēm,  

4) izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi un skolotāji nodrošina iespēju 

studējošajiem prakses laikā vērot skolotāja darbu un mācību vidi, apgūt 

skolotājam nepieciešamās praktiskās iemaņas,  

5) docētāji un studējošie satiekas ar darba devējiem diskusijās, piemēram, 

2008. gada maijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī 

Daugavpils Izglītības pārvaldes pirmsskolas darba speciālisti Ingrīdu 

Zeļenkovu tika organizēta tematiskā tikšanās „Vai strādāt pirmsskolā? 

Argumenti par un pret...”, kurā piedalījās  IZM pārstāvji, Daugavpils 

Domes pārstāvji, Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, 

Daugavpils Izglītības pārvaldes speciālisti, kā arī DU studiju programmas 

„Pirmsskolas skolotājs” pilna laika studenti (kopumā 96 dalībnieki). 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas izvērtējuma nolūkos ir 

izveidojušies veiksmīgi kontakti vietējā, reģionālajā, nacionālajā, un starptautiskajā 

līmenī. Sadarbība ar docētājiem tiek īstenota sekojošās Latvijas augstskolās: Latvijas 

Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības 

augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sadarbība izpaužas kopīgi 

organizējot un piedaloties konferencēs, pieredzes apmaiņas semināros, uzaicinot 

docētājus kā vieslektorus studiju programmā, piedaloties kopīgos projektos. Nozīmīga 

ir arī sadarbība ar Izglītības un Zinātnes Ministriju, ar Izglītības iniciatīvu centru, ar 
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Valsts izglītības satura un eksaminācijas centru, ar vairāku pilsētu un rajonu izglītības 

pārvaldēm un atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. 

Studiju programmai veiksmīga starptautiskā sadarbība pašlaik ir izveidojusies ar 

zinātniekiem no vairāk kā 60 ārvalstu universitātēm, tai skaitā: Berlīnes Brīvā 

universitāte (Vācija), Charles Darwin universitāte (Austrālija), Dienvidoregonas 

universitāte (ASV), Edge Hill koledža (Anglija), Edinburgas universitāte (Anglija), 

Fehtas universitāte (Vācija), Fordham universitāte (ASV), Helsinku universitāte 

(Somija), Hercena Pedagoģiskā universitāte (Krievija), Joensuu universitāte (Somija), 

Jorkas universitāte (Kanāda), Klaipēdas universitāte (Lietuva), Krakovas Pedagoģiskā 

akadēmija (Polija), Oslo universitātes koledža (Norvēģija), Rhodes universitāte 

(Dienvidāfrika), Stokholmas izglītības institūts (Zviedrija), Šauļu universitāte 

(Lietuva), Tallinas universitāte (Igaunija), Tamperes Tehnoloģiskā universitāte Pori 

(Somija), Tenesijas universitāte (ASV), Upsalas universitāte (Zviedrija), Viļņas 

universitāte (Lietuva), Vitauta Magnus universitāte (Lietuva), Vitebskas Valsts 

universitāte  (Baltkrievija), Ziemeļkolorado universitāte (ASV). Svarīgākās 

sadarbības formas ir pieredzes apmaiņa, līdzdalība konferencēs, stažēšanās, kopīgu 

pētījumu plānošana un veikšana.  

DU ir daudzas partneruniversitātes, kurās studējošie un akadēmiskais personāls 

var pilnveidot savu akadēmisko, darba, valodas un kultūras pieredzi: York St. John 

University (Apvienotā Karaliste), KATHO – Katholike Hogeschool Zuid – West – 

Vlaanderen (Beļģija), Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Bulgārija),  University 

College UCC (Dānija), Tartu University (Igaunija), Vytautas Magnus University, 

Panevežio Kolegija (Lietuva),  Kujawu and Pomorze University in Bydgoszcz, State 

School of Hinger Professional Education in Ploce, Wyzsza Szkola Pedagogiczna 

TWP w Warszawie (Polija), University of Helsinki (Somija), University of Murcia 

(Spānija), Anadolu University, Cukurova University, Hacettepe University  (Turcija), 

Tessedik Samuel College (Ungārija), University of Vechta (Vācija). Plašāka 

informācija par studiju iespējām ārvalstīs ir atrodama mājaslapā 

http://du.lv/lv/starptautiska_sadarbiba/arvalstis/erasmus/ERASMUS_studijas. 

Plaša sadarbība izveidojusies konkrētu projektu ietvaros: Nordik plus, Baltijas 

Universitāšu programma (www.bup.fi), “Soli pa solim”. Piedaloties UNESCO/ 

UNITWIN starptautiskajā projektā “Reorieting Teacher Edecation to Adress 

Sustainability”, ir izveidoti vairāki sadarbības tīkli, izveidots atzīts žurnāls ar 

starptautisku redkolēģiju, uzsākta starptautiskās konferences JTET rīkošana, kas katru 

gadu notiek kādā no partnervalstīm – pirmā 2003.gadā - Daugavpils universitāte 

Latvijā, 2004. gadā – Tallinas universitāte (Igaunijā), 2005.gadā – Fehtas universitāte 

(Vācija), 2006.gadā – Helsinku universitāte (Somijā), 2007. gadā - Debrecenes 

universitāte (Ungārija), 2008. gadā – Anadolu universitāte (Turcija), 2009. gadā – 

Daugavpils Universitātē (Latvija), 2010. gadā - Parīzē, UNESCO ģenerālmītnē 

(Francija), 2011. gadā – Šauļu Universitātē (Lietuva).  

 
 

10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte  

 

Veiksmīgākā ārzemju akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes pieredze, kas 

saistīta ar bakalaura studiju programmu:  

 No 2008.gada 14.marta līdz 1.jūlijam Marina Bakhnova-Cary no Zemes 

Hartas biroja Kostarikā, piedalījās DU IVF organizētajās akadēmiskajās 

aktivitātēs. Šajā laika posmā tika veikta Zemes hartas popularizēšana, 

bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studējošo darba 

organizēšana, sadarbība ekoloģiskās ētikas jautājumu pētīšanā; 
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 2012. gada 17. un 18. aprīlī Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros DU 

IVF viesojās docētāji no Polijas - Plockas Augstākās profesionālās Izglītības 

valsts skolas (State School of Higher Professional Education in Plock) 

prorektors Jans Kaļinovskis (Jan Kalinowski), institucionālā Erasmus 

koordinatore Monika Frončaka (Monika Fronczak), starpfakultāšu Erasmus 

koordinators Mihals Pankovskis (Michal Pankowski), lektore Liliāna 

Tomaševska (Liliana Tomaszewska) un sabiedrisko attiecību menedžere 

Agneška Grazul - Luft (Agnieszka Grazul – Luft). Lektore Liliāna Tomaševska 

IVF bakalaura un maģistra studentiem lasīja lekcijas „Aksioloģija un skolotāju 

apmācība” (Axiology and Teacher Training), „Skolotāju pamatkompetence” 

(Teachers’Basic Competence), „Faktori, kas ietekmē uzvedības un disciplīnas 

jautājumu sastopamība” (Factors affecting the occurrence of behaviour and 

discipline issues). Sīkāka informācija: 

http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2354  

 

Veiksmīgākā bakalaura studiju programmas īstenošanā iesaistītā DU akadēmiskā 

personāla izejošās mobilitātes pieredze:  
10.3.1. tabula 

Bakalaura studiju programmas īstenošanā iesaistītā DU akadēmiskā personāla izejošā 

mobilitāte 
Vārds, 

uzvārds 

Zinātniskā 

institūcija, 

pilsēta, valsts 

Laiks Aktivitātes veids 

Inga 

Belousa 

Porto 

Universitāte, 

Portugāle 

2012.g. 16. – 

30. jūnijs 

12 dienu (60 stundas) starptautiskā intensīvā 

programma 40 studentiem no 8 projekta 

dalībinstitūcijām “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: 
Pozitīvo iespēju meklējumi vēlamajai nākotnei vietējā 

un globālajā līmenī” (“Education for sustainable 

development: exploring hopeful pathways to 

preferable local and global futures”) LIFELONG 

LEARNING programmas ERASMUS IP projekta 

(reģistrācijas Nr. 11/0029-E/4003) ietvaros 

Dzintra 

Iliško 

Austrumsomijas 

Universitāte, 

Savonlinna, 

Somija  

2012.gada  

20.-25.maijs  

Seminārs pirmsskolas skolotājiem „Teachers’ as 

researchers competencies in primary school setting”, 

Erasmus docētāju mobilitāte 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Tartu 

Universitāte, 

Narvas koledža, 
Igaunija 

2012. g. 01.-

06. maijs 

Stažēšanās augstskolā un nolasītas lekcijas “Teaching 

gifted children”, “Intercultural education component 

in teacher education/training in Latvia”, Erasmus 
docētāju mobilitāte 

Jeļena 

Davidova 

Tallinas 

Universitāte, 

Igaunija 

2012. g. 10.-

16. aprīlis 

8 stundu lekciju cikls „Kvalitatīvā metodoloģija 

mūzikas pedagoģijā” mūzikas pedagoģijas 

maģistrantiem un doktorantiem, Erasmus docētāju 

mobilitāte 

Anita 

Pipere 

Helsinku 

Universitāte, 

Somija 

2011. g. 3.-

8.aprīlis 

Lekciju kursi „Research for ESD and identity of 

researcher” un „Academic writing/reviewing in 

Education” doktora un maģistra programmu 

studentiem,  

Erasmus docētāju mobilitāte 

Jeļena 

Davidova 

Tallinas 

Universitāte, 

Igaunija 

2011. g. 18.-

21. aprīlis 

8 stundu lekciju cikls „Skolēnu muzikālās uztveres 

attīstība” mūzikas pedagoģijas maģistrantiem un 

mūzikas skolotājiem, Erasmus docētāju mobilitāte 

 

Inga 

Belousa 

Leuphana 

universitāte, 
Lineburga, 

Vācija 

2011.g. 11. – 

23.septembris 

Piedalīšanās starptautiskajā vasaras skolā 

„Implementation of Sustainability into Research and 
Teaching of Higher Education Institutions in Eastern 

Europe” 

Dzintra 

Iliško 

Reikjavīkas 

Universitāte, 

2011.gada  

27.-

Docētāju mobilitāte NordPulus programmas ietvaros 

„Culture and identity in the Baltic – Nordic 
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Islande 

 

30.septembris countries”, intensīvās studiju programmas 

organizēšana 

Inga 

Belousa, 

Dzintra 
Iliško 

Szent István 

Universitāte, 

Békéscsaba, 
Ungārija 

2010. g. 12.-

25. jūnijs 

12 dienu starptautiskā intensīvā programma 40 

studentiem no 8 projekta dalībinstitūcijām “Izglītības 

ieguldījums Eiropas sociālās un institucionālās jomas 
saskaņotas darbības un labklājības veicināšanā” 

LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS 

IP ietvaros 

Jeļena 

Davidova 

Joensuu 

Universitāte, 

Somija 

2010. g. 9.-

15. oktobris 

8 stundu lekciju cikls “Muzikālā izglītības sistēma 

Latvijā: Tradīcijas un novitātes” pamatskolas 

skolotāju bakalaura programmas studējošajiem, 

Erasmus docētāju mobilitāte 

Jeļena 

Davidova 

Tallinas 

Universitāte, 

Igaunija 

2010. g. 12.-

18. aprīlis 

8 stundu lekciju cikls “Muzikālā izglītība un mūzikas 

pedagoģijas pētījumi Latvijā” mūzikas pedagoģijas 

maģistrantiem un mūzikas skolotājiem, Erasmus 

docētāju mobilitāte 

Rudīte 

Grabovska,  

Mārīte 
Kravale-

Pauliņa 

Tartu 

universitātes 

Narvas koledža, 
Narva, Igaunija 

2010. g. 16.-

18. aprīlis 

Izpētes vizīte studiju programmu sadarbības 

stiprināšanai, Erasmus docētāju mobilitāte 

Anita 

Pipere, 

Dzintra 

Iliško 

Hamburgas 

Lietišķo zinātņu 

universitāte, 

Vācija 

2010. g. 21.-

24. 

septembris 

Piedalīšanās un lekcija “The Institute of Sustainable 

Education: "Bridge over troubled water” Hamburgas 

Lietišķo zinātņu universitātes Vasaras kursā 

„Ilgtspējība, upes baseina menedžments un klimata 

izmaiņas Baltijas jūrā” (Summer Course on 

Sustainability, River Basin Management and Climate 

Change in the Baltic Sea) 

Inga 

Belousa, 

Rudīte 

Grabovska 
Mārīte 

Kravale-

Pauliņa, 

Sandra 

Zariņa 

Gruzija 2010. g. 18. - 

22. oktobris 

Izpētes vizīte mentoru profesionālās pilnveides 

programmas izstrādes mācību un atbalsta materiālu 

izstrādes izpētes vizīte ESF projekta “Inovatīva un 

praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 
mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros 

Jeļena 

Davidova 

Tallinas 

Universitāte, 

Igaunija 

2009. g. 21. – 

25. aprīlis 

8 stundu lekciju cikls “Sākumskolas skolēnu mūzikas 

uztveres līmeņi” mūzikas pedagoģijas maģistrantiem 

un mūzikas skolotājiem, Erasmus docētāju mobilitāte 

 

Inga 

Belousa 

Matthew Bel 

Universitātē 

Banska 

Bystrica, 

Slovākija 

2009.g. 13. – 

27.jūnijs 

12 dienu starptautiskā intensīvā programma 40 

studentiem no 8 projekta dalībinstitūcijām “Izglītības 

ieguldījums Eiropas sociālās un institucionālās 

jomas saskaņotas darbības un labklājības 

veicināšanā” LIFELONG LEARNING programmas 
ERASMUS IP ietvaros 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Tartu 

Universitāte, 

Igaunija 

2009. g. 27. 

jūlijs-2. 

augusts 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā ERASMUS 

programmas ietvaros. Iepazīšanās ar 3. cikla studiju 

programmu īstenošanu, doktorantūras studiju 

procesu, studiju kvalitātes izvērtēšanu. 

Inga 

Belousa 

Jorkas St.John 

universitāte, 

Lielbritānija 

2009. gada 2. 

– 

8.novembris 

Semināru vadīšana docētājiem, maģistra un doktora 

studiju programmu studējošajiem par sekojošām 

tēmām: “Spiritual dimension of education within the 

context of education for sustainable development”, 

“Spiritual dimension of education in the Soviet and 

Post-Soviet periods in education in Latvia”, 

“Teachers’ voice in contemporary post-soviet area”, 

“Well-being and cohesion in Latvia during the 1st 
independence, soviet time, and the 2nd 

independence”, Erasmus docētāju mobilitāte 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Vitauta Dižā 

Universitāte, 

2008. g. 26.-

28. 

Studiju vizīte, individuālā pētījuma projekts par 

neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanas metodiku, 
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Kauņa, Lietuva novembris sadarbības stiprināšana 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Tallinas 

Universitāte, 

Igaunija 

2008. g. 16-

18. 

septembris 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā, iepazīšanās ar 

neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanas sistēmu 

Igaunijā un Somijā 

Anita 

Pipere 

Anadolu 

Universitāte, 
Eskišehira, 

Turcija 

2008.gada 2.-

4.jūnijs 

Piedalīšanās starptautiskā skolotāju izglītības 

institūciju tīklojuma, kas saistīts ar UNESCO 
projektu “Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz 

ilgtspējības pamatiem” [Reorienting Teacher 

Education to Address Sustainability] konsultācijās 

Jeļena 

Davidova 

Linkopinas 

Universitāte, 

Zviedrija 

2008. g. 10. – 

15. aprīlis 

8 stundu lekciju cikls “Skolotāja refleksīvās darbības 

attīstība” pedagoģijas maģistrantiem un skolotājiem, 

Erasmus docētāju mobilitāte 

Inga 

Belousa 

Ēģipte 2008.g. 14. – 

19.marts 

Tempus mobilitāte sadarbībai starp Latvijas un 

Ēģiptes augstskolām 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Manheimas 

Universitāte, 

Heidelbergas 

Universitāte, 

Vācija 

2007. g. 21.-

25. maijs 

Studiju vizīte un kvalifikācijas celšana Vācijas 

augstskolās karjeras konsultēšanas metodiku apguvē 

Inga 

Belousa 

Fordham 

Universitāte, 
Ņujorka, ASV 

2006.g. 16. – 

27.maijs 

Individuālā pētījuma projekts un sadarbības 

stiprināšana 

Anita 

Pipere 

Helsinku 

Universitāte, 

Somija 

 

 

2006.gada 

29.-30.maijs 

Piedalīšanās 4. Starptautiskajā skolotāju izglītības 

institūciju tīklojuma, kas saistīts ar UNESCO 

projektu “Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz 

ilgtspējības pamatiem” [Reorienting Teacher 

Education to Address Sustainability] konsultācijās 

Inga 

Belousa 

Akhalkalaki, 

Akhaltsikhe, 

Marnauli, 

Gruzija 

2006.g. 5. – 

12.decembris 

un 2007.g. 

23.aprīlis – 

3.maijs 

Semināru “Multilingual Education – Development of 

Methods and Approaches for Acquirement of 

Languages and Educational Material” vadīšana 

pamatskolas skolotājiem Šveices Ārlietu Federālā 

departamenta (Department of Peace Policy and 

Human Security) CIMERA projekta “Multilingual 

Education in Georgia” ietvaros 

Jeļena 
Davidova 

Tallinas 
Universitāte, 

Igaunija 

2006.g. 1.-7. 
decembris 

8 stundu lekciju cikls “Mūzikas uztveres attīstības 
līmeņi” mūzikas pedagoģijas maģistrantiem un 

mūzikas skolotājiem, Erasmus docētāju mobilitāte 

Eridiana 

Oļehnoviča 

Atjaunojamās 

enerģētikas 

institūts, 

Tenerife,  

El Sauzala, 

Spānija 

2006. g. 24.-

28. maijs 

Stažēšanās ārvalstu pētnieciskajā iestādē; iepazīšanās 

ar karjeras izglītības sistēmu Spānijā 

 

 

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte 

 

Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros Daugavpils Universitātei ir 

noslēgti 116 sadarbības līgumi 19 Eiropas Savienības valstīs (detalizētāku informāciju 

skat. DU mājaslapā http://www.du.lv/lv/starptautiska_sadarbiba/arvalstis/ 

erasmus/partneru_saraksts), un studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs”, 

„Pamatizglītības skolotājs”, „Sporta skolotājs” studējošie izmanto iespēju piedalīties 

studentu apmaiņas programmās. Tā 2006./2007. st.g. un 2008./2009. st. g. Dānijā 

(University College UCC) ik gadu studēja 2 studentes, 2010./2011.st. g. divas studentes 

studēja Beļģijā  (KATHO - Katholike Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen).  

Nozīmīga loma studējošo mobilitātes veicināšanā ir arī starptautiskajiem 

projektiem, kuros studējošos iesaista studiju programmas mācībspēki. Detalizētāku 

informāciju par  studējošo dalību starptautiskajās aktivitātēs skat. 10.4.1. tabulā.  

http://www.du.lv/lv/starptautiska_sadarbiba/arvalstis/
http://www.ucc.dk/
http://www.katho.be/
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10.4.1. tabula 

Bakalaura programmā studējošo starptautiskās aktivitātes 

Studiju 

gads 
Vieta 

Projekts vai cita 

informācija 

 

Piedalīšanās apraksts 

 

2005./2006. Tessedik 

Sámuel 

Főiskola, 

Békéscsaba 

(Ungārija) 

ERASMUS IP projekta 

“Educational contributions 

to social (re)generation: 

creating and sustaining 

opportunities for 
inclusion” (reģistrācijas 

Nr. 47653-IC-1-2004-1-

HU-ERASMUS-IPUC-3) 

intensīvā programma 

Studentu uzdevums bija veikt gadījuma 

izpēti, sagatavot prezentāciju un uzdevumus 

citiem semināra dalībniekiem par pašu 

izvēlētu situāciju, kura ir veiksmīgs piemērs 

sociālajai iekļaušanai. Izvēlētā gadījuma 
izpēte un prezentācija bija par čigānu bērnu 

iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Piedalīšanās 

intensīvajā programmā bija veiksmīga 

praktiskas pētniecības iespēja, kas motivēja 

studentus pielietot programmā apgūtās 

pētniecības prasmes un pieņemt 

izaicinājumu par starptautisku sadarbību 

pētniecības jomā. 

2006./2007. Hogskolen 

in Bergen, 

Bergena, 

(Norvēģija) 

Socrates programmas 

Comenius 2.1 projekts 

CARIPSIE “Children as 

researchers in primary 

schools in Europe” 
(reģistrācijas Nr. 129355-

CP-1-2006-1-NO-

COMENIUS-C21)  

Studiju vizīte un pieredzes apmaiņa par 

mācību procesa organizēšanu. 

2007./2008. DU LIFELONG LEARNING 

programmas ERASMUS 

IP projekta “Izglītības 

ieguldījums Eiropas 

sociālās un institucionālās 

jomas saskaņotas darbības 

un labklājības 

veicināšanā” 

(“Educational 
contributions to cohesion 

and well-being in 

European social and 

institutional life”) 

(reģistrācijas Nr. 47653-

IC-1-2007-1-HU-

ERASMUS-EUC-1) 

intensīvā programma 

Intensīvās programmas mērķis bija integrēt 

izglītības, sociālās pedagoģijas, 

ekonomikas, cilvēkresursu menedžmenta un 

biznesa jomas nodrošinot labklājības, 

sociālas vienotības un saskaņotas darbības 

izpēti. Studentu uzdevums bija veikt 

gadījuma izpēti, sagatavot prezentāciju un 

uzdevumus citiem semināra dalībniekiem 

par pašu izvēlētu situāciju, kura ir 
veiksmīgs piemērs sociālajai iekļaušanai. 

Piedalīšanās intensīvajā programmā bija 

veiksmīga praktiskas pētniecības iespēja, 

kas motivēja studentus pielietot programmā 

apgūtās pētniecības prasmes un pieņemt 

izaicinājumu par starptautisku sadarbību 

pētniecības jomā. 

2008./2009. Matthew 

Bel 

Universitāte 

(Slovākija) 

LIFELONG LEARNING 

programmas ERASMUS 

IP projekta “Izglītības 

ieguldījums Eiropas 

sociālās un institucionālās 
jomas saskaņotas darbības 

un labklājības 

veicināšanā” 

(“Educational 

contributions to cohesion 

and well-being in 

European social and 

institutional life”) 

(reģistrācijas Nr. 47653-

IC-1-2007-1-HU-

ERASMUS-EUC-1) 
intensīvā programma 

Intensīvās programmas mērķis bija integrēt 

izglītības, sociālās pedagoģijas, 

ekonomikas, cilvēkresursu menedžmenta un 

biznesa jomas nodrošinot labklājības, 

sociālas vienotības un saskaņotas darbības 
izpēti. Studentu uzdevums bija veikt 

gadījuma izpēti, sagatavot prezentāciju un 

uzdevumus citiem semināra dalībniekiem 

par pašu izvēlētu situāciju, kura ir 

veiksmīgs piemērs sociālajai iekļaušanai. 

2009./2010. Szent 

István 

LIFELONG LEARNING 

programmas ERASMUS 

2010.gadā projekts, kura ietvaros tiek 

organizētas ikgadējās intensīvās 
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Universitāte 

(Ungārija) 

IP projekta “Izglītības 

ieguldījums Eiropas 

sociālās un institucionālās 

jomas saskaņotas darbības 
un labklājības 

veicināšanā” 

(“Educational 

contributions to cohesion 

and well-being in 

European social and 

institutional life”) 

(reģistrācijas Nr. 47653-

IC-1-2007-1-HU-

ERASMUS-EUC-1) 

intensīvā programma 

programmas, tika nominēts kā viens no 

sešiem Eiropas veiksmīgākajiem projektiem 

sociālās iekļaušanas jomā. Sīkāku 

informāciju par projektu var atrast 
http://gfk.tsf.hu/erasmusip/  

2010./2011. DU Lifelong Learning 
Erasmus intensīvās 

programmas “Izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai: 

Pozitīvo iespēju meklējumi 

vēlamajai nākotnei vietējā 

un globālajā līmenī” 

(“Education for 

sustainable development: 

exploring hopeful 

pathways to preferable 

local and global futures”) 

(reģistrācijas Nr. 10/0242-
E/4004) intensīvā 

programma 

Intensīvās programmas mērķis bija integrēt 
izglītības, sociālās pedagoģijas, 

ekonomikas, cilvēkresursu menedžmenta un 

biznesa jomas, pētot ilgtspējīgas attīstības 

piemērus gan savā dzīvē, gan sabiedrībā 

vietējā un globālajā līmenī. Intensīvās 

programmas laikā tika veikts ilgtspējības 

izvērtējums valstiskās un nevalstiskās 

institūcijās un sociālajā vidē, un veidoti 

personīgie un profesionālie naratīvi. 

Piedalīšanās intensīvajā programmā bija 

veiksmīga praktiskas pētniecības iespēja, 

kas motivēja studentus pielietot programmā 
apgūtās pētniecības prasmes un pieņemt 

izaicinājumu par starptautisku sadarbību 

pētniecības jomā. 

2011./2012. Porto 

Universitāte 

(Portugāle) 

Lifelong Learning 

Erasmus intensīvās 

programmas “Izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai: 

Pozitīvo iespēju meklējumi 

vēlamajai nākotnei vietējā 

un globālajā līmenī” 

(“Education for 

sustainable development: 
exploring hopeful 

pathways to preferable 

local and global futures”) 

(reģistrācijas Nr. 10/0242-

E/4004) intensīvā 

programma 

Intensīvās programmas mērķis bija integrēt 

izglītības, sociālās pedagoģijas, 

ekonomikas, cilvēkresursu menedžmenta un 

biznesa jomas, pētot ilgtspējīgas attīstības 

piemērus gan savā dzīvē, gan sabiedrībā 

vietējā un globālajā līmenī. Intensīvās 

programmas laikā tika veikts ilgtspējības 

izvērtējums valstiskās un nevalstiskās 

institūcijās un sociālajā vidē, un veidoti 
personīgie un profesionālie naratīvi. 

Piedalīšanās intensīvajā programmā bija 

veiksmīga praktiskas pētniecības iespēja, 

kas motivēja studentus pielietot programmā 

apgūtās pētniecības prasmes un pieņemt 

izaicinājumu par starptautisku sadarbību 

pētniecības jomā. 

 

11. Programmas attīstības plāns 

 

11.1. Studiju programmas SVID analīze 

 
 STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas mērķis, 

uzdevumi un saturs 

 Studiju programmas ir 

orientēta uz izglītības ilgtspējīgu 

attīstību 

 Studiju kursos integrētais 

saturs un virssaturs raksturo 

jaunākās aktualitātes izglītībā, ko 

nodrošina programmas īstenošanā 

Studiju programmas mērķis, 

uzdevumi un saturs 

 Ne visos studiju kursos 

notiek satura un virssatura 

integrācija  

 Studiju programmas saturs 

ne visos studiju kursos ir orientēts 

uz citu valstu studējošajiem 
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IEKŠĒJIE  

FAKTORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĀRĒJIE FAKTORI 

iesaistītie Izglītības un vadības 

fakultātes docētāji 

 Piedāvātie studiju kursi 

raksturo jaunākās aktualitātes 
pirmsskolas/skolas izglītībā 

 studiju kursu saturs ir 

saistīts ar reģionālo un nacionālo 

sociālo un kultūras vidi, tās 

vajadzībām 

 Studiju programmas saturs 

ir daudzveidīgs un ietver sevī  

visas ar 

pirmsskolas/pamatizglītības/sporta 

skolotāja profesionālo darbību 

saistītās jomas  
 

Studiju programmas struktūra 

un īstenošana 

 Studiju programmas 

īstenošana tiek pārraudzīta, 

regulāri tiek veiktas izmaiņas 

studiju programmas plānos 

 Atbilstoši profesionālās 

studiju programmas īpatnībām,  

studiju programmā ir liels 

praktisko nodarbību īpatsvars 

 Studējošajiem ir pieejams 
studiju programmas plāns 

 Studējošie savlaicīgi tiek 

iepazīstināti ar prasībām studiju 

kursu apguvei un kvalifikācijas 

eksāmenam 

 Studiju satura apguvē tiek 

ņemts vērā studējošo darbs 

semestra laikā, tādējādi motivējot 

studējošos iesaistīties studiju 

procesā 

 Kvalifikācijas eksāmenā ir 
integrēti pedagoģijas, psiholoģijas 

un metodikas jautājumi, eksāmena 

laikā studējošajiem ir iespēja 

izmantot prakses mapes 

 

Studiju programmas 

menedžments 

 Tiek izmantota E-

komunikācija ar studējošajiem 

 Studējošie tiek iesaistīti 

pētniecībā un starptautiskajos 

projektos 
 Studējošie tiek iesaistīti 

studiju programmas izvērtējumā 

 

Studiju programmas 

nodrošinājums 

 Vairāk nekā pusei no 

programmas akadēmiskā 

personāla ir  doktora zinātniskais 

grāds,  

 Programmas 

akadēmiskajam personālam ir 
nozīmīga pētnieciskā, akadēmiskā 

un metodiskā darba pieredze,  

 

Studiju programmas 

struktūra un īstenošana 

 Studiju programmas 
struktūra ir orientēta uz vienas 

kvalifikācijas ieguvi, kas neveicina 

studējošo konkurenci darba tirgū  

 Studiju programmas 

ietvaros studējošajiem ir maz 

iespēju izvēlēties sev 

interesējošākos studiju kursus 

 Maz studiju procesā tiek 

izmantotas neformālās darba 

formas un studiju vide 

 

Studiju programmas menedžments 

 Studiju procesa 

nodrošināšanai un programmas 

pārvaldīšanai maz tiek izmantota E-

vide 

 Nepilnīga ir atgriezeniskās 

saiknes ieguves sistēma no 

absolventiem  

 Mazs studējošo skaits 

iesaistās studējošo mobilitāti 

veicinošās aktivitātēs 

 

Studiju programmas 

nodrošinājums 

 Docētājiem ir liels 

kontakstundu skaits un mazāk laika 

atliek individuālām konsultācijām 

studējošajiem un pētnieciskajam 

darbam   

 Nepietiekama ir daudzu 

docētāju angļu valodas prasme  

 Nepietiekama ir sadarbība 

ar līdzīgām studiju programmām 
Latvijā un ārvalstīs 

 Nav bāzes izglītības iestāžu, 

kur docētājiem būtu iespēja aprobēt 

savu pētījumu rezultātus un 

studējošajiem būtu iespēja praksē 

izmēģināt izveidotos metodiskos 

materiālus  

 Netiek piesaistīti vieslektori 

no ārvalstīm 

 Reģionam nepiemēroti 

augsta studiju maksa  - tā neatbilst 

studējošo maksātspējai 
 

Studējošie 

 Studējošajiem ir zema  

angļu valodas prasme un ICT 

kompetences 

 Nepietiekošs budžeta 

stipendijas apjoms, studējošie 

spiesti meklēt algotu darbu, tas 

iespaido gan apmeklējumu, gan 

studiju kvalitāti 

 Augstā studiju maksa un 
darba tirgus pieprasījums pēc 

skolotājiem ir veicinājis studējošo 
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 Docētāji darbojas 

starptautiskajos projektos, 

asociācijās, tīklojumos un 

iesaistās docētāju mobilitāti 
veicinošās aktivitātēs 

 Notiek programmā 

iesaistīto docētāju formālā un  

neformālā sadarbība 

 Studējošajiem ir pieejami 

literatūras avoti angļu valodā, 

starptautiskās datu bāzes 

 Studiju procesa 

nodrošināšanai studējošajiem un 

docētajiem ir pieejami 

nepieciešamie tehniskie līdzekļi  
 

Studējošie 

 Konkurss uz budžeta 

studijām norāda, ka programma ir 

pieprasīta 

 Studējošie pārstāv Latgales, 

Zemgales, Rīgas un Vidzemes 

reģionu 

 Studējošie ir  iesaistīti 

fakultātes Domē, piedalās 

stipendiju komisijas sēdēs,  

 Studējošo viedoklis tiek 
uzklausīts un izmantots studiju 

programmas attīstības 

veicināšanai 

 

Sadarbība ar darba devējiem 

 Ir izveidojusies laba 

sadarbība ar darba devējiem – 

docētāji vada profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursus un 

seminārus  skolotājiem, skolotāji 

un izglītības iestāžu vadītāji 
piedalās noslēguma pārbaudījumu 

komisijās, sadarbojas ar 

docētājiem, atlasot speciālus 

savām izglītības iestādēm, 

izglītības iestāžu vadītāji, 

metodiķi un skolotāji nodrošina 

iespēju studējošajiem prakses 

laikā vērot skolotāja darbu un 

mācību vidi, apgūt skolotājam 

nepieciešamās praktiskās iemaņas. 

skaita strauju samazināšanos 

 

Sadarbība ar darba devējiem 

 Nepietiekama ir docētāju un 
darba devēju sadarbība kvalitatīvas  

pedagoģiskās prakses 

nodrošināšanai 

IESPĒJAS  

 

 ESF atbalsta 
izmantošana docētāju 

un studējošo 

mobilitātei, bāzes 

izglītības iestāžu 

veidošanai, metodisko 

kabinetu aprīkošanai 

 Starptautiskos 

projektos, asociācijās, 

tīklojumos gūtās 

pieredzes izmantošana 

studiju programmas 
pilnveidošanai 

    IEPĒJAMĀS STRATĒĢIJAS 

 

Studiju programmas mērķis, 

uzdevumi un saturs 

 Turpināt mērķtiecīgu darbu 

pie studiju programmas 

orientācijas uz izglītības 

ilgtspējīgu attīstību un pie studiju 

kursu satura sasaistes ar reģionālo 

un nacionālo sociālo un kultūras 

vidi, tās vajadzībām 

 Turpināt studiju kursu 

satura un virssatura  integrēšanu 

studiju kursos 
 Turpināt studiju kursu 

     IEPĒJAMĀS STRATĒĢIJAS 

 

Studiju programmas mērķis, 

uzdevumi un saturs 

 Iekļaut studiju kursu saturā 

informāciju, kas atspoguļotu 

pasaules valstu pieredzi  

 

Studiju programmas struktūra un 

īstenošana 

 Pilnveidot studiju 

programmu, nodrošinot iespēju 

studējošajiem iegūt papildus 

specializāciju, tādējādi veicinot 
absolventu konkurētspēju darba 
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 LZP, IZM, 

ZA atbalsta 

izmantošana 

pētniecībai  
 

saturu papildināšanu atbilstoši 

jaunākajām tendencēm izglītībā 

 

Studiju programmas struktūra 

un īstenošana 

 Meklēt iespējas studējošo 

mērķtiecīgākas sadarbības 

nodrošināšanai ar studiju un 

bakalaura darbu vadītājiem  

 Studiju procesā izmantot 

daudzveidīgākās metodes, 

jaunākās tehnoloģijas, mācīšanos 

neformālā vidē 

 Izstrādāt un īstenot 

starpprogrammu saikni bakalaurs-
maģistrs-doktors ar citām IVF 

piedāvātajām visu triju līmeņu 

izglītības studiju programmām 

 

Studiju programmas 

menedžments 

 Turpināt nodrošināt 

atgriezenisko saiti starp 

studējošajiem un docētājiem 

 Mērķtiecīgāk izmantot 

docētāju iesaistīšanos studiju 

programmas izvērtējumā  
 Turpināt iesaistīt studējošos 

pētnieciskās aktivitātēs 

 Aktīvāk izmantot DU 

pieejamo MOODLE mācību vidi 

studiju materiālu izvietošanai 

 

Studiju programmas 

nodrošinājums 

 Veicināt docētāju 

iesaistīšanos mobilitātes 

aktivitātēs un piesaistīt 
vieslektorus 

 Organizēt seminārus 

docētājiem angļu valodas un ICT 

apguvei 

 Veicināt angļu valodā 

pieejamas literatūras izmantošana 

studiju kursos 

 Iesaistīties kopējās 

aizstāvēto bakalaura darbu datu 

bāzes veidošanā visām Latvijas 

augstskolām, kas īsteno līdzīgas 

studiju programmas 

 

Sadarbība ar draba devējiem 

 Turpināt meklēt jaunus 

sadarbības partnerus un pilnveidot 

sadarbības formas 

tirgū  

 Pilnveidot studiju 

programmu, nodrošinot  (1) 

lielākas izvēles iespējas 
studējošajiem brīvās izvēles studiju 

kursu izvēlē, (2) specializācijas 

izvēlē 

 

Studiju programmas menedžments 

 Apzināt  studentu 

pašiniciatīvas un pašizpausmes 

studiju procesā veicināšanas 

iespējas un izmantot tās studējošo 

aktivitātes veicināšanai  

 Izstrādāt stratēģiju 
sadarbībai ar absolventiem un to 

īstenot 

 Apzināt iespējas e-vides 

izveidei un izmantošanai studiju 

programmas pārvaldīšanā un 

studiju procesa nodrošināšanā 

 Pilnveidot kvalitatīvas 

informācijas par studiju 

programmas saturu un īstenošanu 

no studējošajiem ieguves sistēmu  

 

Studiju programmas 

nodrošinājums 

 Organizēt docētāju 

pieredzes apmaiņu par studiju 

procesa dažādošanu un citiem ar 

studiju procesa īstenošanu un 

izvērtēšanu saistītiem jautājumiem 

 Iekārtot ar jaunākajām 

tehnoloģijām aprīkotus metodiskos 

kabinetus, iegādāties jaunāko 

metodiskos līdzekļus un materiālu 

 Veidot ciešāku sadarbību ar 
izglītības iestādēm, nodrošinot 

iespēju docētājiem aprobēt savu 

pētījumu rezultātus un 

studējošajiem izmēģināt praksē 

izveidotos metodiskos materiālus  

 

Sadarbība ar darba devējiem 

 Izstrādāt sistēmu 

efektīvākai skolotāju informēšanai 

par pedagoģiskās prakses mērķiem, 

uzdevumiem, atbalsta sniegšanai 

darbā ar studentiem – 
praktikantiem un kvalitatīvākai 

atgriezeniskās saiknes 

nodrošināšanai 

 

 

2012. gada  __. augustā          Studiju programmas direktore Dr. paed. lekt. S. Zariņa 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pielikums. Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāni 



APSTIPRINĀTS 

IVF Domes sēdē 

2006.gada 18. decembrī 

Protokols Nr. 18 

 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2009.gada 7.septembrī 

Protokols Nr. 11 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2010.gada 28. septembrī 

Protokols Nr. 11 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2011.gada 8. septembrī 

Protokols Nr. 12 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2012.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 14 

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības (1.-6.kl.) un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju vai pirmsskolas skolotājs“ (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 4,5 gadi, nepilna laika studijas 
 

 

N
r.

 P
.k

. 

K
u

rs
a

 n
o

sa
u

k
u

m
s 

P
ā

rb
a

u
d

īj
u

m
a

 f
o

rm
a
 

K
u

rs
a

 K
rP

 

Kursa kontaktstundu 

skaits 
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1.studiju gads    A daļa (10 KP)                                           

 
Svešvaloda Dif.ies

k. 
2+2 12+

12 

 24   6  6

i 

 6  6  

i 

                            

 Vispārīgā psiholoģija Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Projektu izstrāde un 

vadība 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 

i 

                            

 Pedagoģijas vēsture Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Audzināšanas darba 

pamati 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6     6 6  i                             

B daļa (10 KP)                                           

 
Bērnu fizioloģija un 

veselības veicināšana 

Eks. 2 12 6  6   6 6 

i 

                                

 
Dzimtās valodas 

teorētiskie pamati I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6 6 6  i                                 

 Dzimtās valodas 
teorētiskie pamati II 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6     6 6  i                             

 Attīstības psiholoģija Eks. 2 12 6  6     6 6  i                             

 Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 

i 

                            

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (13 KP) 

                                          

 Matemātiskā 

instrumentārija izveide 
un lietošana I  

Dif.ies

k. 
2 12 6  6   6 6 

i 

                                

 Matemātiskā 

instrumentārija izveide 

un lietošana II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 i                             

 Mājturība un 
tehnoloģijas un to 

mācību metodika (1.-

6.kl.)  

Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6 6 6 6 i                                 

 Vizuālā māksla un tās 
mācību metodika (1.-

6.kl.) I 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6 6 6  i                                 



 Vizuālā māksla un tās 

mācību metodika (1.-

6.kl.) II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6     6 6  i                             

 Sports I Dif.ies
k. 

1 6  6     6
i 

                                

 Sports II Dif.ies

k. 
1 6  6         6 

i 

                            

2.studiju gads   A daļa (5 KP)                                           

 Sociālā pedagoģija Dif.ies
k. 

2 12 6  6               6 6
i 

                    

 Mācību organizācijas 

pamati 

Eks. 2 12 6  6               6 6

i 

                    

 Studiju darbs pedagoģijā Dif.ies
k. 

1                    i                     

B daļa (6 KP)                                           

 Dzimtās valodas 

teorētiskie pamati III 

Eks. 2 12 6  6           6 6 

e 

                        

 Pirmsskolas un skolas 
pedagoģija 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6         6 6  i                         

 Ievads pedagoga 

pētnieciskajā darbā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6         6 6  i                         

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (15 KP) 

                                          

 Bērnu folkloras un 

literatūras mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

e 

                        

 Matemātiskā 
instrumentārija izveide 

un lietošana III 

Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6         6 6 6 i                         

 Matemātiskā 

instrumentārija izveide 
un lietošana IV 

Eks. 1 12 6  6              6  i                     

 Dabaszinības un to 

mācību metodika I (1.-

6.kl.) 

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6         6 6 6 i                         

 Dabaszinības un to 
mācību metodika  (1.-

6.kl.) II 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6             6 6  i                     

 Vizuālā māksla un tās 

mācību metodika (1.-
6.kl.) III 

Eks. 2 12 6  6         6 6  e                         

 Dabas fizikālie procesi Dif.ies

k. 
2 12 6  6             6 6  i                     

Brīvās izvēles kursi (4 KP)                                           

Prakse (8 KP)                                           

 Pedagoģisko un 

psiholoģisko vērojumu 

prakse 

Dif.ies

k. 
8 2 2             2     i                     

3.studiju gads   A daļa  (8 KP)                                           

 Starpkultūru izglītība Dif.ies

k. 
2 12 6  6                       6 6

i 

            

 Pedagoģiskā psiholoģija Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 Sociālā un personības 

psiholoģija 

Eks. 2 12 6  6                   6 6

e 

                

 Ievads speciālajā 

pedagoģijā un 

psiholoģijā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                     6   6

i 

            

B daļa (2 KP)                                           

 Bilingvālās mācības Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (9 KP) 

                                          

 Dzimtās valodas mācību 

metodika I (1.-6.kl.) 

Dif.ies

k. 
1 6 6                   6   i                 

 Dzimtās valodas mācību 

metodika II (1.-6.kl.) 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                     6 6  i             

 Matemātikas mācību Dif.ies 3 18 1  6                 6  6 6                 



metodika I k. 2 i 

 Dabaszinības un to 

mācību metodika  (1.-

6.kl.) III 

Eks. 2 12 6  6                 6 6  e                 

 Studiju darbs mācību 

priekšmetu metodikā 

Dif.ies

k. 
1                            i             

Sociālo zinību skolotāja modulis (7 KP)                                           

 Sociālās zinības un to 
mācību metodika 

(Veselības mācība)  

Dif.ies
k. 

4 24 1
2 

 1
2 

                    6 6 6 6
e 

            

 Sociālās zinības un to 

mācību metodika 

(Ekonomika)  

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6                     6 6 6 e             

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

modulis (7 KP) 

                                          

 Mājturība un 

tehnoloģijas un to 
mācību metodika 

(apģērba dizaina 

tehnoloģija) 

Eks. 5 30 1

8 

 1

2 

                    1

2 

6 6 6

e 

            

 Mājturība un 
tehnoloģijas un to 

mācību metodika  

(uzturzinība) 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                       6 6
i 

            

Pirmsskolas skolotāja modulis (7 KP)                                           

 5.-6. gadīgo 
sagatavošana skolai I 

Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6                     6 6 6 e             

 Bērnu muzikāli radošā 

darbība 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                     6 6  e             

 Pirmsskolas vecuma 
bērnu pediatrija un 

higiēna 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                       6 6 
e 

            

Brīvās izvēles kursi (2 KP)                                           

Prakse (8 KP)                                           

 Audzināšanas darba un 

profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Dif.ies

k. 
8 2 2                     2     i             

4.studiju gads  A daļa (6 KP)                                           

 Zinātniski pētnieciskās 

metodes pedagoģijā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

 Informācijas tehnoloģijas 

izglītībā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

 Darba tiesības Dif.ies
k. 

2 12 6  6                             6 6  i     

B daļa (2 KP)                                           

 Logopēdija Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6 6  i         

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (10 KP) 

                                          

 Integrēto mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                           6 6

i 

        

 Sociālās zinības un to 
mācību metodika  (1.-

6.kl) 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                         6 6 
i 

          

 Matemātikas mācību 

metodika II 

 Eks. 4 24 1

2 

 1

2 

                            6 6 6 6 

e 

    

 Dzimtās valodas mācību 
metodika (1.-6.kl.) III 

Eks. 2 12 6  6                         6 6  e         

Sociālo zinību skolotāja modulis (6 KP)                                           

 Sociālās zinības un to 

mācību metodika (Ētika)  

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6   6

e 

        

 Sociālās zinības un to 

mācību metodika  

(Integrētais kurss) 

Eks. 4 24 1

2 

 1

2 

                           6 6 6 6 

e 

        

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

modulis (6 KP) 

                                          

 Mājturība un Eks. 6 36 2  1                         1 6 1 6         



 

tehnoloģijas un to 

mācību metodika 

(tekstila dizaina 

tehnoloģijas) 

4 2 2 2 e 

Pirmsskolas skolotāja modulis (6 KP)                                           

 5.-6. gadīgo bērnu 

sagatavošana skolai II 

Eks. 3 18 1

2 

 6                         6 6 6 e         

 Svētki pirmsskolas 
izglītības iestādē 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                         6   6
e 

        

 Rotaļu un spēļu 

organizēšana 

Dif.ies

k. 
1 6 6  6                            6 

i 

        

Brīvās izvēles kursi  (1 KP)                                           

Prakse (10 KP)                                           

 Profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Dif.ies

k. 

10 2 2                             2     i     

Bakalaura darba izstrāde I (6 KP) Iesk. 6                                    i     

5. studiju gads  A daļa (2 KP)                                           

 Izglītības vadības un 

uzņēmējdarbības pamati 

Dif.ies

k. 

2 12 6  6                                 6 6  i 

B daļa (2 KP)                                           

 Ētika Dif.ies
k. 

2 12 6  6                                 6 6  i 

Bakalaura darba izstrāde II (6 KP) Iesk. 6                                        i 



Apstiprināts 
IVF Domes sēdē 
2005.gada 12. septembrī 
Protokols Nr. 10 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2006.gada 5. jūnijā 
Protokols Nr. 7 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2009.gada 10. jūnijā 
Protokols Nr. 6 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2010.gada 28. septembrī 
Protokols Nr. 11 

 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2012.gada 29.augustā 
Protokols Nr. 14 

 

Profesionālās  studiju programmas  

„Pamatizglītības skolotājs (1. – 6.kl.) un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju vai pirmsskolas skolotājs (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS (1.STUDIJU GADS) 2012./2013.ST.G 

 studiju ilgums – 4  gadi  

 pilna laika studijas 

 
 

    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1.sem. Nozares teorētiskie kursi   

[KrP: 6] 

                                            

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 6 KrP                       

1. Pedagoģijas vēsture eksāmens 2 32 16  16 1 1                             

2. Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana  eksāmens 2 32 16  16 1 1                             

3. Dzimtās valodas teorētiskie pamati I dif.iesk. 2 32  32   2                             

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

[KrP: 10] 

                                          

1. Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana I 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

     

2 

                            

2. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (1. – 6.kl.) 

 

dif.iesk. 

 

3 

 

48 

     

3 

                            

3. Vizuālā māksla un tās mācību metodika  

(1. – 6.kl.) I 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

     

2 

              

4. Dabas fizikālie procesi dif.iesk. 2 32     2               

5. Sports I dif.iesk. 1 16     1               

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 4] 

                      

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1. Svešvaloda I dif.iesk. 2 32  32   2               

2. Vispārīgā psiholoģija eksāmens 2 32 16  16 1 1                                                             

2.sem. Nozares teorētiskie kursi  

 [KrP: 8] 

                                          

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                                   

1. Audzināšanas darba pamati dif.iesk. 2 32 16  16   1 1                         

2. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai dif.iesk. 2 32 16  16   1 1             

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 4 KrP                       

3. Attīstības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16    2                         

4. Dzimtās valodas teorētiskie pamati II dif.iesk. 2 32  32                              

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

[KrP: 8] 

                                           

1. Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana II 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

  

32 

     

2 

                        

2. Vizuālā māksla un tās mācību metodika  

(1. – 6.kl.) II 

dif.iesk. 2 32  32     2                         

3. Dabaszinības un to mācību metodika (1. – 

6.kl.) I  

dif.iesk. 3 48  48     3                         

4. Sports II dif.iesk. 1 16  16     1             

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 4] 

                      

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Projekta izstrāde un vadība (studiju darbs 

– projekts) 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

     

2 

            

2. Svešvaloda II dif.iesk. 2 32  32     2             

3.sem.  Nozares teorētiskie kursi [KrP:4 ]                                          

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 6 KrP                       

1. Pirmsskolas un skolas pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16     1 1             

2. Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā dif.iesk. 2 32  32       2           

3. Dzimtās valodas teorētiskie pamati III eksāmens 2 32  32       2           



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 10] 

                                          

1. Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana III 

 

dif.iesk. 

 

3 

 

48 

  

48 

       

3 

            

2. Dabaszinības un to mācību metodika (1. – 

6.kl.) II  

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

       

2 

            

3. Vizuālā mākslas un tās mācību metodika 

(1. – 6.kl.) III  

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

       

2 

            

4. Bērnu folkloras un literatūras mācību 

metodika 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

       

2 

          

5. Matemātikas mācību metodika (1. – 6.kl.) 

I 

 

dif.iesk. 
 

1 

 

16 

  

16 

       

1 

          

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 6] 

                        

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

1. Ētika dif.iesk. 2 32 16  16     1 1           

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

4.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 5]                                            

 Obligātā daļa (A daļa) 3 KrP                       

1. Sociālā pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16       2 2         

2. Studiju darbs pedagoģijā dif.iesk. 1                                        

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

3. Mācību organizācijas pamati eksāmens 2 32 16  16       2 2         

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 6] 

                                           

1. Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana IV 

eksāmens 1 16  16         2         

2. Dabaszinības un to mācību metodika (1. – 

6.kl.) III 

eksāmens  

2 

 

32 

  

32 

         

4 

        

3. Matemātikas mācību metodika (1. – 6.kl.) 

II 

 

dif.iesk. 
 

1 

 

16 

  

16 

         

2 

        

4. Integrēto mācību metodika dif.iesk. 2 32  32         4         



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 1]                       

Prakse [KrP: 8]                       

1. Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu 

prakse 

 

dif.iesk. 
 

8 

                    

5.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 4]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Pedagoģiskā psiholoģija dif.iesk. 2 32 16  16         2 2         

2. Sociālā un personības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16         2 2       

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 4] 

                           

1. Sociālās zinības un to mācību metodika (1. 

– 6.kl.)   

dif.iesk. 2 32  32           4         

2. Dzimtās valodas mācību metodika (1. – 

6.kl.) I  

dif.iesk. 1 16  16           2         

3. Matemātikas mācību metodika (1. – 6.kl.) 

III 

dif.iesk. 1 16  16           2       

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 6] 

                      

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

1. Bilingvālās mācības dif.iesk. 2 32  32           4       

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

Prakse [KrP: 8]                       

1. Audzināšanas darba un profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

 

dif.iesk. 
 

8 

                    

6.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 6]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 6 KrP                       

1. Ievads speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

           

1 

 

1 

    

2. Zinātniski pētnieciskās metodes 

pedagoģijā 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

  

32 

             

2 

    

3. Informācijas tehnoloģijas izglītībā I dif.iesk. 2 32  32             2     



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 5] 

                           

1. Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā dif.iesk. 1                     

2. Dzimtās valodas mācību metodika (1. – 

6.kl.) II 

dif.iesk. 2 32  32             2     

3. Matemātikas mācību metodika IV dif.iesk. 2 32  32             2     

 Sociālo zinību skolotāja modulis 7 KrP                       

1. Sociālās zinības un to mācību metodika 

(Veselības mācība) I 

dif.iesk.  

4 

 

64 

  

32 

 

32 

           

2 

 

2 

    

2. Sociālās zinības un to mācību metodika 

(Ekonomika) II 

dif.iesk.  

3 

 

48 

  

24 

 

24 

           

 

 

3 

    

 Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

modulis 7 KrP 

                      

1. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (tekstila dizaina tehnoloģijas) 

 

dif.iesk. 
 

6 

 

96 

  

96 

             

6 

    

2. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (uzturzinības) I 

 

dif.iesk. 
 

1 

 

16 

  

16 

             

1 

    

 Pirmsskolas skolotāja modulis 7 KrP                       

1. 5. – 6.gadīgo bērnu sagatavošana skolai I dif.iesk. 3 48  48             3     

2. Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

           

1 

 

1 

    

3. Bērnu muzikāli radošā darbība dif.iesk. 2 32  32             2     

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 2] 

                      

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Starpkultūru izglītība dif.iesk. 2 32 16  16           1 1     

7.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 1]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 1 KrP                         

1. Informāciju tehnoloģijas izglītībā II dif.iesk. 1 16  16               1   

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 4] 

                           

1. Matemātikas mācību metodika V eksāmens 2 32  32               2     

2. Dzimtās valodas mācību metodika (1. – 

6.kl.) III 

 

eksāmens 
 

2 

 

32 

  

32 

               

2 

  



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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 Sociālo zinību skolotāja modulis 6 KrP                         

1. Sociālās zinības un to mācību metodika 

(Ētika) III  

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

             

1 

 

1 

    

2. Sociālās zinības un to mācību metodika IV 

(integrētais kurss) 

 

eksāmens 
 

4 

 

64 

  

32 

 

32 

              

4 

    

 Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

modulis 6 KrP 

                      

1. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (uzturzinības) II 

 

dif.iesk. 

 

1 

 

16 

  

16 

               

1 

  

2. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (apģērba dizaina tehnoloģija)  

 

eksāmens 
 

5 

 

80 

  

80 

               

5 

  

 Pirmsskolas skolotāja modulis 6 KrP                       

1. 5. – 6.gadīgo bērnu sagatavošana skolai II eksāmens 3 48  48               3   

2.  Svētki pirmsskolas izglītības iestādē dif.iesk. 2 32 16  16             1 1   

3. Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana dif.iesk. 1 16  16               1   

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 2] 

                      

 Obligātās izvēles daļa (A daļa) 2 KrP                       

1.  Logopēdija dif.iesk. 2 32  32               2   

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 1]                         

Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

8.sem. Humanitāro un sociālo zinātņu 

teorētiskie kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas [KrP: 4] 

                           

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Darba tiesības  dif.iesk. 2 32 16  16               2 2 

2. Izglītības vadības un uzņēmējdarbības 

pamati 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

               

2 

 

2 

Prakse [KrP: 10]                       

1. Profesionālās kvalifikācijas prakse dif. iesk. 10                     



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

 

 

 

Noslēguma pārbaudījumi: 

 

1) kvalifikācijas eksāmens  

2) bakalaura darbs  

KOPĀ Kr : 160 

    



 
Apstiprināts 
IVF Domes sēdē 
2005.gada 12. septembrī 

Protokols Nr. 10 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2006.gada 5. jūnijā 

Protokols Nr. 7 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2009.gada 10. jūnijā 

Protokols Nr. 6 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2010.gada 28. septembrī 

Protokols Nr. 11 
 

Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
2012.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 14 

 
 

 

Profesionālās  studiju programmas  

„Pirmsskolas skolotājs un pamatizglītības skolotājs (1. – 3.kl.)“ (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS (1.STUDIJU GADS) 2012./2013.ST.G 

 studiju ilgums – 4  gadi  

 pilna laika studijas 

 
 

    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1.sem. Nozares teorētiskie kursi   

[KrP: 6] 

                                           

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 6 KrP                       

1. Pedagoģijas vēsture eksāmens 2 32 16  16 1 1                             

2. Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana  eksāmens 2 32 16  16 1 1                             

3. Tautas pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16 1 1                             

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

[KrP: 10] 

                                          

1. Vizuālā māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss I 

 

dif.iesk. 
 

3 

 

48 

  

48 

   

3 

                            

2. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss I 

 

dif.iesk. 
 

3 

 

48 

  

48 

   

3 

                            

3. Bērnu muzikāli radošā darbība I dif.iesk. 2 32  32   2               

4. Fiziskā izglītība I dif.iesk. 2 32  32   2               

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 4] 

                      



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Svešvaloda I dif.iesk. 2 32  32   2               

2. Vispārīgā psiholoģija eksāmens 2 32 16  16 1 1                                                             

2.sem. Nozares teorētiskie kursi  

 [KrP: 6] 

                                          

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                                   

1. Audzināšanas darba pamati dif.iesk. 2 32 16  16   1 1                         

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 4 KrP                       

2. Bērna attīstības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16   1 1                         

3. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai dif.iesk. 2 32 16  16   1 1                         

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

[KrP: 8] 

                                           

1. Vizuālā māksla un tās mācību metodika 

pamatkurss II 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

 

 

32 

     

2 

                        

2. Bērnu muzikāli radoša darbība dif.iesk. 2 32  32     2                         

3. Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss II 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

     

2 

            

4. Fiziskā izglītība II dif.iesk. 2 32  32     2             

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 6] 

                      

 Obligātā daļa (A daļa) 6 KrP                       

1. Projekta izstrāde un vadība dif.iesk. 2 32  32     2             

2. Svešvaloda II dif.iesk. 2 32  32     2             

3. Dzimtās valodas teorētiskie pamati dif.iesk. 2 32  32     2             

3.sem.  Nozares teorētiskie kursi [KrP:4 ]                                          

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 4 KrP                       

1. Pirmsskolas un skolas pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16     1 1             

2. Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā dif.iesk. 2 32  32       2           



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 11] 

                                          

1. Bērnu literatūra un folklora dif.iesk. 2 32  32       2             

2. Dzimtās valodas mācību metodikas 

pamatkurss I 

dif.iesk.  

2 

 

32 

  

32 

       

2 

            

3. Matemātikas mācību metodikas 

pamatkurss I 

dif.iesk.  

3 

 

48 

  

48 

       

3 

            

4. Fiziskā izglītība III eksāmens 2 32  32       2           

5. Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

     

1 

 

1 

          

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 4] 

                        

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 4 KrP                       

1. Ētika dif.iesk. 2 32 16  16     1 1           

3. Vides pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16     1 1           

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

4.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 5]                                            

 Obligātā daļa (A daļa) 5 KrP                       

1. Sociālā pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16       2 2         

2. Studiju darbs pedagoģijā dif.iesk. 1                                        

3. Mācību organizācijas pamati eksāmens 2 32 16  16       2 2         

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 6] 

                                           

1. Lietišķās dabas zinības  dif.iesk. 2 32  32         4         

2. Dzimtās valodas mācību metodikas 

pamatkurss II 

 

eksāmens 
 

2 

 

32 

  

32 

         

4 

        

3. Matemātikas mācību metodikas 

pamatkurss II 

 

eksāmens 
 

2 

 

32 

  

32 

         

4 

        

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

Prakse [KrP: 8]                       



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1. Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu 

prakse 

 8                     

5.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 6]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Pedagoģiskā psiholoģija dif.iesk. 2 32 16  16         2 2         

2. Sociālā un personības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16         2 2       

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

3. Bilingvālās mācības dif.iesk. 2 32  32           4       

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 4] 

                           

1. Dabaszinības un to mācību metodikas 

pamatkurss I  

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

           

4 

        

2. Integrēto mācību metodika dif.iesk. 2 32  32           4         

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

Prakse [KrP: 8]                       

1. Audzināšanas darba un profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

 

dif.iesk. 
 

8 

 

 

                   

6.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 6]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Informāciju tehnoloģijas izglītībā I dif.iesk. 2 32 32              2     

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 4 KrP                       

2. Ievads speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

           

1 

 

1 

    

3. Zinātniski pētnieciskās metodes 

pedagoģijā 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

  

32 

             

2 

    

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 12] 

                           

1. Studiju darbs mācību priekšmetu 

metodikās 

 

dif.iesk. 
 

1 

                    

2. Dabaszinības un to mācību metodikas 

pamatkurss II 

 

eksāmens 
 

2 

 

32 

 

 

 

32 

             

2 

    



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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3. Mācību prakse dabaszinībās dif.iesk. 1 16                    

4. Sociālās zinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

             

2 

    

 Pamatizglītības (1.-3.kl.) modulis 6 KrP                       

1. Dzimtās valodas teorētiskie pamati eksāmens 3 48  48             3     

2. Matemātiskā instrumentārija izveide un 

lietošana 

 

eksāmens 
 

3 

 

48 

  

48 

             

3 

    

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 

un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas[KrP: 2] 

                      

1. Starpkultūru izglītība dif.iesk. 2 32  32             2     

7.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 3]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 1 KrP                         

1. Informāciju tehnoloģijas izglītībā II dif.iesk. 1 16  16               1   

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

2.  Logopēdija dif.iesk. 2 32  32               2   

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 9] 

                          

1. Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā dif.iesk. 2 32  32               2     

 Pamatizglītības modulis 7 KrP                         

1. Dzimtās valodas mācību metodika (1. – 

3.kl.)  

 

eksāmens 
 

3 

 

48 

  

3 

               

3 

    

2. Matemātikas mācību metodika I (1. – 

3.kl.) 

 

eksāmens 
 

4 

 

64 

  

64 

               

4 

    

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                         

Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

8.sem. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie 

kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas [KrP: 4] 

                           

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Darba tiesības  dif.iesk. 2 32 16  16               2 2 



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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2. Izglītības vadības un uzņēmējdarbības 

pamati 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

               

2 

 

2 

Prakse [KrP: 10]                       

1. Profesionālās kvalifikācijas prakse dif. iesk. 10                     

Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

 

 

 

Noslēguma pārbaudījumi: 

 

1) kvalifikācijas eksāmens  

2) bakalaura darbs  

KOPĀ Kr : 160 

 

 

                                                                                                     



 

APSTIPRINĀTS 

IVF Domes sēdē 

2006.gada 18. decembrī 

Protokols Nr. 18 

 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2009.gada 7.septembrī 

Protokols Nr. 11 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2010.gada 28. septembrī 

Protokols Nr. 11 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2011.gada 8. septembrī 

Protokols Nr. 12 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2012.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 14 

 

 

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs“ (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 4,5 gadi, nepilna laika studijas 
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Kursa kontaktstundu 

skaits 
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1.studiju gads    A daļa (10 KP)                                           

 
Svešvaloda Dif.ies

k. 
2+2 12+

12 

 24   6  6

i 

 6  6  

i 

                            

 Vispārīgā psiholoģija Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Projektu izstrāde un 

vadība 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 

i 

                            

 
Audzināšanas darba 
pamati 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6     6 6  i                             

            B daļa (10 KP)                                           

 
Bērnu fizioloģija un 

veselības veicināšana 

Eks. 2 12 6  6   6 6 

i 

                                

 Pedagoģijas vēsture Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Tautas pedagoģija Dif.ies

k. 
2 12 6  6 6 6  i                                 

 Bērna attīstības 

psiholoģija 

Eks. 2 12 6  6     6 6  i                             

 Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 

i 

                            

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (16 KP) 

                                          

 Vizuālā māksla un tās 
mācību metodikas 

pamatkurss I 

Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6 6 6 6 i                                 

 Vizuālā māksla un tās 

mācību metodikas 
pamatkurss II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6     6 6  i                             

 Mājturība un 

tehnoloģijas un to 

mācību metodikas 

pamatkurss I 

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6 6 6 6 i                                 



 Mājturība un 

tehnoloģijas un to 

mācību metodikas 

pamatkurss II 

Eks. 2 12 6  6     6 6  i                             

 Bērnu muzikāli radošā 

darbība I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6   6 6

i 

                                

 Bērnu muzikāli radošā 

darbība II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 

i 

                            

 Pirmsskolas vecuma 
bērnu pediatrija un 

higiēna 

Eks. 2 12 6  6       6 6 i                             

2.studiju gads   A daļa (5 KP)                                           

 Sociālā pedagoģija Dif.ies
k. 

2 12 6  6               6 6
i 

                    

 Mācību organizācijas 

pamati 

Eks. 2 12 6  6               6 6

i 

                    

 Studiju darbs pedagoģijā Dif.ies

k. 
1                    i                     

       B daļa (6 KP)                                           

 Dzimtās valodas 

teorētiskie pamati 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

i 

                        

 Pirmsskolas un skolas 
pedagoģija 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6         6 6  i                         

 Ievads pedagoga 

pētnieciskajā darbā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6         6 6  i                         

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (13 KP) 

                                          

 Bērnu literatūra un 

folklora 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

i 

                        

 Dzimtās valodas mācību 

metodikas pamatkurss I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6         6 6  i                         

 Dzimtās valodas mācību 
metodikas pamatkurss II 

Eks. 2 12 6  6             6 6  e                     

 Matemātikas mācību 

metodikas pamatkurss I 

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6         6 6 6 i                         

 Matemātikas mācību 
metodikas pamatkurss II 

Eks. 2 12 6  6             6 6  e                     

 Lietišķās dabaszinības  Dif.ies

k. 
2 12 6  6             6 6  i                     

Brīvās izvēles kursi (4 KP)                                           

Prakse (8 KP)                                           

 Pedagoģisko un 

psiholoģisko vērojumu 

prakse 

Dif.ies

k. 
8 2 2             2     i                     

3.studiju gads   A daļa (8 KP)                                           

 Starpkultūru izglītība Dif.ies

k. 
2 12 6  6                       6 6

i 

            

 Pedagoģiskā psiholoģija Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 Sociālā un personības 

psiholoģija 

Eks. 2 12 6  6                   6 6

e 

                

 Ievads speciālajā 

pedagoģijā un 

psiholoģijā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                     6   6

i 

            

          B daļa (2 KP)                                           

 Bilingvālās mācības Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (10 KP) 

                                          

 Dabaszinības un to 

mācību metodikas 

pamatkurss I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 Dabaszinības un to 
mācību metodikas 

pamatkurss II 

Eks. 2 12 6  6                     6 6  e             

 Integrēto mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  e                 

 Mācību prakse Dif.ies 1 2  2                       2               



 

dabaszinībās k. 
 Sociālās zinības un to 

mācību metodikas 

pamatkurss 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                     6 6  e             

 Studiju darbs mācību 

priekšmetu metodikā 

Dif.ies

k. 
1                            i             

Pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs  

modulis (6 KP) 

                                          

 Dzimtās valodas 
teorētiskie pamati  

Eks. 3 18 1
2 

 6                     6 6 6 i             

 Matemātiskā 

instrumentārija izveide 

un lietošana 

Eks. 3 18 1

2 

 6                     6 6 6 i             

Brīvās izvēles kursi  (3 KP)                                           

Prakse (8 KP)                                           

 Audzināšanas darba un 

profesionālās 
kvalifikācijas prakse 

Dif.ies

k. 
8 2 2                     2     i             

4.studiju gads  A daļa (7 KP)                                           

 Zinātniski pētnieciskās 

metodes pedagoģijā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

 Informācijas tehnoloģijas 
izglītībā 

Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6                             6 6 6 i     

 Darba tiesības Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

    B daļa (2 KP)                                            

 Logopēdija Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6 6  i         

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (5 KP) 

                                          

 Fiziskā izglītība I Dif.ies
k. 

3 18 1
2 

 6                             6 6 6 i     

 Integrācija un iekļaušana 

izglītības sistēmā 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6 6  i         

Pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotāja  

modulis (7 KP) 

                                          

 Dzimtās valodas mācību 

metodika (1.-3.kl.)  

Eks. 3 18 1

2 

 6                         6 6 6 i         

 Matemātikas mācību 

metodika (1.-3.kl.)  

Eks. 4 24 1

2 

 1

2 

                        6 6 6 6

i 

        

Brīvās izvēles kursi (3 KP)                                           

Prakse (10 KP)                                           

 Profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Dif.ies

k. 
10 2 2                             2     i     

Bakalaura darba izstrāde I (6 KP) Iesk. 6                                    i     

5. studiju gads  A daļa (2 KP)                                           

 Izglītības vadības un 

uzņēmējdarbības pamati 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                                 6 6  i 

         B daļa (2 KP)                                           

 Ētika Dif.ies

k. 
2 12 6  6                                 6 6  i 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (3 KP) 

                                          

 Fiziskā izglītība II Eks.   3 18 6  1

2 

                                6 1

2 

 i 

Bakalaura darba izstrāde II (6 KP) Iesk. 6                                        i 
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Grozījumi apstiprināti 
IVF Domes sēdē 
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Profesionālās  studiju programmas  

„Sporta un sociālo zinību skolotājs“ (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS (1.STUDIJU GADS) 2012./2013.ST.G 

 studiju ilgums – 4  gadi  

 pilna laika studijas 

 
 

    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1.sem. Nozares teorētiskie kursi   

[KrP: 5] 

                                            

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Pedagoģijas vēsture eksāmens 2 32 16  16 1 1                             

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 3 KrP                                     

2. Cilvēka anatomija eksāmens 3 48 16 32  1 2                             

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 

6] 

                                           

1. Bioķīmija dif.iesk. 1 16 16   1                              

2. Vingrošana un tās mācību metodika I dif.iesk. 2 32  32   2                             

3. Peldēšana un tās mācību metodika eksāmens 2 32  32   2               

4. Florbols un tā mācību metodika dif.iesk. 1 16  16   1               

Vispārizglītojošie kursi [KrP: 9]                       

 Obligātā daļa (A daļa) 6 KrP                       

1. Vispārīgā psiholoģija eksāmens 2 32 16  16 1 1               

2. Darba tiesības dif.iesk. 2 32 16  16 1 1                                                             



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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3. Starpkultūru izglītība dif.iesk. 2 32 16  16 1 1               

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 3 KrP                       

4. Pirmā palīdzība dif.iesk. 1 16   16  1               

5. Sporta vēsture dif.iesk. 2 32 16  16 1 1               

2.sem. Nozares teorētiskie kursi  

 [KrP: 7] 

                                           

 Obligātā daļa (A daļa) 7 KrP                                   

1. Informācijas tehnoloģijas izglītībā dif.iesk. 3 48  32 16    3                         

2. Cilvēka fizioloģija eksāmens 4 64 32 32    2 2             

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 

8] 

                                            

1. Sporta teorija un metodika I dif.iesk. 1 16 16     1                          

2. Vingrošana un tās mācību metodika II dif.iesk. 2 32  32     2                         

3. Vieglatlētika un tās mācību metodika I dif.iesk. 2 32  32     2                         

4. Futbols un tā mācību metodika dif.iesk. 1 16  16     1             

5. Mākslas vingrošana, dejas un to mācību 

metodika 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

  

32 

     

2 

            

Vispārizglītojošie kursi [KrP: 4]                       

 Obligātā daļa (A daļa) 4 KrP                       

1. Svešvaloda I dif.iesk. 2 32 16  16   1 1             

2. Projektu izstrāde un vadība – studiju darbs dif.iesk. 2 32 16  16   1 1             

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 1]                       

3.sem.  Nozares teorētiskie kursi [KrP:6 ]                                          

 Obligātā daļa (A daļa) 6 KrP                       

1. Audzināšanas darba pamati dif.iesk. 2 32 16  16     1 1             

2. Attīstības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16     1 1           

3. Vecumposmu fizioloģija eksāmens 2 32 16 16      1 1           



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 10] 

                                         

1. Sporta teorija un metodika II eksāmens 2 32 16  16     1 1             

2. Vingrošana un tās mācību metodika III dif.iesk. 2 32  32       2             

3. Vieglatlētika un tās mācību metodika II dif.iesk. 2 32  32       2             

4. Volejbols un tā mācību metodika I dif.iesk. 2 32  32       2           

5. Slepošana un tās mācību metodika dif.iesk. 1 16  16       1           

6. Mācību prakse (slēpošana un tās mācību 

metodika) 

 

dif.iesk. 

 

1 

                    

Vispārizglītojošie kursi [KrP: 2]                         

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Svešvaloda II dif.iesk. 2 32 16  16     1 1           

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 2]                       

4.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 7]                                             

 Obligātā daļa (A daļa)  5 KrP                       

1. Pedagoģiskā psiholoģija dif.iesk. 2 32 16  16       2 2         

2. Studiju darbs pedagoģijā dif.iesk. 1                                        

3. Pētniecība pedagoģijā dif.iesk. 2 32   32        4         

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

4. Sporta fizioloģija eksāmens 2 32 16 16        2 2         

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 6] 

                                            

1. Sporta teorija un metodika III  dif.iesk. 1 16 16         2          

2. Vieglatlētika un tās mācību metodika III eksāmens 2 32  32         4         

3. Vingrošana un tās mācību metodika IV dif.iesk. 1 16  16         2         

4. Volejbols un tā mācību metodika II eksāmens 2 32  32         4         

Prakse [KrP: 8]                       



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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1. Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu 

prakse 

 8                     

5.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 2]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Sociālā pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16         2 2         

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 4] 

                            

1. Sporta teorija un metodika IV  dif.iesk. 2 32 16  16         2 2         

2. Basketbols un tā mācību metodika I dif.iesk. 2 32  32           4         

Vispārizglītojošie kursi [KrP: 5]                       

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Uzņēmējdarbība izglītības iestādēs dif.iesk. 2 32 16  16         2 2       

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 3 KrP                       

1. Sporta medicīnas pamati dif.iesk. 1 16  16           2       

2. Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās 

mācību metodika 

 

dif.iesk. 

 

2 

 

32 

  

32 

           

4 

      

Prakse [KrP: 8]                       

1. Audzināšanas darba un profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

 

dif.iesk. 
 

8 

                    

6.sem. Nozares teorētiskie kursi [KrP: 4]                             

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                       

1. Sociālā un personības psiholoģija eksāmens 2 32 16  16           1 1     

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

2. Mācību organizācijas pamati dif.iesk. 2 32 16  16           1 1     

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

[KrP: 7] 

                            

1. Studiju darbs mācību priekšmetu metodikā dif.iesk. 1                     

2. Aerobika un tās mācību metodika dif.iesk. 2 32  32               2   

3. Basketbols un tā mācību metodika II eksāmens 2 32  32               2   



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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4. Tūrisms un tā mācību metodika dif.iesk. 1 16   16              1   

5. Mācību prakse (tūrisms un tā mācību 

metodika) 

dif.iesk. 1                     

 Sociālo zinību (1. – 9.kl.) modulis 7 KrP                       

1. Sociālās zinības un to mācību metodika 5. 

– 9.kl. (Veselības mācība) 

 

dif.iesk. 
 

4 

 

64 

   

64 

              

4 

  

2. Sociālās zinības un to mācību metodika 5. 

– 9.kl. (Ekonomika) 

 

dif.iesk. 
 

3 

 

48 

   

48 

              

3 

  

Vispārizglītojošie kursi [KrP: 1]                       

1. Biomehānika  dif.iesk. 1 16 16               1    

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 1]                       

7.sem Nozares teorētiskie kursi [KrP: 4]                            

 Obligātā daļa (A daļa) 2 KrP                         

1. Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā dif.iesk. 2 32 16  16             1 1   

 Obligātās izvēles daļa (B daļa) 2 KrP                       

2.  Sporta psiholoģija eksāmens 2 32 16  16             1 1   

Nozares profesionālās specializācijas kursi  

 [KrP: 5] 

                            

1. Koriģējošā vingrošana un masāžas pamati eksāmens 3 48 16 32              1 2     

2. Handbols un tā mācību metodika dif.iesk. 2 32  32               2   

 Sociālo zinību 1. -9.kl. modulis 6 KrP                         

1. Sociālās zinības un to mācību metodika 5. 

– 9.kl. (Ētika)  

 

dif.ieks. 
 

2 

 

32 

   

32 

              

2 

    

2. Sociālās zinības un to mācību metodika 1. 

– 9.kl. (Integrētais kurss) 

 

dif.iesk. 
 

4 

 

64 

   

64 

              

4 

    

Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

8.sem. Nozares profesionālās specializācijas 

kursi [KrP: 2] 

                            

 Nūjošana, frisbijs, badmintons, galda teniss 

un to mācību metodika 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

  

32 

                 

4 

Programmas brīvās izvēles kursi [KrP: 1]                       

1. Ārpusstundu sporta nodarbību un 

nometnes organizēšana un vadīšana 

 

dif.iesk. 
 

2 

 

32 

 

16 

  

16 

               

2 

 

2 



    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums dījuma  KrP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

p.k.   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 
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Prakse [KrP: 10]                       

1. Profesionālās kvalifikācijas prakse dif. iesk. 10                     

Bakalaura darba izstrāde [KrP: 6] iesk. 6                     

 

 

 

Noslēguma pārbaudījumi: 

 

1) kvalifikācijas eksāmens  

2) bakalaura darbs  

KOPĀ Kr : 160 

 
                                                                                                     



 

 

 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2012.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 14 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2011.gada 3.maijs 

     Protokols Nr. 6 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2010.gada 28. septembrī 

Protokols Nr. 11. 

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2009.gada 10. jūnijs 

Protokols Nr. 6  

Grozījumi apstiprināti 

IVF Domes sēdē 

2009.gada 7.septembrī 

Protokols Nr. 14 

APSTIPRINĀTS 

IVF Domes sēdē 

2005.gada 12. septembī 

Protokols Nr. 10 

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sporta un sociālo zinību skolotājs“ (programmas kods 42141) 

STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 4,5 gadi, nepilna laika studijas 
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Kursa kontaktstundu 

skaits 
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1. sem. Nozares teorētiskie 

kursi (5 KP) 

                                          

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(2KP) 

                                          

 Pedagoģijas vēsture Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Obligātā izvēles daļa (B 

daļa)  (3 KP) 

                                          

 
Cilvēka anatomija Eks. 3 18 1

2 
 6 6 6 6 e                                 

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (5 

KP) 

                                          

 
Bioķīmija Dif.ies

k. 
1 6 6     6 i                                 

 
Vingrošana un tās 

mācību metodika I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6   6 6

i 

                                

 
Peldēšana un tās mācibu 

metodika 

Eks. 2 12 6  6 6 6  i                                 

 
Vispārizglītojošie kursi  

(7 KP) 

                                          

 
Obligāta daļa (A daļa) 

(4 KP) 

                                          

 Vispārīgā psiholoģija Eks. 2 12 6  6 6 6  e                                 

 
Svešvaloda I dif.iesk

. 
2 12  12   6  6 

i 

                                

 
Obligātās izvēles daļa 

(B daļa) (3 KP) 

                                          

 
Pirmā palīdziba Dif.ies

k. 
1 6  6   6  i                                 

 
Sporta vēsture Dif.ies

k. 
2 6 6     6 i                                 

2.sem.  Nozares teorētiskie kursi  (7 KP)                                           



 
Obligātā daļa (A daļa) 

(7 KP) 

                                          

 
Informācijas tehnoloģijas 

izglītībā 

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6     6  6 6i                             

 
Cilvēka fizioloģija Eks. 4 24 1

2 
 1

2 
    6 6 6 6  

e 
                            

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (7 

KP) 

                                          

 
Sporta teorija un 

metodika I 

Dif.ies

k. 
1 6 6         6 i                             

 
Vingrošana un tās 

mācību metodika II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6     6 6  i                             

 
Vieglatlētika un tās 
mācību metodika I 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6     6 6  i                             

 

Mākslas vingrošana, 

dejas un to mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6       6 6 i                              

 
Vispārizglītojošie kursi 

(4 KP) 

                                          

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(4 KP) 

                                          

 
Svešvaloda II Dif.ies

k. 
2 12  12       6  6 i                             

 
Projektu izstrāde un 

vadība – studiju darbs 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6     6 6  i                             

3.sem. Nozares teorētiskie kursi  (6 KP)                                           

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(6 KP) 

                                          

 
Audzināšanas darba 

pamati 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

i 

                        

 Attīstības psiholoģija Eks. 2 12 6  6         6 6  e                         

 Vecumposmu fizioloģija Eks. 2 12 6  6         6 6  e                         

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (9 

KP) 

                                          

 
Sporta teorija un 

metodika II 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6         6 6  e                         

 
Vingrošana un tās 

mācību metodika III 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

i 

                        

 
Vieglatlētika un tās 
mācību metodika II 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6         6 6  i                         

 
Volejbols un tā mācību 

metodika I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6           6 6

i 

                        

 
Slēpošana un tās mācību 
metodika 

Dif.ies
k. 

1 6 6              6 
i  

                        

 

Mācību prakse 

(slepošana un tās mācību 

metodika) 

Dif.ies

k. 
1                i                         

 
Programmas brīvās 

izvēles kursi (2 KP) 

                                          

4.sem. Nozares teorētiskie kursi  (9 KP)                                           

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(5 KP) 

                                          

 
Pedagoģiskā psiholoģija Dif.ies

k. 
2 12 6  6               6 6

i 
                    

 
Sociālā pedagoģija  Dif.ies

k. 
2 12 6  6               6 6 

i 

                    

 
Studiju darbs pedagoģijā Dif.ies

k. 
1                    i                     

 
Obligātā izvēles daļa (B 

daļa) (4 KP) 

                                          

 
Sporta fizioloģija Dif.ies

k. 
2 12 6  6             6 6  i                     

 
Mācību organizācijas 

pamati 

Eks. 2 12 6  6               6 6 

i 

                    

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (6 

KP) 

                                          



 
Sporta teorija un 

metodika III 

Dif.ies

k. 
1 6 6               6  i                      

 
Vieglatlētika un tās 

mācību metodika III 

Eks. 2 12 6  6             6 6  e                     

 
Vingrošana un tās 
mācību metodika IV 

Eks. 1 6 6               6  i                      

 
Volejbols un tā mācību 

metodika II 

Eks. 2 12 6  6             6 6  e                     

 Prakse (8 KP)                                           

 

Pedagoģisko un 

psiholoģisko vērojumu 

prakse 

Dif.ies

k. 
8               2     i                     

5.sem. Nozares teorētiskie kursi  (2 KP)                                           

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(2 KP) 

                                          

 
Sociālā un personibas 

psiholoģija 

Eks. 2 12 6  6                   6 6 

e 

                

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (4 

KP)  

                                          

 
Sporta teorija un 

metodika IV 

Eks. 2 12 6  6                 6 6  i                 

 
Basketbols un tā mācibu 

metodika I 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 
Vispārizglītojošie kursi 

(5 KP) 

                                          

 
Obligātā daļa (A daļa)  

(2 KP) 

                                          

 
Izglītības vadības un 

uzņēmējdarbības pamati 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 
Obligātās izvēles daļa 

(B daļa) (3 KP) 

                                          

 
Sporta medicīnas pamati Dif.ies

k. 
1 6 6                   6   i                 

 

Atlētiskā vingrošana, 

pašaizsardzība un tās 
mācību metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                 6 6  i                 

 
Programmas brīvās 

izvēles kursi (1 KP) 

                                          

6.sem. Nozares teorētiskie kursi (4 KP)                                           

 
Obligātā daļa (A daļa) 

(4 KP) 

                                          

 
Starpkultūru izglītība Dif.ies

k. 
2 12 6  6                       6 6 

i 

            

 
Ievads speciālajā 
pedagoģijā un psiholģijā 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                     6   6 
i 

            

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (5 

KP) 

                                          

 
Studiju darbs mācību 
priekšmetu metodikās 

Dif.ies
k. 

1                            i             

 
Basketbols un tā mācību 

metodika II 

Eks. 2 12 6  6                     6 6  i             

 
Tūrisms un tā mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
1 6 6                       6  i              

 
Mācību prakse (tūrisms 

un tā mācību metodika) 

Dif.ies

k. 
1                            i             

 
Socialo zinību (1.-9.kl.) 

skolotājsmodulis (7 KP) 

                                          

 
Sociālās zinības un to 
mācību metodika 5.-9.kl. 

(Veselības mācība) 

Dif.ies
k. 

4 24 1
2 

 1
2 

                    6 6 6 6 
i 

            

 

Sociālās zinības un to 

mācību metodika 5.-9.kl. 
(Ekonomika) 

Dif.ies

k. 
3 18 1

2 

 6                     6 6 6 i             

 
Vispārizglītojošie kursi 

(1 KP) 

                                          

 
Biomehānika Dif.ies

k. 
1 6 6                       6   i             



 

  

 

 

 

 

 
Programmas brīvās 

izvēles kursi (1 KP) 

                                          

 Prakse (8 KP)                                           

 
Audzināšanas darba un 
profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Dif.ies
k. 

8 2 2                     2     i             

7.sem. Nozares teorētiskie kursi  (2 KP)                                           

 
Obligātās izvēles daļa 

(B daļa) (2 KP) 

                                          

 Sporta psiholoģija Eks. 2 12 6  6                         6 6  e         

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi (7 

KP) 

                                          

 
Korigējošā vingrošana un 

masāžas pamati 

Eks. 3 18 1

2 

 6                         6 6 6 e         

 
Handbols un ta mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6 6  i         

 

Nūjošana, frisbijs, 

badmintons, galda teniss 

un to mācību metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                                     

 
Sociālo zinību 1.-9.kl. 

modulis (6 KP) 

                                          

 

Sociālās zinības un to 

mācību metodika 5.-9.kl 

(Ētika) 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                         6 6  6         

 
Sociālās zinības un to 
mācību metodika 5.-9.kl 

(Integrētais kurss) 

Dif.ies
k. 

4 24 1
2 

 1
2 

                        6 6 6 6 
i 

        

8.sem. Vispārizglītojošie kursi (2 KP)                                           

 
Obligātā  daļa (A daļa) 

(2 KP) 

                                          

 
Darba tiesības Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (2 

KP) 

                                          

 
Aerobika un tās mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
2 12 6  6                             6 6  i     

 
Programmas brīvās 

izvēles kursi (2 KP) 

                                          

 Prakse (10 KP)                                           

 
Profesionālās 

kvalifikācijas prakse 

Dif.ies

k. 
10 2 2                             2     i     

Bakalaura darba izstrāde I (6 KP) Iesk. 6                                    i     

9.sem. Nozares teorētiskie kursi (2 KP)                                           

 Obligātā daļa (A daļa) 

(2 KP) 

                                          

 Zinātniski pētnieciskās 
metodes pedagoģijā 

Dif.ies
k. 

2 12 6  6                                 6 6  i 

 
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi  (2 

KP) 

                                          

 
Florbols un tā mācību 
metodika 

Dif.ies
k. 

1 6 6                                   6  i  

 
Futbols un tā mācību 

metodika 

Dif.ies

k. 
1 6 6                                   6  i  

Bakalaura darba izstrāde II (6 KP) Iesk. 6                                        i 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pielikums. Studiju kursu apraksti 



Kursa nosaukums Audzināšanas darba pamati 

Kursa kods PedaI049 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 (lekcijas 16 stundas, semināri 16 stundas) 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.habil.paed., profesors Jānis Pokulis IVF Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, DU 

 

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

Pedagoģijas vēsture 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 

 izprot audzināšanas darba teorētiskos pamatus; 

 apgūst audzināšanas darba metodikas struktūru; 

 iemācās plānot klases audzināšanas  darbu dažāda vecuma skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādē dažāda 

vecuma bērniem; 

 iemācās organizēt daudzveidīgus audzināšanas darba pasākumus atbilstoši mērķu jomām un mērķu izpausmes 

līmeņiem.  

 

 

Kursa anotācija:  

Kurss paredzēts bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” studentiem. Audzināšanas teorijas un metodikas 
metodoloģisko pamatu apguve. Audzināšanas darba metodikas struktūras modelēšana un īstenošana dzīvē. 

 

Kursa apraksts - plāns: 

 

1.lekcija.  

Audzināšanas teorijas un metodikas metodoloģiskie pamati. Audzināšanas procesa būtība un galvenās likumsakarības. 

Audzināšana vēsturiskā skatījumā (pagātne, tagadne, nākotne). 

1.seminārs 

Personības satura elementu sintēze. Klases stundu programmas analīze  (1.-4.kl., 5-9.kl., 10.-12.kl.) grupās  

*Piezīme: Semināru nodarbības akcents tiek likts uz atbilstošās studiju programmas specifiku, piemēram, pirmsskolas, 
pamatizglītības, sporta, mūzikas un mākslu skolotāji.  

 

2.lekcija 

Audzināšanas metodikas struktūra (analīze no sistēmpieejas viedokļa) studiju procesā. 

2.seminārs 

Apgūt jēdzienus sistēma, struktūra, struktūrelements. Saistība ar konkrētu audzināšanas tematu mācībās un tā pielietojumu 

noteikta secībā, t.i., izmantošanu. 

 

3.lekcija 

Audzināšanas saturs skolā: (mērķi, ideāli, principi, normas, vērtības, attieksmes, uzvedība, vajadzības) 

3.seminārs 
Audzināšanas īpatnības (multinacionālā vidē, korekciju klasēs, pirmsskolas grupās, kurās ir hiperaktīvie bērni u.c.). Svarīgi 

atklāt dzīves veida ietekmi uz uzvedības rezultātiem.   

 

4.lekcija 

Audzināšanas metodes un paņēmieni (metožu klasifikācija; metodisko paņēmienu pielietojums) zinātnieku un skolotāju 

atziņas vēsturiskā skatījumā līdz mūsdienām. 

4.seminārs 



Audzināšanas darba plānošana (paredzot konkrētas audzināšanas pasākumus un izvēloties atbilstošas audzināšanas metodes 

un paņēmienus. 
 

5.lekcija 

Audzināšanas darba organizēšanas formas un veidi (intelektuālā, patriotiskā, ekonomiskā, darbaudzināšana, ekoloģiskā 

audzināšana u.c.) 

5.seminārs 

Skolēnu aktivitātes, atbilstoši audzināšanas veidiem un sociāliem uzdevumiem. Piemēram, patriotiskajā audzināšanā sakārtot 

personības īpašības ar patriotiskās attieksmes objektiem. Minēt piemēru. 

 

6.lekcija 

Audzinātāja personība. Personību ietekmējošie faktori. Audzināšanas darba pamatfunkcijas. Skolotajā profesijas standarta 

analīze. 

6.seminārs 
Skolas,  pirmsskolas sadarbība ar vecākiem bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā. Pamatskolas (vidusskolas) vai 

pirmsskolas vecāku sapulces organizēšanas metodika. 

 

7.lekcija 

Skolēnu sabiedriskās organizācijas un skolēnu pašpārvalde (skauti un gaidas, jaunsargi  u.c. Skolēnu pašpārvaldes struktūra. 

7. seminārs 

Skolēnu pašpārvaldes pieredzes analīze kādā konkrētā skolā. Skolēnu pašpārvaldes ietekme uz audzināšanas darba pilnveidi 

skolā, konkrēti piemēri savu zināšanu un prasmju izvērtēšana par paveikto darbu. 

 

8.lekcija 

Interešu izglītības loma audzināšanas darba pilnveidošanā (mazpulku darba organizēšanas metodiskie pamati. Projektu darbs 
mazpulkos dažādu vecuma pakāpēs). Pulciņu darbs.  

8. seminārs 

Skolas, pirmsskolas iestādes mikrovides audzinošā nozīme. Bērnu motivācija nodarboties interešu izglītības nodarbībās, 

akcentējot emocionālo komponentu  afektīvā un psiholmotorā lomā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Formālā vērtēšana:  

 semināra temata izklāsts apmēram 5-7 minūšu garumā -  vērtējums – atzīme; 

 aktivitāte semināra tēmu analīzē -  vērtējums –ieskaitīts vai neieskaitīts; 

Summatīvā vērtēšana:  

 audzināšanas metodikas struktūras modelēšana; 

 mutiska pārruna un diferencētā ieskaite10 ballu sistēmā   

Mācību pamat literatūr): 

1. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. – Rīga: RAKA, 2003. 

2. Baldiņš A., Raževa A. Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – R.: Pētergailis, 2001. 

3. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

4. Šopna A. Audzināšanas teorija un prakse. – R.: RaKa, 2001. 

5. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. – R.: RaKa, 2000. 

6. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – Rīga: RaKa, 2001. 
7. Brown S. Assessing Learners inttigher Education. – Kogan Pawn, 1994. 

8. Winch C., Gingell J.Key. Concepts in the Philosophy of Education. –New York: Routledge, 1999. 

Papildliteratūra: 

1. Balsons, M. (1995) Kā izprast klases uzvedību. Rīga: Lielvārds. 
2. Dauge A. Sociālais motīvs audzināšanā//IMM, Nr.5/6, 1932. 

3. Goulmens, D. (2001) Tava emocionālā inteliģence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ. Rīga: Jumava. 

4. Klases stundu programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis. – Rīga: VJIC, 2006. 

5. Krūze A. Audzināšanas mērķis un ideāli pedagoģiskās domas attīstība Latvijā. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2001. 

6. Nītmane D. Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

Periodika un citi avoti 

1. Laikraksts “Kultūra un izglītība”. 

2. Skolotājs. 

3. Žurnāls “Pirmsskolas skolotājs”. 

4. Žurnāls “Izglītības Almanahs”. 

5. www.nap.lv Nacionālās attīstības plāna 2007.-2013. 1.redakcija. 

http://www.nap.lv/


 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” A daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Theory and methodology of  Up-bringing 

Kursa anotācija angļu valodā: 

1. The fundamentals of educational theories and methodological methods. The essence and main regularities of the 

educational process. Education viewed historically (the past, the present, the future). L2,S2 

2. Structure of the educational methodology (analysis according to the Systems approach) during the process of 

studies. L2,S2 
3. Contents of education at school (aims, ideals, principles, norms, values, attitudes, behaviour, needs). L2,S2 

4. Educational methods and techniques. L2,S2 

5. Forms and types of organization of educational work. L2,S2 

6. Personality of the educator. Factors that influence education. Scheduling of educational work. Cooperation with 

parents of the pupils. L2,S2 

7. Public organisations of pupils and pupil self-government. L2,S2 

8. The role of interest related education in the improvement of the educational work. L2,S2 

 

Presenting summary on the theme of the seminar (for about 5-7 minutes). 

Active participation in analyzing of the seminar themes. 

Modelling of educational methodology. 
Discourse. 

 

Piezīmes: 

 

  



Kursa nosaukums Pedagoģijas vēsture 

Kursa kods Peda1001 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārējā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. paed. profesore Jeļena Davidova 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa mērķis ir veidot studējošajiem izpratni par pedagoģijas vēstures attīstības tendencēm, 

nozīmīgākajām teorijām.  

Kursa uzdevumi: 

1) palīdzēt studējošajiem apzināt skolotāja profesijas vēsturisko attīstību; 

2) attīstīt studējošo prasmi saskatīt vēsturiskās analoģijas; 

veicināt studējošo prasmes analizēt dažādu laikmetu pedagoģiskās teorijas mūsdienu kontekstā. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas 

- demonstrē zināšanas par dažādu laikmetu pedagoģiskām teorijām; 

-    nosaka  pedagoģijas  attīstības raksturīgākās iezīmes 

Prasmes 

-  atrod, atlasa, sistematizē, analizē, sintezē, kritiski izvērtē un interpretē pedagoģiskās teorijas; 

-   salīdzina dažādas koncepcijas pedagoģijas jomā; 

-  prezentē un interpretē atlasīto informāciju izmantojot PowerPoint programmu. 

Kompetence 

- raksturo pedagoģiskās koncepcijas specifiskās īpatnības; 

- argumentēti diskutē par pedagoģijas teorijām saistot to ar aktualitātēm mūsdienu izglītībā un prezentē 

pētījumu rezultātus dažādās auditorijās un kontekstos; 
- demonstrē pedagoģisko jēdzienu, teoriju, likumsakarību kritisku izpratni saistībā ar pedagoga 

profesionālo jautājumu risināšanā. 

 

 

Kursa saturs un plāns: 

Lekciju tēmas 

1. Pedagoģiskās domas attīstība no senajiem laikiem līdz viduslaikiem (Demokrīts, Sokrāts, Platons, 

Aristotelis,  Kvintiliāns u.c.). 

2. Pedagoģiskās domas attīstība 17. gadsimtā (Ratke, J. Komenskis, Dž. Loks). 

3. Pedagoģiskās domas attīstība 18. gadsimtā (Frēbels, Ž-Ž. Russo u.c.). 

4. Pedagoģiskās domas attīstība 19. gadsimta 1. pusē (Pestalocijs, Herbarts, Distervegs u.c.). 

5. Pedagoģiskās domas attīstība 19. gadsimta 2. pusē – 20. gs. 1. pusē (K. Ušinskis, Ļ. Tolsotojs, 

Keršenšteiners, Lajs, Meimans, Ventcels, Torndaiks, Dž. Djūijs u.c.). 

6. Pedagoģiskās domas attīstība 20. gadsimtā (M. Montesori, A.Maslovs, K. Rodžers, R. Šteiners, 

Frene, S. Hesens, Dž. Bruners, M. Skatkins, I. Lerners, M. Mahmutovs, M. Klarins, D. Armstrongs, K. 

Hensons, T. Sevedžs, Š. Amonašvili). 
7. 20. gadsimta 2. puses didaktiskie modeļi 

8. Latvijas brīvvalsts ievērojamākie pedagogi (J. Students, Pētersons u.c.). 

Praktisko nodarbību, semināru tēmas 



1. Audzināšanas izcelsme un funkcijas. Audzināšanas ideāla maiņa, skolu sistēmas vēsturiskā attīstība. 

Audzināšana un skolu sistēmas senatnē (Senajā Grieķijā, Senajā Romā, Senajā Ķīnā, Senajā Ēģiptē, 

Senajā Indijā) un agrīnajā feodālismā.  

2. Pedagoģiskās domas attīstība 17. gadsimtā (Ratke, J. Komenskis, Dž. Loks).  

3. Pedagoģiskās domas attīstība Latvijā no 16. līdz 20. gadsimtam.  

4. Pedagoģiskās domas attīstība 19. gadsimta 2. pusē – 20. gs. 1. pusē (K. Ušinskis, Ļ. Tolsotojs, 

Keršenšteiners, Lajs, Meimans, Ventcels, Torndaiks, Dž. Djūijs u.c.). 

5. Pedagoģiskās domas attīstība 20. gadsimtā (M. Montesori, A.Maslovs, K. Rodžers, R. Šteiners, 

Frene, S. Hesens, Dž. Bruners, M. Skatkins, I. Lerners, M. Mahmutovs, M. Klarins, D. Armstrongs, K. 

Hensons, T. Sevedžs, Š. Amonašvili). 

6. 20. gadsimta 2. puses didaktiskie modeļi  

7. Pedagoģiskās domas attīstība Latvijā neatkarības gados. 
8. Pedagoģiskās domas attīstība Latvijā no 1940. gada līdz mūsdienām. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

1) Sekmīgs darbs semināros– kopā 30% no vērtējuma; 

2) izpildīti patstāvīgie darbi - 30% no kopējā vērtējuma; 

3) eksāmens - 40%. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1) Beļickis I. (2001) Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa. 

2) Keršenšteiners G. (1925) Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums. Rīga: 

Jul.Pētersona spiestuve. 

3) Komenskis J.A. (1992) Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne. 

4) Konstantinovs N., Medinskis J., Šabajeva M. (1968) Pedagoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne. 

5) Kopeloviča A., Žukovs L. (Sast.) (2000) Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību 

teoriju.  Rīga: RaKa. 
6) Korčaks J. (1986) Kā mīlēt bērnu. Rīga: Zvaigzne. 

7) Krūze A. (red.) (2000) Laikmets un personība. 1. daļa. Rīga: RaKa. 

8) Loks Dž. (1977) Eseja par cilvēka sapratni. Rīga: Zvaigzne. 

9) Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. Rīga: Zvaigzne, 1991. 

10) Pētersons Ed. (1931) Vispārīgā pedagoģijas. Rīga. 

11) Pestalocijs J.H. (darbu izlase) (1996) Rīga: LU. 

12) Salīte, I. (1993) Mācību līdzeklis pedagoģijas vēsturē. Daugavpils: Saule. 

13) Saļimova, K, Bezrogovs, V. (1994) Ārzemju pedagoģijas vēstures apcerējumi. 1.burtnīca (no 

pirmatnējās kopienas līdz viduslaikiem); 2.burtnīca (no viduslaikiem līdz Renesanses 

laikmetam). Liepāja. 

14) Staris A. (Red.) (1987) Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam. Rīga: 

       Zinātne. 
15) Staris A., Ūsiņš V. (2000) Izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts 

       laikā. – Rīga: Zinātne. 

16) Students J. (1998) Vispārīgā paidagoģija. Rīga: RaKa. 

17) Žukovs L., Kopeloviča A. (1997) Pedagoģiskā doma Latvijā. Rīga: RaKa. 

18) Žukovs, L. (1999) Pedagoģijas vēsture. Rīga: RaKa. 

19) Амонашвили Ш. (1996) Размышления о гуманной педагогике. Москва. 

20) Дистервег А. (1971) Руководство к образованию немецких учителей. Изб. пед.соч. 

Москва: Просвещение. 

21) Дюи, Дж. (1971) Школа и общество.  Из хрестоматии по истории зарубежной  

педагогики. Москва: Просвещение. 

22) Кершенштейнер, Г. (1971) Школа будущего -  школа работы. Из хрестоматии по 
истории зарубежной педагогики. Москва: Просвещение. 

23) Коменский Я.А. (1948) Материнская школа. Москва: (kserokopija Parādes 1-415). 

24) Лай, В. (1971) Школа действия. Из хрестоматии по истории зарубежной  педагогики. 

Москва: 

       Просвещение. 

25) Пискунов, А. И. (1971) Хрестоматия по истории зарубежной педагогики.  Москва: 

Просвещение. 

26) Руссо Ж. Ж. (1981) Эмиль,  или о воспитании. Пед. Соч. в 2 т., Москва.  

27) Селевко Г.К. (1998) Современные образовательные технологии. Москва. 

 



Papildliteratūra: 

1. Dewey, J. (1916) Democracy and Education: An intriduction to the philosophy of education. 

New York: Macmillan.  
2. Dewey, J. (1963) Experience and Education. New York: Collier Books. 

3. Fulans, M. (1999) Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC.  

4. Gudjons H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga, Zvaigzne ABC.  

5. Kolb, D. A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and 

development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.  

6. Lieģiniece, D. (1999) Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa.  

7. Rogers, C. & Freiberg, J.H. (1994) Freedom to Learn. New York: Merrill. 

8. Žogla, I. (2001a) Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.  

9. Выготский, Л. (1926) Педагогическая психология. Москва.  

10. Выготский, Л. (1960) Развитие высших психических функций. Москва: Наука. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Educational Philosophy and Theory 
2. European Journal of Education 

1. Journal of Philosophy of Education 

 

Piezīmes: 

  
 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās  bakalaura studiju programmas “Skolotājs” A daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 History of Pedagogy 
  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim is to develop students’ understanding about tendencies of pedagogy history and theories in this field. 

During teaching/learning process students develop analitical, presentation, argumetation skills in the context 

of historical and modern pedagogical theries evolution. 

 

 
  



Kursa nosaukums Sociālā pedagoģija 

Kursa kods Peda3001 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dz. Iliško, asoc.prof., PhD, M. Kravale-Pauliņa, pētn., Dr. paed. 

 

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

Audzināšanas teorija un metodika, A daļa 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts pedagoģijas bakalaura studiju programmu studentiem. Studiju kurss piedāvā 

padziļinātu ieskatu sociālajā pedagoģijā kā praktiskā pedagoģiskās darbības jomā un sociālā pedagoga 

darbībā un mērķu īstenošanā pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Studiju rezultāts – ar sociālā 

pedagoga darbību saistīto zināšanu, prasmju un kompetenču apguve tiek balstīta uz sociālā 

konstruktīvisma pieeju, induktīvo domāšanu un studējošo aktīvu iesaistīšanos studiju procesā. 

 

Rezultāti: 

Diskusijās demonstrē sociālās pedagoģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Patstāvīgi atlasa atbilstošu informāciju un analītiski apraksta sociālo problēmu risinājumus 

skolu/pirmsskolas izglītības iestāžu praksē. 

Demonstrē zinātnisku pieeju un profesionālo ētiku pieņemot lēmumus sociālo problēmu 

risināšanai izglītības iestāžu praksē. 

Uzņemas atbildību un iniciatīvu veicot studiju uzdevumus individuāli vai mazā grupā. 

Demonstrē prasmi argumentēti izvērtēt personīgi vai grupā sasniegto rezultātu. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas -  16 st., semināri -  16 st. 

Lekciju tēmas:  

1. tēma. Sociālā pedagoģija - patstāvīga pedagoģija apakšnozare (4 st.) 

1. lekcija. Sociālās pedagoģijas vēsturiskā attīstība. Sociālās pedagoģijas virzieni (2 st.) 

2. lekcija. Preventīvais darbs dažādu pedagoģisko pieeju kontekstā (2 st.)  

 

2. tēma. Sociālā pedagoga profesionālā darbība (4 st.):  

3. lekcija. Sociālā pedagoga profesionālās īpašības un prasmes. Skolas sociālā pedagoga 

funkcijas (2 st.) 

4. lekcija. Skolas sociālā pedagoga darbība sociālo problēmu diagnosticēšanā (2 st.) 

 
3. tēma. Sistēmiskā pieeja problēmu risināšanā sociālajā pedagoģijā (4 st.) : 

5. lekcija. Sociālo sistēmu raksturojums (2 st.)   

6. lekcija. Indivīda pašvērtības veidošanās konkrētā sociālā vidē (2 st.) 

 

4. tēma. Socializācija kā sociālās integrācijas priekšnoteikums (4 st.): 

7. lekcija. Sociālo prasmju apgūšana un pilnveidošana pirmsskolas, jaunākajā skolas, 

pusaudžu un jauniešu vecumā (2 st.) 

8. lekcija. Vērtību sistēma un tās veidošanās kritēriji dažādos vecumposmos (2 st.)   

 

Semināru tēmas: 

1. Sociālo problēmu risināšanas iespējas ar pedagoģiskiem līdzekļiem. (2 st.)   



2. Preventīvais darbs dažādu pedagoģisko pieeju kontekstā – klases stundas konspekta 

izveide. (2 st.)   

3. Filmas „Tava izvēle” noskatīšanās un izvērtējums (2 st.)   

4. Novērošana sociālā pedagoga darbā (2 st.)   

5. Ģimenes kā sociālas sistēmas praktiska izpēte (2 st.)   

6. Ģimenes kā sociālas sistēmas praktiska izpēte (2 st.)   

7. Sociālo prasmju apgūšana un pilnveidošana pirmsskolas, jaunākajā skolas, pusaudžu 

un jauniešu vecumā (2 st.)   

8. Bērnu tiesību respektēšana un pienākumu iedzīvināšanas iespējas (2 st.)   

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta sasniegumu vērtējumu veido mazās grupās vai individuāli sagatavoto semināru uzdevumu 

prezentēšana (50%) un viens rakstisks darbs: 

 Mana audzināšanas koncepcija – preventīvais darbs sociālo problēmu risināšanā  

vai 

           Konkrētas skolas/pirmsskolas grupas/klases iekšējās kārtības noteikumu satura izvērtējums 

atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam (1998) un noteikumu iedzīvināšanā izmantoto  līdzekļu 

analīze, nosakot dominējošo pedagoģisko pieeju (50%) 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Bērnu tiesību aizsardzības likums (1998) Latvijas Vēstnesis, 199/200 (1260/1261),  

08.07.1998. 

2. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas.- R.: Zvaigzne ABC. 

3. Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence 

starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības  

4. gadījumus pret bērnu. Tiešsaite: www.bti.gov.lv 

5. Nīmante, D. (2008) Klasvadība. R.: RaKa. 

6. Plaude I. Sociālā pedagoģija. – R.: RaKa, 2001.- 172. Lpp. 
7. Skola visiem. (2002) Aut. kol. – R.: Skolu atbalsta centrs. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Dzīves jautājumi. – R.: SDPA “Attīstība”, ikgadējs izdevums kopš 1995. g. 

2. Liepa B. (2000) Sociālo gadījumu vadīšanas problemātika sociālo pakalpojumu sniegšanā  

ģimenēs.- R.: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas aigstskola “Attīstība”. 

3. Pļavniece, M., Škuškovnika, D. (2002) Sociālā psiholoģija pedagogiem. R.: RaKA. 

4. Rudņicka Z. (2001) Sociālais pedagogs skolā. – R.: RaKa. 
5. Sociālais darbs skolā : prakse, politika un pētījumu perspektīvas. (2001)– R: Jumava. 

6. Гусева Н. (2003) Тренинг предуппреждения вредных привычек у детей. Санкт –   

Петербург: «Речь». 

7. Фирсова,М., Студенова, Е. (2001) Теория социальной работы. М.: Владос.  

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Laikraksts „Izglītība un kultūra”. 
Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000) Aut. kol. – R.: Zvaigzne ABC. 

Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. (2000)– R.: SDSP “Attīstība”. 

Žurnāls „Skolotājs”. 

Žurnāls „Sociālais darbinieks”   

 

 

Piezīmes: 

Nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas “Skolotājs” A daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Social pedagogy 
 



 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Social pedagogy 
Study course is meant for students of pedagogy bachelor study programmes. Study course offers to 

students the deep insight into social pedagogy as practical pedagogic activity sphere and into social 

teacher’s activity and realization of aims in pre-school education establishment and in school. Study 

result – the acquisition of knowledge, skills and competences connected with social teacher’s work is 

based on social constructivism approach, inductive thinking and students’ active engagement in the 

study process. 

 

 

  



Kursa nosaukums Informācijas tehnoloģijas izglītībā I, II 

Kursa kods InfT1001 

InfT1002 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Informācijas tehnoloģijas 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

1. semestris: 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

 

2. semestris: 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

 

32 
 

 

16  

 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.sc.comp. Olga Perevalova, Informātikas katedras lektore 

 

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

1. semestris: nav 

2. semestris: Informācijas tehnoloģijas - I, InfT1001 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar efektīviem darba paņēmieniem lietojumprogrammās MS 

Word, MS Powerpoint, MS Excel, Adobe Photoshop un internetā. Sevišķa uzmanība tiek veltīta 

darbam ar lieliem dokumentiem, zinātnisko darbu noformēšanas un prezentēšanas īpatnībām, 

informācijas drošības problēmām, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem. Studenti tiek iepazīstināti arī ar 

programmatūras licencēšanas veidiem un iespēju oficiāli izmantot bezmaksas programmatūru 

(FreeWare): Open Office, GIMP utt. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu, studentiem tiks attīstītas zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

jomā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

 Studentiem ir zināšanas par informācijas drošības jautājumiem, ētiskiem un tiesiskiem 

aspektiem. 

 Studentiem ir priekšstats par ergonomiku un datoru ietekmi uz bērniem. 

 Studentiem ir zināšanas par MS Word, MS PowerPoint un MS Excel iespējām. 

 Studentiem ir priekšstats par zinātnisko darbu noformēšanas un prezentēšanas īpatnībām. 

 Studenti prot efektīvi strādāt ar MS Word, aktīvi un apzināti izmantojot stilus, 

autonumerāciju, pasta saplūdināšanu utt.  

 Studenti prot efektīvi strādāt ar MS PowerPoint. 

 Studenti prot meklēt informāciju internetā un izmantot to, ievērojot autortiesības. 

 Studentiem ir priekšstats par datu statistisko apstrādi. 

 Studentiem ir priekšstats par datorgrafikas veidiem, programmām un formātiem. 

 Studenti prot efektīvi strādāt ar MS Excel, risināt standarta uzdevumus, noformēt tabulas, 

konstruēt diagrammas.  

 Studenti prot veidot un apstrādāt attēlus ar Adobe Photoshop palīdzību. 

 

 

Kursa saturs: 

MS Word, MS PowerPoint: efektīvā darba paņēmieni, zinātnisko darbu noformēšanas un prezentēšanas 

specifika. Informācijas drošība. Ergonomika. 

 

 

Kursa plāns: 

1. semestris: 



 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 st. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Drošības tehnika datorklasē. Diagnosticējošs pārbaudes darbs "MS Word".  

2. MS Word: darba vides nostatījumi; teksta ievadīšanas, rediģēšanas un formatēšanas efektīvi 

paņēmieni; darba ar tabulām efektīvi paņēmieni. 

3. MS Word: Attēlu, diagrammu, formulu un speciālo simbolu ievietošana tekstā.  Dokumenta 

pirmsdrukas sagatavošana (lappuses parametri, galvenes un kājenes, lappušu numerācija). 

4. MS Word: Darbs ar lieliem dokumentiem. Objektu (attēlu, tabulu utt.) numerācija. Numurētie 

un aizzīmētie saraksti.  

5. MS Word: Darbs ar lieliem dokumentiem. Stilu izmantošana un pārdefinēšana. Dokumenta 
satura automatizētā izveide. 

6. MS Word: Teksta fragmentu iestarpināšanas no citiem avotiem paņēmieni, netraucējot dotā 

dokumenta struktūru un stilus. Ekrānkopēšana. 

7. MS Word: Zinātniskā darba noformēšanas īpatnības. 

8. MS Word: Standarta vēstules (pasta sapludināšana). Etiķetes. 

9. Pārbaudes darbs "MS Word". 

10. Datortīkli. Internets. Jēdziens par informācijas drošību. 

11. Elektronisko resursu meklēšana un izmantošana. Ētiskie un tiesiskie aspekti. 

12. MS PowerPoint: vienkāršas prezentācijas izveide. 

13. MS PowerPoint: efekti. 

14. MS PowerPoint: zinātniskās prezentācijas noformēšanas īpatnības. 
15. Pārbaudes darbs "MS PowerPoint" 

16. Jēdziens par ergonomiku. Datoru vieta bērnu dzīvē.  

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Studentiem tiek rekomendēts patstāvīgi atkārtot nodarbībās apskatīto materiālu, pēc iespējas pielietojot 

iegūtas zināšanas un prasmes savu uzdevumu risināšanai. Bez sistemātiskās vingrināšanas kursa 

efektivitāte diez vai būs pietiekoši augsta. 

 

2. semestris: 

 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 st. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. MS Excel: Datu tipi. Aritmētiskās operācijas. Vienkārši aprēķini. Autoaizpildīšana. Tabulu 

noformēšana. 

2. MS Excel: Matemātiskās un statistiskās funkcijas. 

3. MS Excel: Diagrammas. 

4. Pārbaudes darbs "MS Excel". 

5. Teorija: Datorgrafikas veidi un formāti. Adobe Photoshop: Darba vide. Otu un iezīmēšanas 

rīku izmantošana. 

6. Adobe Photoshop: Fotogrāfiju minimālā korekcija. 

7. Adobe Photoshop: slāni. Kolāžas. 

8. Adobe Photoshop: attēlu apstrāde, pielietojot filtrus. Teorija: Programmatūras licencēšanas 
veidi. FreeWare izmantošanas iespējas. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Studentiem tiek rekomendēts patstāvīgi atkārtot nodarbībās apskatīto materiālu, pēc iespējas pielietojot 

iegūtas zināšanas un prasmes savu uzdevumu risināšanas. Bez sistemātiskās vingrināšanas kursa 

efektivitāte diez vai būs pietiekoši augsta. 

Uzdevumu tēmas sakrīt ar praktisko darbu tēmām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

1. semestris: 

Diferencētā ieskaite 

Vērtējums: darbs semestrī (ieskaitot divus pārbaudes darbus) 80%, atbilde ieskaitē 20%. 

2. semestris: 

Diferencētā ieskaite 

Vērtējums: darbs semestrī (ieskaitot vienu pārbaudes darbu) 80%, atbilde ieskaitē 20%. 

 



Mācību pamatliteratūra: 

1. MS Office 2007. [Elektroniskais resurss]: Informātika skolā. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: 
http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabID=9&id=642 

2. MS Office 2010 online training. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://office.microsoft.com/en-us/training-FX101782702.aspx 

3. Начните работу с Microsoft Office 2010 прямо сейчас. [Elektroniskais resurss]: 

RuTracker.org. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2964772 

4. O.Perevalova. Adobe Photoshop: Lekciju konspekti un uzdevumi. 

http://lapas.dau.lv/ole/ps.html 

5. K.Mamedova.  Adobe Photoshop: Atbalsta materiāls.  

http://art-k.id.lv/lv 

 

Papildliteratūra: 

1. U.Miķelsons. Informācijas sistēmu drošība. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  

http://www.eksperts.gold.lv/Informacijas_sistemu_drosiba.pdf 

2. I.Rudoviča. Intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesiskie aspekti Internetā - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: 

http://www.geocities.com/concordia_lv/ekstra.htm 

3. Autortiesību likums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138&menu_body=KDOC 

4. Fizisko personu datu aizsardzības likums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042 

5. OpenOffice. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  

http://fizmati.lv/zinas/padomi/openoffice_11_writer_macibu_materials 

6. Darbs ar Microsoft Powerpoint 2007. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

www.latvijapasaule.lv/uploads//PowerPoint2007.pdf 

7. Darbs ar Microsoft Excel 2007.- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

 www.latvijapasaule.lv/uploads//Excel2007.pdf 

8. Darbs ar Microsoft Word 2007.  - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

www.latvijapasaule.lv/uploads//Word2007.pdf 

9. Келби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7. – Москва: Издательский дом 

«Вильямс», - 2004. – 288 с. 

10. O’Квин Д. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. – Москва: Издательский 
дом «Вильямс», - 2002. – 592 с. 

11. Wolf Lieser, H.F.Ullmann "Digital Art". - Langenscheidt, 2009.- 288 pages 

12. Рудаков Дмитрий. Алая книга цифровой фотографии (Нерастворимый фотошоп).- СПб.: 

Питер, 2010.- 128 с. 

13. Kārlis Veiss. Informātika vidusskolai 2 – R.: Zvaigzne ABC, 2009.  

14. Kārlis Veiss. Informātika vidusskolai. Skolotāja rokas grāmata.  – R.: Zvaigzne ABC, 2009. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Lekcijas TF studentiem "Informātika"- [Elektroniskais resurss]: Ilmāra Dikuļa mājas lapa. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  

http://www2.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/informatika.htm 

2. Word 2007 - [Elektroniskais resurss]: OnLine обучение. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: 

http://on-line-teaching.com/word/index.html 

3. Lekcijas TF studentiem "Informātika"- [Elektroniskais resurss]: Ilmāra Dikuļa mājas lapa. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  

http://www2.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/informatika.htm 

4. Word 2007 - [Elektroniskais resurss]: OnLine обучение. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: 

http://on-line-teaching.com/word/index.html 
5. Raksti par Photoshop. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

 http://www.latfoto.lv/photoshop-pamacibas.html 

 http://photoshop.demiart.ru/ 

 http://photoshop-master.ru 

6.  http://globator.net/ 

 

http://fizmati.lv/zinas/padomi/openoffice_11_writer_macibu_materials
http://www.latvijapasaule.lv/uploads/PowerPoint2007.pdf
http://www.latvijapasaule.lv/uploads/Excel2007.pdf
http://www.latvijapasaule.lv/uploads/Word2007.pdf


Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas “Skolotājs” A daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Information Technology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of professional bachelor study program "Pre-school Teacher" 

(42141). 
The course deals with effective methods of work in applications MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, 

Adobe Photoshop and the Internet. Special attention is given to work with large documents, design and 

presentation of scientific works, information security issues, ethical and legal aspects. Students are 

introduced to the software licensing forms and have chance to use official software for free 

(FreeWare): Open Office, GIMP, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Kursa nosaukums Informācijas tehnoloģijas izglītībā III 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Informācijas tehnoloģijas 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Andris Vagalis, Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra, Lektors 

Vija Vagale, Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra, Lektore 

 

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

Informācijas tehnoloģijas 

 

Kursa anotācija:  

Kurss sniedz pamatzināšanas un iemaņas interaktīvās tāfeles programmatūras izmantošanai un lietošanai mācību 

līdzekļu sagatavošanā interaktīvajām tafelēm, kā arī e-studiju satura vadības sistēmu pielietošanā studiju procesā 

 

Kursa  plāns: 

Praktiskās – 16 st. 

 

1. Vispārējas ziņas par interaktīvajām tāfelēm un to pielietojumu 

2. Interaktīvās tāfeles izmantošana krītu un flomāsteru tāfeles vietā 

3. Gatavu digitālu mācību materiālu izmantošana uz interaktīvās tāfeles 

4. Vienkāršākie digitālu mācību materiālu veidošanas rīki un metodes  

5. Internetā pieejamo vietņu un lietojumprogrammu integrēšana mācību materiālā 

6. Papildus interaktīvās tāfeles programmatūras resursu pievienošana un izmantošana 

7. Digitālu mācību materiālu vizuālā noformējuma pamati 

8. Vienkāršu interaktīvo rīku pielietošana mācību materiālu izveidē interaktīvajām tāfelēm 

9. Demonstrācijas, matemātiskie un citi rīki. 
10. „Paslēpes” un krāsu triki 

11. Slāņi un krāvumi. „Burvju tinte”, rentgena aparāts, škirotājs,  

12. Konteineri un ierobežotāji. 

13. Jautājumu un atbilžu sistēmu pielietojums interaktīvajos mācību materiālos 

14. Digitāla mācību materiāla izveide 

15. Ievads LMS (Learning management systems) 

16. Kursa izveide, iestatīšana un skolēnu reģistrācija vai piesaiste kursam. 

17. Kursa vērtējumi. 

18. Testu izveide e-kursā 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



Lekciju apmeklējums (vismaz 60%), patstāvīgi izveidot un prezentēt mācību materiālu interaktīvajai tāfelei par izvēlēto 

tematu. Izveidot un publicēt LMS vidē 1 izvēlētu kursu. 

Studiju rezultāti: 

 Izprot interaktīvās tāfeles mācību materiālu galvenās atšķirības no prezentācijām 

 Prot izmantot interaktīvās tāfeles programmatūru lai aizvietotu parasto krīta vai marķieru tāfeli ar interaktīvo 

tāfeli. 

 Izmanto interaktīvo tāfeli esošo prezentāciju demonstrēšanā 

 Prot konvertēt MS PowerPoint materiālus interaktīvās tāfeles formātā. 

 Pārzin un lieto vienkāršākos macību materiālu sagatavošanas rīkus jaunu materiālu izveidē un esošo mācību 

materiālu pilnveidē 

 Prot izveidot un konfigurēt kursu LMS Moodle 

 Var piesaistīt skolēnus kursam, izmantot vērtējumu žurnālu un izveidot testus zināšanu pārbaudei. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. MS Office 2007. [Elektroniskais resurss]: Informātika skolā. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabID=9&id=642 

2. MS Office 2010 online training. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://office.microsoft.com/en-us/training-FX101782702.aspx 

3. Начните работу с Microsoft Office 2010 прямо сейчас. [Elektroniskais resurss]: RuTracker.org. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2964772 

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D)
1
 ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas “Skolotājs” A daļa 

 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Information technology in education 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



Kursa nosaukums Pedagoģiskā psiholoģija  

Kursa kods Psih2001 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Psiholoģija  

Zinātnes apakšnozare Pedagoģiskā psiholoģija  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. psihol. Anita Pipere, profesore  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis ir sagatavot studentus risināt dažādas ar pedagoģisko procesu skolā saistītas problēmas, izmantojot kursā 

apgūtās psiholoģiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Kurss veido studentos izpratni par galvenajām psiholoģiskajām 

likumsakarībām, kuras var izmantot pedagoģiskajā procesā, palīdz attīstīt prasmi atpazīt pedagoģisko situāciju 

psiholoģisko būtību, prasmi reflektēt par dažādiem pedagoģisko problēmu risināšanas ceļiem un iespējām, ņemot vērā 

problēmas psiholoģisko kontekstu. Kursa saturs balstās uz jaunākajām pedagoģiskās psiholoģijas atziņām par skolotāja 

personību profesionālajā un citos dzīves aspektos, par mācīšanās stiliem un stratēģijām, kā arī par mijiedarbības starp 

skolotāju un skolēnu problemātiku. Kursa gaitā tiek diskutēts par tradicionālajām skolotājcentrētājām vai 

bērncentrētajām pieejām un tiek meklētas komplementāra un sinerģētiska risinājuma iespējas.   

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti 

 Spēs izprast un analizēt profesionālajā darbībā pielietojamās pedagoģiskās psiholoģijas zinātnes atziņas un 

likumsakarības; 

 Pratīs pielietot kursā apgūtās psiholoģiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu ar pedagoģisko procesu 

saistītu problēmu risināšanā;  

 Demonstrēs prasmi analizēt mācību procesu un pedagoga personības profesionālos un personīgos aspektus; 

 Spēs atpazīt skolotājcentrētās un bērncentrētās pieejas mācību procesam un kritiski izvērtēt to noderību.  

 

 

Kursa plāns: 

1. Ievads pedagoģiskās psiholoģijas kursā un skolotāja personības psiholoģiskie aspekti, L2, S2 

2. Mācīšanas/mācīšanās teorijas, L4, S4 

3. Mācīšanās stili un mācīšanās stratēģijas, L2, S2 

4. Domāšana un intelekts, L2, S2 

5. Mācīšanās motivācija, L2, S2 

6. Vērtēšana un pašizvērtēšana, L2, S2 

7. Sociālā mijiedarbība un tās vadīšana mācību procesā, L2, S2 

 

 

Kursa saturs: 



1.tēma. Ievads pedagoģiskās psiholoģijas kursā un skolotāja personības psiholoģiskie aspekti 

Lekcijas – 2 stundas 
Semināri – 2 stundas 

 

1.lekcija. Kas ir pedagoģiskā psiholoģija? Definīcija un saites ar citām psiholoģijas nozarēm. Pašlaik aktuālie 

pētniecības virzieni pasaulē. Kam nepieciešama? Skolotājs un pedagoģiskā psiholoģija. Skolotāja darba motivācijas 

teorijas. Skolotāja stress un sadegšanas sindroms. Neirotiskās vajadzības. No attieksmes līdz aizspriedumiem.  

2.seminārs. Ļ.Tolstoja stāsts “Trīs brīnumainas atbildes”. Grupu darbs, analīze saistībā ar skolotāja profesionālās 

misijas psiholoģiskajiem aspektiem.  

 

2.tēma. Mācīšanas/mācīšanās teorijas 

Lekcijas – 4 stundas 

Semināri – 4 stundas 

 
1.lekcija. Biheviorisma teorijas (B.Skinners). Kognitīvisma teorijas (Ž.Piažē, Dž. Bruners, A.Bandura). Humānisma 

teorijas (K.Rodžers).  

2.seminārs. Mācību materiālu studēšana par mācīšanas/mācīšanās teorijām. Individuālais darbs pie atbilžu meklēšanas 

uz uzdotajiem jautājumiem. Diskusija grupā par lasīto.  

3.lekcija. Ievads konstruktīvismā. Konstruktīvisma veidi. Galvenie konstruktīvisma teorētiķi. Konstruktīvisma 

mācīšanās principi. Konstruktīvisma mācīšanas principi. Tradicionālās/konstruktīvisma personības, skolotāja, darba 

kolektīva salīdzinājums. 

4.seminārs. Aktīvas mācīšanās rādītāju aptaujas aizpildīšana un rezultātu apstrāde. Rezultātu interpretācija individuāli 

un grupā. Konstruktīvisma aizstāvība un kritika. 

3.tēma. Mācīšanās stili un mācīšanās stratēģijas 

Lekcijas – 2 stundas 
Semināri – 2 stundas 

1.lekcija. Mācīšanas stila definīcija. Mācīšanās stilu teorētiskie pamati. Dažādas mācīšanās stilu klasifikācijas. 

Mācīšanās stilu izmantošana klasē. Mācīšanās stratēģiju definīcija. Galvenās stratēģiskās prasmes. Kognitīvās 

stratēģijas: uzmanības pievēršana galvenajam, jaunas informācijas izprašana, iekšējo saišu veidošana, ārējo saišu 

veidošana. Metakognitīvās stratēģijas.  

2.seminārs. Mācīšanās stilu (MS) noteikšana ar D.Kolba ekspresmetodiku. Mācīšanās stilu noteikšana ar VAK 

pašnovērtējuma aptauju. Rezultātu analīze individuāli un grupā. MS saistība ar mācību procesu.  

4.tēma. Domāšana un intelekts 

Lekcijas – 2 stundas 

Semināri – 2 stundas 

1.lekcija. Ž.Piažē teorija: Asimilācija un akomodācija. Ž.Piažē padomi skolotājiem. R.Sternberga triarhiskā intelekta 

teorija. H.Gārdnera daudzveidīgā intelekta teorija. 

2.seminārs. H.Gardnera daudzveidīgā intelekta noteikšanas metodikas. Uzdevumi saistībā ar metodikas rezultātiem un 

teorijas pielietošana klasē.  

5.tēma. Mācīšanās motivācija  

Lekcijas – 2 stundas 

Semināri – 2 stundas 

1.lekcija. Motivācijas un mācīšanās motivācijas definīcijas. Motivācijas galvenās teorijas. Mācīšanās motivācija un tās 

klasifikācija. Iekšējā un ārējā mācīšanās motivācija. Kas nosaka mācīšanās motivāciju?  

2.seminārs. Personīgā motivācijas stila noteikšana. Dž.Rottera kontroles lokusa skala. Motivācijas stila un kontroles 

lokusa izmantošana mācīšanas motivācijas veidošanā. Grupu darbs motivācijas paņēmienu noskaidrošanā dažādiem 

motivācijas stiliem.   

6.tēma. Vērtēšana un pašizvērtēšana 

Lekcijas – 2 stundas 

Semināri – 2 stundas 

1.lekcija. Vērtēšanas un pašizvērtēšana definīcija. Vērtēšanas un pašizvērtēšanas veidi. Vērtēšanas un pašizvērtēšanas 

funkcijas. Vērtēšanas spirāle. Portfolio.  

2.seminārs. Praktiska aktivitāte skolēnu darbu vērtēšanā pēc piedāvātā situācijas apraksta un skolēnu darbu aprakstu. 

Iegūto rezultātu analīze un diskusija. Individuālo vērtēšanas kritēriju noskaidrošana un ranžēšana.  

 



7.tēma. Sociālā mijiedarbība un tās vadīšana mācību procesā 

Lekcijas – 2 stundas 
Semināri – 2 stundas 

1.lekcija. Klasvadība: skolotāja un skolēnu mijiedarbība. Skolotāja divas lomas: rūpes par mācību uzdevumiem/rūpes 

par skolēnu un savām vajadzībām. Skolotāja varas veidi klasē. Skolēnu attiecību veidi grupā. Klases vadītāju tipi.  

2.seminārs. Problēmsituāciju risināšana un apspriešana grupās. Praktiskie treniņuzdevumi “Uzdevums par vistām” 

(grupas ietekme) un “Sabojātais telefons” (saskarsmes īpatnības).  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 1) Visu semināra nodarbību 100% apmeklējums un semināra uzdevumu sekmīga izpilde (nokavēta semināra gadījumā 
darbs tiek izpildīts patstāvīgi (rakstiski) un nodots pasniedzējam); 

2) Sasniegumu tests par visa kursa materiālu 100%.  

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Geidžs, N.L. & Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2. Лефрансуа, Г. (2003). Психология для учителя: Прикладная  педагогическая психология. СПб: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Balsons, M. (1995). Kā izprast klases uzvedību. Rīga: Lielvārds.  

2. Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa. 

3. Fox, M. (1993). Psychological Perspectives in Education. Introduction in Education. Red. J.Solity, N.Y. 

4. Frajs, R. (2001). Radošas personības rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 

5. Jensen, E. (1998). Teaching with the Brain in Mind. ASCD. 

6. Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus: Rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem (no 6 līdz 12 gadiem). (2003) Rīga: 

Valters un Rapa.  
7. Krastiņa, E., & Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa.  

8. Maslo, E. (2003). Mācīšanās spēju pilnveide (Pedagoģiskā bibliotēka). Rīga: RaKa.  

9. Omārova, S. (1994). Cilvēks cilvēku vidū. Rīga: Kamene. 

10. Omārova, S. (1994). Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene. 

11. Pedagoģiskā doma ASV un Lielbritānijā. (1991). Rīga: Zvaigzne. 

12. Pļaveniece, M., & Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa. 

13. Rimma, S. (2000). Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava. 

14. Santrock, J.W. (2001). Educational Psychology. McGraw- Hill Companies, Inc. 

15. Voterhauzs, F. (1999). Klasvadība. Rīga: Zvaigzne ABC. 

16. Крупенин, А.Л., & Крохина, И.М. (1995). Эффективный учитель. Практическая психология для 

подростков. Ростов н/Дону, «Феникс». 

17. Кан-Калик, В.А. (1987). Учителю о педагогическом общении. Москва.  

18. Фридман, Л.М., & Кулагина, И.Ю. (1991). Психологический справочник учителя. Москва: 

«Просвещение». 

19. Фридман, Л.М. (1997). Психопедагогика общего образования. Москва: Институт практической 

психологии. 

20. Цукерман, Г.А. (1995). Психология саморазвития: задача для подростков и педагогов. Рига, ПИ 

«Эксперимент». 

21. Роджерс, К., & Фрейберг, Дж. (2002). Свобода учиться.  Москва: «Смысл». 

22. Гейвин, Х. (2003). Когнитивная  психология.СПб: «Питер». 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls “Psiholoģijas pasaule” 
Journal of Educational Psychology. Published by the APA. ISSN 0022-0663. 

http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 

 

Piezīmes: 

http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx


Kurss adresēts profesionālo skolotāju bakalaura studiju programmu studentiem, A daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Educational Psychology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of this study course is to prepare students to deal with the array of different problems related to the 

pedagogical process in school, applying psychological knowledge and practical skills acquired during this course. 

The course is intended to develop understanding of the main psychological regularities that could be applied during 

the pedagogical process, to foster skills to acknowledge the psychological underpinnings of pedagogical situation, to 

promote reflection on the ways and possibilities for the solutions of pedagogical problems, considering the 

psychological context of the problem. Content of this course is enriched by the innovative ideas in educational 

psychology about the teacher’s personality in professional and other aspects of her/his life, about the learning styles 

and strategies as well as the issues rising in the course of interaction between the teacher and student. Course 

challenges the traditional teacher-centered or child-centered approaches and provide the space to search for the 

possibilities of complementary and synergetic solutions.    

 

  



Kursa nosaukums Sociālā un personības psiholoģija 

Kursa kods Psih2002 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych, doc. Valērijs Dombrovskis 

 

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

Vispārīga psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts skolotāju studiju programmas studējošajiem izglītības nozarē. Kursa ietvaros tiek 

veidota izpratne par sociālpsiholoģijas priekšmetu, metodēm un to lietošanas specifiku. Tiek analizētas 

mazo un lielo grupu, starppersonu un starpgrupu attiecību sociālpsiholoģisko fenomenu izpausmes un 

norises īpatnības. Tiek aplūkota personības problēmas sociālpsiholoģiskā specifika identitātes 

izaugsmes konteksta. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu studējošie ir spējīgi: 

 Demonstrēt zināšanas un izpratni par sociālpsiholoģisko parādību būtību; 

 Formulēt, aprakstīt un diskutēt par sociālās psiholoģijas fenomenu izpausmēm gan vēstures, gan 

mūsdienu satura kontekstā; 

 Identificēt, analizēt un izvērtēt sociālpsiholoģisko fenomenu norises mehānismus; 

 Veikt pētniecisko darbību, izmantojot apgūtos teorētiskos un praktiskos pamatus; 

 Demonstrēt komunikācijas un sadarbības prasmes, ievērojot mazo grupu likumsakarības; 

 Organizēt un īstenot savu turpmāko pedagoga profesionālo darbību, ņemot vērā apgūtās 

sociālpsiholoģijas teorētiskās un lietišķās atziņas. 

 

Kursa saturs: 

1. Sociālās psiholoģijas kā psiholoģijas zinātnes apakšnozares attīstība. 

Mūsdienu priekšstatu par sociālās psiholoģijas priekšmetu daudzveidība. Sociālās psiholoģijas 

struktūra. Sociālpsiholoģisko zinību attīstība. H.Šteintāla, M.Lazarusa, G.Tarda, S.Sigele, G.Lebona, 

V.Makdūgala, Č.Kūlija ieguldījumi sociālās psiholoģijas attīstībā.  

2. Sociālās psiholoģijas metodoloģija.  

Sociālpsiholoģiskā pētījuma specifika, informācijas iegūšanas avoti, metodes, izmantošanas īpatnības. 

Pētījuma metožu klasifikācijas problēma: izpētes un diagnostikas, apstrādes un interpretācijas, 

terapijas un korekcijas, motivācijas un vadīšanas, mācību un attīstības u.c. 

3. Starppersonu mijiedarbības psiholoģija. 

Saskarsmes problēmas izpētes pieejas: informatīvā, interaktīvā un saskarsme kā mijattiecību sistēma. 

Saskarsmes jēdziens, veidi, līdzekļi. Saskarsmes ārējā un iekšējā dimensija. Cilvēku savstarpējās 

uztveres un izpratnes mehānismi: kauzālā atribūcija, identifikācija, empātija, stereotipizācija u.c. 

Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka uztverē. P.Miciča informācijas zudumu shēma. Neverbālā 

komunikācija. Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas. Neverbālo izteiksmes līdzekļu funkcijas: 

žesti, pozas, mīmika, intonācija, vizuālais kontakts, saskarsmes distance (pēc E.Holla). 

4. Mazās grupas psiholoģija. 



Makrovides, mikrovides un mazās grupas samērs. Mazās grupas jēdziens, veidošanās nosacījumi un 

klasifikācija. Grupas fenomenoloģija: sociālā fasilitācija, sociālais slinkums, deindividualizācija, 

grupas polarizācija, grupas domāšana. Uzskati par mazo grupu veidošanās iemesliem: Sociālās 

iemācīšanās teorija (A.Bandura); sociālās salīdzināšanas teorija (L.Festingers); apmaiņas teorija 

(H.Kellijs, J.Thibaut) un sociobioloģiskā teorija (Bowlby). Normatīvā uzvedība grupā: vairākuma 

ietekme (konformisms), mazākuma ietekme (S.Moskovisi, Ž.Pešelē pētījumi). Grupas attīstības un 

tipoloģijas problēma: A.Petrovska stratometriskā koncepcija, L.Umanska parametriskā pieeja, 

B.Takmena divdimensiju modelis. Grupas dinamikas mehānismi. Personības attīstība grupā. Līderības 

fenomens. Līderības problēmas pirmsākumi: “iezīmju teorija”, grupas teorija, situācijas teorija. 

K.Levins un vadības stili, vadīšanas adaptīvais stils. Orientācija uz uzdevumu. Orientācija uz 

starppersonu attiecībām. Līdera pozīcijā ievirzīšanās mehānismi. Statusa un lomas jēdziens. 

Iemantotais un iegūtais statuss. Integrālais, dabiskais, darbinieka, temporālais un sociometriskais 
statuss. Lomas, kas orientētas uz: uzdevumu risināšanu; attiecību uzturēšanu grupā; uz sevi un traucē 

grupas darbam. 

5. Personības problēma sociālajā psiholoģijā. 

Personība kā pētījuma priekšmets socioloģijā, psiholoģijā. Personības problēmas sociālpsiholoģiskā 

specifika. Personības socializācija un attīstība. Socializācijas stadijas, fenomeni un mehānismi. 

Pieaugušo socializācijas īpatnības. Ego-identitātes izaugsme kā process un kā rezultāts: Dž.Marsia 

identitātes stadijas. Resocializācija un desocializācija. 

6. Konflikta psiholoģija. 

Konflikta jēdziens. Konflikta struktūra, veidi un dinamika. Konfliktsituāciju dramatizācija un analīze. 

Konflikta diagnoze. Konfliktu risināšanas metodes: konkurence, sadarbība, pielāgošanās, izvairīšanās, 

kompromiss. 

7. Lielo grupu fenomenoloģija. 

Lielās grupas jēdziens un klasifikācija. Lielo grupu attīstības līmeņi. Pūlis un tā veidi. Masveida 

parādības lielajās grupās: masu komunikācijas līdzekļi, baumas, tenkas un cīņa ar tām, reklāma u.c. 

Pūļa psiholoģiskās teorijas: G.Lebona, Z.Freida, Dž.Dolarda un N.Millera uzskati par pūļa būtību. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas -  16 st., semināri -  16 st. 

 

Lekciju tēmas:  
1. Sociālā psiholoģija kā kultūras fenomens vēsturiskā un mūsdienu skatījumā. 

2. Sociālpsiholoģiskā pētījuma specifika, informācijas iegūšanas avoti, metodes un to izmantošanas 

īpatnības. 

3. Saskarsme kā mijattiecību sistēma: perceptīvā, komunikatīvā un interaktīvā sastāvdaļa. 

4. Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas. 

5.. Mazās grupas jēdziens, klasifikācija. Makrovides, mikrovides un mazās grupas samērotība. Uzskati 

par grupu veidošanās iemesliem. 

6. Mazās grupas likumsakarības: vairākuma normatīvā ietekme un konformisms (S.Ašs), mazākuma 

normatīvā ietekme (S.Moskovisi, Ž.Pešelē). 

7. Personības problēmas sociālpsiholoģiskā specifika. Identitātes izaugsme kā process un kā rezultāts. 

8. Lielās grupas jēdziens un klasifikācija. Masveida parādības lielajās grupās. 
 

Semināru tēmas: 

1. Sociālās psiholoģijas priekšmets. 

2. Novērošanas metode sociālajā psiholoģijā, sociometrija un kontent-analīze. 

3. Vienvirziena/divvirzienu komunikācija individuāli un grupā. 

4. Neverbālās komunikācijas ekspresija un interpretācija. 

5. Konformisms, līderība un grupas lēmuma pieņemšana. 

6. Grupas saliedētība, saderība un attīstība. 

7. Konfliktu risināšanas stili: konkurence, sadarbība, pielāgošanās, izvairīšanās, kompromiss. 

8. Etnoss kā lielā sociālā grupa. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 
Kritisks apcerējums par šādiem grupas fenomeniem: sociālā fasilitācija, sociālais slinkums, 

deindividuācija, grupas polarizācija, grupas domāšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



Vērtējuma sastāvdaļas: Nodarbību apmeklējums – 30%, Darbs seminārā – 30%, pārbaudījuma tests - 

40%. Par četrām un vairāk nokavētām nodarbībām procents par apmeklēšanu netiek piešķirts. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Myers, D. (2010). Social Psychology. N.Y.: McGraw-Hill. 

2. Omārova, S. (2009). Cilvēks runā ar cilvēku: Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene SIA. 

3. Omārova, S. (2002). Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene SIA. 

4. Pļaviniece, M. & Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa 

5. Reņģe, V. (2011). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC apgāds. 
6. Андреева, Г., М. (2010). Социальная психология. Москва: Аспект Пресс. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Dubkēvičs, L. (2006). Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava apgāds. 

2. Egidess, A. (2008). Saskarsmes labirinti. Rīga: Jumava apgāds. 

3. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001). Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal 

Processes. London: Blackwell Publishers. 

4. Hogg, M., Tindale, S. (2002). Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes. 
London: Blackwell Publishers. 

5. Le Bons, G. (1998). Pūļa psiholoģija. Rēzekne: Latgales kultūras centrs. 

6. Pīzs, A. & Pīza, B. (2008). Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava apgāds. 

7. Reņģe, V. (2000). Psiholoģija: personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

8. Крысько, В.,Г. (2002). Этническая психология. Москва: Академия. 

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

законы поведения человека в социуме . Москва: Прайм-Еврознак. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Journal of Personality and Social Psychology 

Journal of Experimental Social Psychology 

Social Psychology of Education 

Current Research in Social Psychology http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html 

ERIC – Educational Resources Information Center (free version): http://www.eric.ed.gov/ 

Psycline – Guide to Psychology and Social Science Journals on the Web: 

http://psycline.org/journals/psycline.html 

Psiholoģijas bibliotēka: http://psy.piter.com/library/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”   (A daļa) 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Social Psychology and Personality 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for students of Education Teacher Programmes. During training students 
develop an understanding of research methods and how they are applied in social psychology; the 

features and manifestation of social-psychological phenomena of small and large groups, as well as 

interpersonal and intergroup relations are analysed; specificities of socio-psychological personality 

development in the context of identity development are considered. 

 

  

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html
http://www.eric.ed.gov/
http://psycline.org/journals/psycline.html
http://psy.piter.com/library/


Kursa nosaukums Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā  

Kursa kods Psih4001 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Speciālā pedagoģija, speciālā   psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

M. Rozenfelde,  Mg. paed.  

 

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

Vispārīgā pedagoģija, A daļa 

 

Kursa anotācija: 

Kursa apguves laikā studenti apgūst speciālās pedagoģijas un psiholoģijas pamatus ( principus, mērķus, 

uzdevumus); zināšanas par izglītojamo attīstības traucējumu veidiem, to atpazīstamību un skolotāja 

iespējamo atbalstu šiem izglītojamajiem mācību procesā, veido topošo pedagogu labvēlību, humānu 

attieksmi darbam izglītības iestādēs iekļaujošas izglītības un iekļaujošas sabiedrības veidošanas 

kontekstā. 

 

Rezultāti: 

izprot speciālās psiholoģijas un pedagoģijas pamatnostādnes, jēdzienus, principus, lieto šīs jomas 

terminoloģiju; 

-  atpazīst dažādu izglītojamo attīstības traucējumu izraisītās īpatnības mācību procesā, pārzina 

nepieciešamos korekcijas un  atbalsta  pasākumus; 

- spēj komunicēt un veidot saskarsmi ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

1. Speciālās psiholoģijas un pedagoģijas jēdziens, nozīmība, pamatuzdevumi, principi, mērķi, 
uzdevumi, pētīšanas metodes. 

2. Bērnu attīstības traucējumu diagnostika. Speciālās izglītības programmas un to realizācija. 

3. Bērnu attīstības traucējumu klasifikācija speciālajā psiholoģijā un pedagoģijā.  

4. Izglītojamais ar garīgās attīstības traucējumiem( GAT) izglītības procesā: 

- garīgās attīstības traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar GAT pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- sākumskolas izglītojamo ar GAT pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- pamatizglītības izglītojamo ar GAT pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- izglītojamo ar GAT darbības īpatnības, darba spēju traucējumi un to ietekme mācību procesā; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar GAT vispārējās un speciālās izglītības iestādes mācību 
procesā; 

-  izglītojamo ar GAT audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, principi; 

-  autisms. 
5. Izglītojamie ar dzirdes traucējumiem izglītības procesā: 

- dzirdes attīstības traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar dzirdes traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums;    

-  skolas vecuma izglītojamo ar dzirdes traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- izglītojamie ar kohleāriem implantiem mācību procesā un pedagoģiskā darba īpatnības; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem vispārējās un speciālās izglītības 
iestādes mācību procesā; 

- izglītojamo ar dzirdes traucējumiem audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, principi. 
6.  Izglītojamie ar redzes traucējumiem izglītības procesā: 



-      redzes attīstības traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar redzes traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- skolas vecuma izglītojamo ar redzes traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar redzes traucējumiem vispārējās un speciālās izglītības 
iestādes mācību procesā; 

- izglītojamo ar redzes traucējumiem audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, principi. 

7.  Izglītojamie ar garīgās veselības traucējumiem izglītības procesā: 
-       garīgās veselības traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar garīgās veselības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- skolas vecuma izglītojamo ar garīgās veselības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem vispārējās un speciālās 
izglītības iestādes mācību procesā; 

- izglītojamo ar garīgās veselības traucējumiem audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, principi. 
8. Izglītojamie ar valodas un runas traucējumiem izglītības procesā: 

-       valodas un runas traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar valodas un runas traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- sākumskolas izglītojamo ar valodas un runas traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- pamatizglītības izglītojamo ar valodas un runas traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar valodas un runas traucējumiem vispārējās un speciālās 
izglītības iestādes mācību procesā; 

- izglītojamo ar valodas un runas traucējumiem audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, principi. 
9. Izglītojamie ar psihosomatiskiem traucējumiem izglītības procesā: 

-       psihosomatisko  traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar psihosomatiskiem traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- sākumskolas izglītojamo ar psihosomatiskiem traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- pamatizglītības izglītojamo ar psihosomatiskiem traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar psihosomatiskiem traucējumiem vispārējās un speciālās 
izglītības iestādes mācību procesā.    

10. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā: 

-      mācīšanās traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- sākumskolas izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums; 

- pamatizglītības izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem vispārējās un speciālās 
izglītības iestādes mācību procesā.    

11. Izglītojamie ar balsta kustību sistēmas traucējumiem izglītības procesā: 

-       balsta kustību sistēmas traucējumu klīnika;  

- pirmsskolas bērnu ar balsta kustību sistēmas traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- sākumskolas izglītojamo ar balsta kustību sistēmas traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskais 
raksturojums; 

- pamatizglītības izglītojamo ar balsta kustību sistēmas traucējumiem pedagoģiski 

psiholoģiskais raksturojums; 

- atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar balsta kustību sistēmas traucējumiem vispārējās un 

speciālās izglītības iestādes mācību procesā; 

- izglītojamo ar balsta kustību sistēmas traucējumiem audzināšanas darba mērķi, uzdevumi, 
principi.  

12.  Vienotu prasību nozīme izglītojamo attīstības traucējumu korekcijā un audzināšanā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. Lekciju apmeklējuma ( apmeklētas, minimums, 75% lekciju); 

2. Dalības mācību ekskursijā ( obligāta); 

3.Aktīvas dalības semināros  



    ( izstrādāta un prezentēta vismaz 1. tēma), 

4. Izstrādātā patstāvīgā darba novērtējuma ( vismaz 4. balles); 

5. Izstrādāto kontroldarbu vērtējuma ( vismaz 4 balles); 

6. Iesniegto pastāvīgā darba uzdevumu izpildes vērtējuma  

     ( vismaz 4 balles); 

7. Atbildes eksāmenā vērtējuma ( vismaz 4 balles). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem, vecākiem.- R.: Skolu atbalsta centrs, 2002. 

2.Freimanis I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: IU RAKA.272 lpp. 

3. Liepiņa S. (2003). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa. 313 lpp. 

4.Tūbele S., Šteinberga A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa. 112 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. 1.Обучение детей с нарушениями интелектуального развития (олигофренопедагогика).- 

М.: ACADEMIA, 2001. 

2. Teivāns E. (1994).  Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: Zvaigzne ABC. 24.lpp. 

3. Orska R, Olutnika A. (2005). Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē. 
Rēzekne: RA izdevniecība. 35 lpp. 

4. 4.Perske R. (2004). Cerība. Palīgs ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Rīga: Jāņa 

Rozes apgāds. 166 lpp. 

5. Grunevald K. (1994). Apmācību kurss personām garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs. 

Rīga: Zvaigzne ABC. - 133 lpp. 

6. Baka A., Grunevalds K. (1998). Grāmata par aprūpi. Rīga: Preses nams. 326 lpp. 

7. Rozenfelde M. (2007).Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: RA 

izdevniecība. 55 lpp. 

8. Bibby A, Davey M., Hudson-Vaux D., Miller S. Morling E., Stitt C. (2005). Supporting 

Children with Behaviour difficulties. D.Fulton publishers. 102. 

9. Gibson, S., Blandford, S. (2005) Managing Special educational needs, Paul Chapman  
Publishing . 

10. Hannell G. (2006). Identifying children with special needs. Corwin Press. California. 180. 

11. 11.Hanko G. (1986). Special Needs in Ordinary Classrooms. An approach to teacher Support 

and Pupil care in Primary and Secondary Schools. Basil Blackwell Ltd.Oxford OX$ 1JF 

England. 166. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. 1.Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam.. Pieejams: 

http://izm.gov.lv/normat.arch/politikas-planosana/1016.html.  
2. 2.Speciālā izglītība Latvijā. Pieejams:http://cacea.ec.europa.eu /portal 

/page/portal/Eurydice/EuryPage?country =LV&lang =EN&fragment=239. 

3. www.vsic.gov.lv 

4. 4. Agrīnā iejaukšanās. Situācijas analīze Eiropā. Galvenie aspekti un rekomendācijas. Projekta 

noslēguma ziņojums. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra.2005. 

Pieejams:www.european- agency.org. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  A daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Introduction into special pedagogy and psychology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course is meant for students of pedagogy bachelor study programmes. Study course aim - 

students acquire understanding about the modern education realization of pre-school age children and 

pupils with special needs. Course objectives are as follows:  

 The acquisition of knowledge, skills and competences connected with education of 

children/pupils with special needs occurs in students’ mutual cooperation,  

 The active engagement in the study course theme research is based on inductive thinking. 

http://izm.gov.lv/normat.arch/politikas-planosana/1016.html
http://www.vsic.gov.lv/
http://www.european-/
http://nodarbibas.du.lv/izvele/1/5?by_secondary=3&sid=5


Kursa nosaukums Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 

Kursa kods PedaP457 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

 Dr.paed., profesore Elfrīda Krastiņa, Mg. paed., lektore Sandra Zariņa,  Mg. paed., lektore Natālija  

Geriņa 

 

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

Nav.  

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par zinātniski pētnieciskās darbības būtība, apgūst 

pētīšanas metodes un plāno to izmantošanu. Studējošie izprot bakalaura darba izstrādei izvirzītās 

prasības, kas ir aktuālas darba izpildes gaitā, apgūst  darba noformēšanas prasmes. 

 

Rezultāti: 

Kursa apguves gaitā studējošais: 
Atrod, atlasa, sistematizē, kritiski izvērtē un interpretē informāciju atbilstoši savā bakalaura darbā 

izvirzītajiem pētījuma mērķiem. Lieto informāciju tehnoloģijas. 

Veic pētniecisko darbību, iesaistās metodisko materiālu sagatavošanā un aprobācijā praksē. 

Apkopo un izvērtē pētījuma rezultātus, salīdzina tos ar teorētiskām atziņām un praksi. 

Noformē bakalaura darbu atbilstoši izvirzītajām prasībām (darbībā ar darba zinātnisko vadītāju). 

 

 

Kursa saturs: 

Zinātniski pētnieciskā darba būtība, pamatprincipi un uzdevumi. Zinātniski pētnieciskā darba tēma, tās 
formulējums, aktualitāte. Darba hipotēze, mērķis, uzdevumi. Zinātniskās literatūras atlase, analīze un 

bibliogrāfiskā saraksta sastādīšana. Pētnieciskās metodes būtība, tās raksturojums. Empīrisko datu 

ieguves metodes: novērošana, aptaujas, anketēšana, testēšana, pedagoģiskais eksperiments. Pētījuma 

ticamība, validitāte, pētījuma eksperimentālā bāze. Iegūto datu analīze, atspoguļojums, interpretēšana. 

Secinājumi. Bakalaura darba izpildes saturs un struktūra. Darba tehniskā noformēšana. 

 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

1.tēma. Zinātniski pētnieciskā darba būtība, pamatprincipi un uzdevumi. Zinātniski pētnieciskā darba 

tēma, tās formulējums, aktualitāte. Darba hipotēze, mērķis, uzdevumi (4 st). 

2. tēma. Zinātniskās informācijas meklēšanas, atpazīšanas un apstrādes principi. Zinātniskās literatūras 

atlase, analīze un bibliogrāfiskā saraksta sastādīšana. Bibliogrāfijas izmantošanas kārtība, pieņemtie 

apzīmējumi un prasības (4 st.). 

3. tēma. Pētnieciskās metodes būtība, tās raksturojums. Empīrisko datu ieguves metodes: novērošana, 

aptaujas, anketēšana, testēšana u.c. (4 st.). 

4. tēma.  Pedagoģiskais eksperiments. Pedagoģiskās situācijas un to modelēšana (4 st.). 

5. tēma. Pētīšanas metodes un pētīšanas metodikas, to atlase, izvēle, izmantošana. Pētījuma ticamība, 

validitāte, pētījuma eksperimentālā bāze (4 st.). 

6. tēma. Iegūto datu uzskaite, atspoguļojums tabulās (datu grupēšana). Tendenču noteikšana. Datu 
matemātiskie izskaitļojumi (statistika). Datu analīze. Secinājumi (4 st.). 

7. tēma. Bakalaura darba izpildes saturs un struktūra. Darba plānojums, tā sastāvdaļas (ievads, 



teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, literatūras saraksts, pielikums). Darba apjoms(4 st.). 

8. tēma. Darba tehniskā noformēšana (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: bakalaura tēmas formulējums. Bakalaura darba ievads un zinātniskas 

kategorijas. Bakalaura darba saturs. Literatūras saraksts. Pētījuma metodikas: novērošanas protokols, 

anketas, testi, sociometrija u.tml.). Pārskats par darba teorētisko un metodisko daļu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (30%), patstāvīgo darbu kvalitatīva izpilde (70%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Albrehta, Dz.(1998) Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata. . 

2. Geske, A., & Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga:LU Akadēmiskais apgāds. 

3. Geske, A., & Grīnfelds, A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģija un metode. Rīga: RaKa  

4. Gorard, S. (2001) Quantitative Methods in educational Research. The role of numbers made 

easy.  

5. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes.(2011). Red. K. Mārtinsone. A. Pipere. 

Rīga:Raka.  

 

 

Papildliteratūra: 

1. Baldiņš, A., Raževa, A. (2001). Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. Rīga: 

Pētergailis. 

2.Freeman, D. (1998). Doing  Teacher Research From Inquiry to Understanding. 

3.Isaac, S.& Michael, W.B. (1997) Handbook in Research and Evolution. For Education and 

the Behavioral Sciences.  

4. Kroplijs, A. & Raščevska, M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 
Rīga: RaKa. 

5.Kvale, S. (1996) Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing.  

6.Lasmanis, A. (1999) Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. Rīga: SIA 

Mācību apgāds NTO,  

7. Lasmanis, A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un 

psiholoģijas pētījumos.Rīga: Izglītības soļi. 

8.Raščevska, M. (2005) Psiholoģisko testu konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa.  

9.Robottom, J.& Hart, P. (1993) Research in Environmental Education Engaging the Debate.  

10.Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures 

for Developing Grounded Theory.  

11.Špona, A. & Čehlova, Z. (2004). Pētniecība pedagoģijā. – Rīga: RaKa.  

  12.Yin, R.K. (1994). Case Study Research Design and Methods. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Skolotājs”  

Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība” 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura  studiju programmas „Skolotājs” A daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Scientific methods of research in pedagogy 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course helps the students develop their understanding of the essence of scientific research 

activity, master research methods and plan their application. The students comprehend the 

requirements that are set for a bachelor’s paper and are topical while writing the paper, as well as 

acquire the skills of formatting their paper.  

 



Kursa nosaukums Mācību organizācijas pamati  

 

Kursa kods Peda3002 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., prof. Elfrīda Krastiņa, Mg. paed., lekt. Larisa Silova  

 

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

Pirmsskolas un skolas pedagoģija  

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmu studējošajiem, lai apgūtu didaktikas teorētiskos 

pamatus, veidojot prasmes un iemaņas mūsdienīga mācību procesa organizēšana un vadīšana.  

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 mācību procesa struktūru, organizāciju un vadīšanu saistībā ar izglītības normatīvo dokumentu 

prasībām.  
Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas pieejas mācību procesa organizēšana un vadīšana;  

 izvērtēt savu viedokli par aktuālām problēmām izglītībā; 

 izvēlēties atbilstošas mācību metodes izvirzītajām mērķim; 

 īstenot mācību individualizāciju un adekvāti izvērtēt skolēnu mācību sasniegumu iekļaujošas 

mācībās .  

 

Kursa saturs: 

1. Didaktikas sākotne un tās attīstība. Pasaulē pazīstamākās izglītības satura teorijas. 

2. Mācību procesa jēdziens. Izziņas teorija un mācību process.  

3. Mācību principa jēdziens, to raksturojums.  

4. Mācību organizācijas formas.  

5. Mācību metodes.  

6. Mācību saturs, tā izveide. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi.  

7. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pašizvērtēšana.  

8. Mācību darba diferenciācija un individualizācija mūsdienu skolā.  

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1.temats. Didaktikas sākotne un tās attīstība. Pasaulē pazīstamākās izglītības satura teorijas. 
Didaktikas jēdziens, pētīšanas priekšmets, pamatkategorijas. Didaktikas saikne ar citām zinātnēm. 

Latvijas izglītības koncepcija. Izglītības mērķi un uzdevumi. Izglītības un mācību satura jēdziens. 

Izglītības satura normatīvie dokumenti, standarta jēdziens.  

2.temats. Mācību procesa jēdziens. Izziņas teorija un mācību process. 

Mācību procesa struktūra, likumsakarības. Mācīšanas un mācīšanās vienotība. Mācīšanās motīvi. 
Mācību darbības teorijas mūsdienās.  

3.temats. Mācību principa jēdziens, to raksturojums. 

Nozīmīgākie mācību principi, to būtība un realizēšana mācību procesā. 



4.temats. Mācību organizācija formas. 

Klašu un stundas sistēmas vēsturiskā attīstība. Stundu tipoloģija un struktūra. Galvenās prasības 

mūsdienu stundai.  

5.temats. Mācību metodes. 

Mācību metode un mācību paņēmiens, mācību metožu daudzveidība. Mācību metožu klasifikācija. 

Mācību metodes aizrobežu teorijās un skolas praksē.  

6.temats. Mācību saturs, tā izveide. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi. 

Izglītības un mācību satura izveides konceptuālās pamatatziņas. Mācību līdzekļu un palīglīdzekļu 

dažādība, to klasifikācija un raksturojums, to izveides problēmas. 

7.temats. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pašizvērtēšana.  

Skolēnu mācību sasniegumu kontroles un vērtēšanas uzdevumi un prasības, pārbaudes metodes. 

Skolēnu zināšanu, prasmju vērtēšanas problēmas pedagoģijā. Mācību  
sasniegumu pašizvērtēšana. 

8.temats. Mācību darba diferenciācija un individualizācija mūsdienu skolā. 

Darbs ar apdāvinātiem skolēniem un tādiem, kuriem ir grūtības mācībās. Neveiksmes mācībās, to 

izpausmes. Nesekmības cēloņi, tās profilakse. Darbs nesekmības novēršanā dažāda vecuma skolēnu 

grupās.   

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 
Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 

- dažādu mācību procesa organizēšanas un vadīšanas pieeju salīdzināšana un kritiskā 

izvērtēšana (20%);   

- Latvijas un pasaules izglītības aktuālo problēmu noteikšana un izvērtēšana (20%);  

- mācību mērķu izvirzīšana un tām atbilstošu metožu izvēle (15%);  

- skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšana (15%).   

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Albrehta, Dz. (2001) Didaktika.- R.:RaKa 

2. Andersone, R. (2007) Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.:RaKa 

3. Beļickis, I. (2000) Vērtīborientētā mācību stunda. -R.:RaKa 

4. Daniela, L. (2009) Skolēni un mācību disciplīna. – R.: RaKa  

5. Didaktika. (2000) Ievērojamākie pedagoģi par mācību teoriju/ Satādītāji A.Kopeloviča,. 

L.Žukovs.-  R.:RaKa 

6. Didaktika. (2000) Ievērojamāko pedagogu mācību teoriju/sast. A.Karpova., L.Žukovs.- R.:RaKa  

7. Geidžs, N.L., Berliners, D.C.(1999) Pedagoģiskā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC 

8. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas .-R.:Zvaigzne ABC 
9. Hahele, R. (2006) Pašnovērtējums mācību procesā. – R.: RaKa 

10. Krastiņa, E.Pipere, A. (2004) Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. -R.:RaKa 

11. Komenskis, J.A. (1992) Lielā didaktika.-R.: Zvaigzne 

12. Mācīsimies sadarboties (1998)/L.Grigules un I.Silovas red.-R.: SIA „Mācību grāmata” 

13. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca (2000)/ sastādījis autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā.-

R.: Zvaigzne ABC 

14. Rubana, I. M. (2000) Mācīties darot.-R.: RaKa 

15. Smita, K., Strika, L. (1998) Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z.-R.:RaKa 

16. Zelmenis, V. (2000) Pedagoģijas pamati.- R.:RaKa 

17. Žukovs, L. (1999) Pedagoģijas vēsture.-R.:RaKa 

18. Žukovs, L. (1998) Ievads pedegoģijā (Pamtkurss).-R.:RaKa 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Latvijas izglītības saturu veidojot. Raktu krājums. Metodisks līdzeklis. (1992) -R.:A/S „Grāmata” 

2. Oņuščuks, V. (1995) Mācību stundu mūsdienu skolā.- R.: Zvaigzne 

3. Delors (2001)  Ž.Mācīšanās ir zelts.- UNESCO 

4. Izglītības likums//Latvijas Vēstnesis, 1998.17.11 

5. Rimna, S. (2001) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi.-R.: Jumava 

6. Opolcere, U. (2000) Mācīties- tas ir lieliski!.-R.: Alberts XII” 
7. Žogla, I. (2001) Didaktikas teorētiskie pamati.-R.:Ra Ka 



8. Maslo, E. (2003) Mācīšanās spēju pilnveide.-R.:RaKa 

9. Maslo, I. (1995) Skolas pedegoģiskā proces diferenciācija un individualizācija.-R.:RaKa 

10. Čehlova, (2002) Z.Izziņas aktivitāte mācībās.-R.:RaKa 

11. Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti.:R.:ISEC, 2004 

12. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, 2010 

13. Одаренные дети (1992)//Пер. с англ. (Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого; Предисл. 

В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс 

14. Подласый, И.П. (1999) Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов; в 2 кн. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,  – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. 

15. Ануфриев, А.Ф., Костромина, С.Н. (1998) Как преодолеть трудности в обучении детей. – 

М.: Изд. «Ось-89» 

16. Умственное развитие детей в процессе обучения. Сборник статей (1991) / Под ред. 
В.В.Давыдова.  

17. Выготский, Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика 

18. Загвязинский, В.И. (2004) Теория обучения. Современная интерпретация. – М.: 

АКАДЕМИЯ 

19. Ireson,J., Hallam, S. (2001)  Ability Grouping in Education  

20. Am I Teatcher Well? Self- evaluation Strategies for Effective Teachers, 2001 

21. Brookfield, S.D., Preskill, S. (1999) Discussion as a Way of Teaching. Tools Techniques for 

Democratic Classroom 

22. Chris, Kyriacou. (1997) Effective Teaching in Schools. Theory and Practice 

23. Davis J.R., Davis A.B., Effective Training Strategies. AComprehensive Guide to Maximizing 

Learning in Organizations 
24. Gardner, H. (1993)  Multiple Intelligences The Theory and Practice 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Freidenfelds, J.,Ūsiņš, V. 91988) Mācību procesa pilnveide skolā. - R.: Zvaigzne 

2. No zināšanām uz kompetentu darbību. (2006) / LU rakstu krājums. – R.: LU Akadēmiskais apgāds  

3. Pedagoģija un skolotāju izglītība. (2007) / Latvijas Universitātes raksti 715. sējums. – R.: LU  

4. Vispārīgā didaktika un audzināšana. (2001) Zinātnisku rakstu krājums. – R.: LU PPI 

5. Žurnāls: „Skolotājs” 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” A daļa 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Fundamentals of study organization 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the students of Faculty of Education and Management for obtaining 

bachelor degree in the field of professional education, to acquire theoretical knowledge and skills for 

conducting and the management of educational process. 

 

  



 

Kursa nosaukums Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana  

Kursa kods BiolI002, Biol1001 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Fizioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 
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16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr., Bioloğijas doktore, doc. Līga Antoņeviča 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Paredzēts bakalaura profesionālo studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” studentiem. 1.st. gadā 

Kursa ietvaros tiek apgūtās zināšanas par cilvēka organisma morfofunkcionālajām bērnībā, pubertātes 

periodā un jaunībā, kā arī iemaņas un prasmes svarīgu organisma funkcionālo rādītāju izpētē un 

novērtēšanā, skolas higiēnā un veselības veicināšanā. 

 

Rezultāti: 

Sekmīgi apgūstot bērnu fizioloģijas un veselības veicināšanas kursu studentiem ir pietiekamas 

zināšanas, prasmes un kompetence. 

Zināšanas: 

Spēj parādīt specializētas zināšanas, kuras ir balstītas uz zinātnes atziņām un jaunāko informāciju šajā 

jomā: 

 par skolēnu veselību ietekmējošiem faktoriem un to lomu veselības traucējumu un 

saslimšanu attīstībā, par veselības grupām, par skolēnu veselību Latvijā, kā arī par skolas 

higiēnas jautājumiem; 

 par vecumposmu periodizāciju un bērna augšanas un attīstības vispārējām likumsakarībām, 

par kritiskajiem periodiem ontoģenēzē un veselībai labvēlīgu risinājumu izvēli tajos; 

 par bērna un pusaudža organismu un svarīgākajām morfofunkcionālajām īpatnībām noteiktā 
attīstības periodā; 

 par sensoro sistēmu (redzes, dzirdes, ožas, garšas u.c.) attīstību bērnībā un pusaudža gados, 

kā arī higienas  ievērošanu. 

 par augstāko neirālo darbību kā psihisko procesu pamatu, par lielo pusložu funkcionālo 

asimetriju;  

 par uztveri, uzmanību, par garīgo darba spēju ritmiem, par pilnvērtīga miega nozīmi ; 

 par veselīgu uzturu, tā pamatprincipiem, par ieteicamajām uztura normām; 

 par reproduktīvo sistēmu, par dzimumattīstību bērnībā, pubertātes periodā un jaunībā; 

 par veselības veicināšanu un veselības izglītības darbu skolā, veselības tēmu integrāciju 

mācību programmās un ārpusklases pasākumos. 

Prasmes : 

 izmantojot teorētiskās zināšanas spēj izvērtēt skolēna fizisko attīstību un atpazīt veselības 

traucējumus, kā arī sniegt skolēniem noderīgus ieteikumus veselības veicināšanai; 

 prot izvērtēt stāju, pēdas velvju stāvokli, skolēna individuālo fiziskās attīstības rādītāju 

atbilstību Latvijas normatīviem; 

 izvērtē skolas mikroklimatu: kabineta mēbeles, iekārtojumu, apgaismojumu u.c. svarīgus 

nosacījumus; 

 prot novērtēt un izskaidrot informāciju par svarīgākajiem elpošanas, sirdsdarbības, asinsrites, 

gremošanas, izvadsistēmas, balsta un kustību sistēmas u.c. funkcionālajiem rādītājiem; 

 atpazīst veselībai nevēlamos faktorus skolas vidē, prot rast risinājumu to novēršanai vai 



samazināšanai; 

Kompetence: 

 radoši veic ieskaites darba sagatavošanu par aktuālu veselības jautājumu, kā arī prot 

argumentēti diskutēt par to; 

 pārzina skolēnu organisma būtiskākās morfofunkcionālās īpatnības sākumskolas, 

pamatskolas un vidusskolas posmos.  

 objektīvi izvērtē savus un arī citu personu veselības iespējamos riskus dažādu faktoru 

ietekmē, norādot vēlamāko risinājumu. 

 

 

Kursa saturs: 

Veselība un faktori, kuri to nosaka. Skolēnu veselība Latvijā. Skolēna fiziskā attīstība, individuālo 

fiziskās attīstības rādītāju salīdzināšana ar normatīviem. Ontoģenēze. Vecumposmu periodizācija un tās 

vispārējās likumsakarības. Balsta un kustību sistēmas vecumīpatnības. Stājas izpētes pamati. Pēdas 

velvju izpēte. Elpošanas orgānu sistēmas vecumīpatnības. Plaušu vitālās kapacitātes noteikšana. 

Elpošanas funkcionālie testi. Sirds un asinsrites sistēmas vecumīpatnības. Pulsa un asinsspiediena 

izmaiņas fiziskās un psihoemocionālās slodzes laikā Asins sastāvs un limfātiskā sistēma. Gremošanas 

orgānu sistēmas vecumīpatnības. Veselīga uztura pamati. Vielmaiņas un izvadsistēmas 

vecumīpatnības. Nervu sistēmas un augstākās neirālās darbības vecumīpatnības. Uztveres izpēte, 

uzmanības īpašības. Pusložu funkcionālā asimetrija. Loģiskā domāšana. Redzes un dzirdes sensorās 
sistēmas vecumīpatnības. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru vecumīpatnības. Dzimumattīstība.   

Veselības veicināšana un veselības izglītība mācību un audzināšanas iestādēs.    Problēmu risināšana un 

dzīves prasmju attīstīšana. Starppriekšmetu saikne. Pirmsskolas un pamatizglītības  skolotāju iespējas. 

Veselību veicinošās skolas Latvijā. 

 

 

Kursa plāns: 

Lekciju tēmas:  
1. Veselība, faktori, kuri to nosaka. Organisma „vājās” vietas Veselības grupas. Skolēnu veselība 
Latvijā.  

2. Vecumposmu periodizācija. Bērna augšanas un attīstības vispārējās likumsakarības. Ārējo un iekšējo 

faktoru ietekme.  

3. Kritiskie periodi ontoģenēzē. 

4. Balsta un kustību sistēmas vecumīpatnības. Bērnu un pusaudžu fiziskās darba spējas. 

5. Elpošanas orgānu sistēmas vecumīpatnības.  

6. Sirds un asinsrites sistēmas vecumīpatnības. Asins sastāva un limfātiskās sistēmas vecumīpatnības.  

7. Gremošanas orgānu sistēmas vecumīpatnības. Veselīga uztura pamati.  

8. Vielu un enerģijas maiņas vecumīpatnības. Urīnizvadsistēmas vecumīpatnības.  

9. Nervu sistēmas morfofunkcionālās īpatnības bērnībā, pubertātes periodā un jaunībā. 

10. Augstākā neirālā darbība dažādos vecumposmos. Darba un atpūtas režīms skolēniem. 
11. Redzes sensorās sistēmas vecumīpatnības. Tuvredzības cēloņi, profilakse.  

12. Dzirdes sensorās sistēmas vecumīpatnības. Dzirdes traucējumu cēloņi un pazīmes, profilakse.  

13. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru sistēmas vecumīpatnības.  

14. Jaunieša reproduktīvās sistēmas vecumīpatnības.  

15. Jaunietes reproduktīvās sistēmas vecumīpatnības. Personīgā higiēna. 

16. Veselības veicināšana un veselības izglītība mācību un audzināšanas iestādēs.  

 

Praktisko darbu darbu tēmas : 

1. Ziņas par skolēna veselību un dzīvesveidu. 

2. Skolēna fiziskā attīstība, tās izpētes metodes. Antropometrija.  

3. Skolēna individuālo fiziskās attīstības rādītāju salīdzināšana ar normatīviem. 

4. Stājas izpētes pamati. Stājas traucējumi 
5. Pēdas velvju izpēte. 

6. Plaušu vitālās kapacitātes noteikšana. Elpošanas funkcionālie testi. 

7. Pulsa un asinsspiediena izmaiņas fiziskās un psihoemocionālās slodzes laikā. 

8. Organisma nodrošinājums ar svarīgākajām uzturvielām. 

9. Nervu procesu īpašību un īpatnību izpēte. 

10. Augstākā neirālā darbība: uztveres izpēte, uzmanības īpašības. 

11. Pusložu funkcionālās asimetrijas noteikšana.  

12. Loģiskās domāšanas izpēte. 

13. Redzes asuma noteikšana. 

 



Semināru tēmas  

1. Dzimumattīstība prepubertātes un pubertātes periodā. 

2. Meitenēm un zēniem par intīmo.  

3. Veselības tēmu integrācija mācību programmās un ārpusklases pasākumos. Uz problēmu risināšanu 

un dzīvesprasmju attīstīšanu orientētas, efektīvas mācību un ārpusklases darba metodes.  

Studējošo patstāvīgais darbs: 

1. Mācību pamatliteratūras, papildliteratūras, periodikas un citu informācijas avotu regulāra 

studēšana. 

2. Gatavošanās praktiskajām nodarbībām un semināriem. 

3. Individuālais ieskaites darbs par aktuālu bērnu fizioloģijas vai veselības veicināšanas 

jautājumu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kontaktnodarbību apmeklējums (vismaz 90 %). 

Vērtējums diferencētajā ieskaitē: sekmīgi izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbi (40%), ieskaites darbs 

(10%), atbilde diferencētajā ieskaitē (50%) 

Vērtējums eksāmenā: sekmīgi izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbi un semināri (40%), atbilde 

eksāmenā (50%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Valtneris A. Bērnu un pusaudžu fizioloģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. 

2. Golubeva A., Puškarevs I. Veselības veicināšana skolā.-Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008 

3. Āboliņa M. Kā aug mūsu bērns. - Datorzinību centrs, 1998. 

4. Хрипкова А. Антропова М .и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: 

Просвещение, 1990.  

5. Сапин М., Брыксина З. Анатомия и физиология детей и подросков. Учеб. Пособие для студ. 

пед. вузов. – М. Академия, 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1. Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība.-Rīga, Raka, 2005 

2. Krūmiņa D., Kokare I., Biķis E. Latvijas bērnu fiziskas attīstības novērtēšana R.: Nacionālais 

apgāds, 2007  

3. Mauriņa L., Tripāne T. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. 

– R.: MADRIS, 1999.  

4. Melngaile A. Skolēnu uztura kvalitātes pilnveidošana. R.: 2001  

5. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.: SAC, 2002.  

6. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 
7. Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks, vide, perspektīvas. Daugavpils, Saule, 2005 

8. Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm. MK noteikumi Nr.610, 2002. http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952                

9. Ганат С.А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка.-Москва, Айрис 

пресс, 2008 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. 36,6 – Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk.  
2. DOCTUS  

3. Latvijas Ārsts  

4. Mans Mazais  

5. Mans Mazais skolā  

6. Veselība  

7. Vides Vēstis 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas  „Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952


Children’s physiology and health promotion 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course gives understanding about pupil`s organism and specific charters of vital functions of 

organism and develops skills and abilities in health promotion and hygiene. 

 

  



Kursa nosaukums Pirmsskolas un skolas pedagoģija 

Kursa kods PedaI015 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija, Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., pētniece E.Drelinga 

 

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

Vispārīgā pedagoģija, Audzināšanas teorija un metodika 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts pedagoģijas bakalaura studiju programmu studentiem. Studiju kurss piedāvā 

holistisku skatījumu uz bērnu/skolēnu personības attīstību un bērnu/skolēnu mācību vajadzībām, saistot 

tās ar bērnu/skolēnu raksturojumu dotajos vecumposmos, bērnu/skolēnu attīstību darbībā un vidē. 

Studentiem tiek piedāvāta pētnieciska darbība, uzkrājot pedagoģiskās mijiedarbības pieredzi, kurā tiek 

aktualizēta studentu iesaistīšanās un veikums, kura balstās uz demokrātiskām attiecībām un savstarpēju 

cieņu un kura ir skolēncentrēta. 

 

 

Rezultāti: 

Patstāvīgi atlasa atbilstošu informāciju un analītiski apraksta pedagoģiskā procesu dotajos 

aspektos. 

Diskusijās demonstrē pedagoģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Uzņemas atbildību un iniciatīvu, demonstrē personisku attieksmi mūsdienīga pedagoģiskā procesa 

plānošanā pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā. 

Prezentējot individuāli vai mazās grupās sagatavotos uzdevumus, demonstrē prasmi argumentēti 

pamatot formulētos secinājumus. 

Demonstrē prasmi izvērtēt individuāli vai grupā sasniegto rezultātu. 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas -  16 st., semināri -  16 st. 

Lekciju tēmas:  

 

1. Mācīšanas – mācīšanās teoriju un audzināšanas teoriju kopas jeb paradigmas. Pieejas jēdziens 

pedagoģijā – 2 st.  

2. Mācību process skolā/ pirmsskolā kā triju komponentu vienība: skolēns, skolotājs, mācību 

saturs – 2 st. 

3. Humānistiskā pedagoģiskā pieeja. Pamatidejas bērncentrētā/skolēncentrētā pieejā. Brīvības 

modelis. Mācīšanās efektivitātes veicināšanas modelis – 2 st. 

4. Demokrātiskā pieeja Pozitīvās disciplinēšanas modelis. 4K modelis – 2 st. 

5. Biheivioristiskā pieeja. Disciplīnas un uzvedības modeļi – 2 st. 

6. Pedagoģisko pieeju ietekme uz bērnu/skolēnu motivāciju un attīstību – 2 st.   

7. Mācību principi. Bērnu/skolēnu aktīvas iesaistīšanās faktori mācībās – 2 st. 

8. Mācību vides funkcijas un organizācijas iespējas. Bērnu/skolēnu savstarpējā mācīšanās – 2 st. 

 

Semināru tēmas: 

1. Bērna/skolēna vecumposma īpatnības pirmsskolas, jaunākajā skolas un pusaudžu vecumā – 2 



st. 

2. Bērna/skolēna vajadzības, intereses pirmsskolas, jaunākajā skolas un pusaudžu vecumā – 2 st. 

3. Bērns/skolēns kā individualitāte. Pašatbildīga subjekta attīstība – 2 st.  

4. Skolotāja pedagoģisko funkciju un skolotāja personības mijsakarības – 2 st. 

5. Skolotājs un skolēns sadarbības partneri – 2 st. 

6. Mācību saturs kā trešais skolas/ pirmsskolas būtisks mācību procesa komponents  – 2 st. 

7. Mācību principi. Bērnu/skolēnu aktīvas iesaistīšanās faktori mācībās – 2 st. 

8. Pedagoģiskā novērošana – 2 st. 
 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Studenti individuāli vai mazās grupās gatavo uzdevumus, atbilstoši semināru tēmām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 
Studenta sasniegumu vērtējumu veido mazās grupās vai individuāli sagatavoto semināru uzdevumu 

prezentēšana (50%) un viens rakstisks darbs: 

Skolotājs un bērns/skolēns - sadarbības partneri (50%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Gudjons H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas. R: Zvaigzne ABC. 

2. Lieģeniece D. (1999) Kopveseluma pieeja audzināšanā. – R: RaKa. 

3. Špona A. (2006) Audzināšanas process teorijā un praksē. – R: RaKa. 

4. Zelmenis V. (2000) Pedagoģijas pamati. – R: RaKa. 

 

Papildliteratūra: 

1. Geidžs, N.L., Berliners, D. C. (1999) Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2. Helds, J. (2004) Kooperatīvā mācīšanās un skolēns kā subjekts. Kooperatīvā mācīšanās, sast. 

I. Plaude, Rīga:RaKa. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Laikraksts „Izglītība un kultūra”. 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000) Aut. kolekt. – R.: Zvaigzne ABC. 

Žurnāls „Skolotājs”. 

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība” 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B  daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Pre-school and school pedagogy 
 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course is meant for students of pedagogy bachelor study programmes. The study course offers 

the holistic view on children/pupils’ personality development and children/pupils’ study needs, 

connecting them with children/pupils’ characteristics in the provided age stages, children/pupils’ 

development in action and environment. For students the following is offered – research activity, 
accumulating pedagogic interaction experience, in which the students’ engagement and 

accomplishment are actualised, and which is based on democratic relations and mutual respect and is 

pupil-centred. 

 

 

  

http://nodarbibas.du.lv/izvele/1/5?by_secondary=3&sid=5


Kursa nosaukums Bērna attīstības psiholoģija 

Kursa kods   

Zinātnes nozare  Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare  Attīstības psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych., asoc.prof. Irēna Kokina, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra 

Dr.psych., doc. Svetlana Guseva, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra 

 

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

Vispārīgā psiholoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālās bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem. 

Studiju kursa gaitā tiek padziļināti iepazīti ar bērna attīstības teoriju daudzveidīgumu. Kursa gaitā tiek 

raksturotas zīdaiņa, agrīnā un pirmsskolas vecuma bērna īpatnības un tās pētīšanas metodes. Kurss 

piedāvā pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un palīdz studējošajiem 

izzināt bērna iekšējās personiskās problēmas rašanos skolas sagatavošanas procesā. Tiek aplūkota un 

apjēgta mācīšanas un attīstības savstarpējās saistības problēma bērna dzīvē. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot  kursu studējošie ir spējīgi: 

1. Prot analizēt bērna uzvedību atkarībā no viņa vecumposma īpatnībām. 

2. Diskutēt par psiholoģijas metodes korekto izmantošanu un pielietošanu pētīšanas gaitā. 

3. Prot kritiski vērtēt un diskutēt par psihes attīstības īpatnībām bērnībā. 

4. Organizē rotaļas, spēles, rotaļspēles sagatavojot mācībām skolā. 

5. Padziļināt kompetenci, veicot pētniecisko darbību, izmantojot apgūtās teorētiskās un 

praktiskās zināšanas. 

 

 

Kursa saturs: 

Personības attīstības teorijas vērtēšana un analīze. Jaundzimušā krīze. Rosīguma kompleksa rašanās 

īpatnības. Bērnības posma vispārīgs raksturojums. Zīdaiņa attīstības izziņas sfēras un individuālo 

īpatnību raksturojums. Sensomotorā attīstība zīdaiņa laikā. Vadošā darbība un runas attīstība zīdaiņa 

posmā. Agrīnā vecuma bērna izziņas sfēras un indivīdu attīstības īpatnības raksturojums. Agrīnā 

vecuma bērna audzināšanas īpatnības. Bērna bailes. Valodas un runas attīstības īpatnības agrīnā 

bērnībā. Jaunākā, vidējā un vecākā pirmsskolas vecuma bērnu vispārīgs raksturojums. Dvīņu 

psiholoģiskās attīstības īpatnības bērnībā. Rotaļas, darbības psiholoģiskā nozīme pirmsskolas vecumā. 

Rotaļas attīstības posmi un struktūra. Grafiskās darbības attīstības īpatnības un apziņas zīmes 
simboliskā funkcija. Pirmsskolēna psihisko procesu attīstības īpatnības: runa, uztvere, atmiņa, 

domāšana. Personības jaunveidojumi. Sagatavošana mācībām skolā: psiholoģiskās īpatnības un 

sociālās īpatnības. Mācību nozīmes analīze pirmsskolas vecuma bērna psihiskajā attīstībā. Saskarsmes 

loma pirmsskolas vecuma bērna attīstībā. Personības attīstības īpatnības pirmsskolas vecumā. Motīvu 

savstarpējā piekārtošanās. Pašapziņas attīstība: pašnovērtējums, „Es” – tēls, personības identitāte. 

Berna gatavība skolai. Sešgadīgais  bērns skolā. Saskarsmes īpatnības vecākajā pirmsskolas vecumā. 

 

Kursa plāns: 

Lekcijas 16 st., semināri 16 st.  

 

Lekciju tēmas:    



1. Personības attīstības teorijas vērtēšana un analīze. 

2. Bērnības posma vispārīgs raksturojums. 

3. Zīdaiņa attīstības izziņas sfēras un individuālo īpatnību raksturojums. 

4. Agrīnā vecuma bērna izziņas sfēras un indivīdu attīstības īpatnības raksturojums. 

5. Jaunākā, vidējā un vecākā pirmsskolas vecuma bērnu vispārīgs raksturojums. 

6. Sagatavošana mācībām skolā: psiholoģiskās īpatnības un sociālās īpatnības. 

7. Mācību nozīmes analīze pirmsskolas vecuma bērna psihiskajā attīstībā. 

8. Saskarsmes loma pirmsskolas vecuma bērna attīstībā. 

 

Semināri: 

 

1. Jaundzimušā krīze. Rosīguma kompleksa rašanās īpatnības. 
2. Sensomotorā attīstība zīdaiņa laikā. Vadošā darbīõba un runas attīstība zīdaiņa posmā. 

3. Agrīnā vecuma bērna audzināšanas īpatnības. Bērna bailes. Valodas un runas attīstības 

īpatnības agrīnā bērnībā. 

4. Dvīņu psiholoģiskās attīstības īpatnības bērnībā. 

5. Rotaļas, darbības psiholoģiskā nozīme pirmsskolas vecumā. Rotaļas attīstības posmi un 

struktūra. Grafiskās darbības attīstības īpatnības un apziņas zīmes simboliskā funkcija. 

6. Pirmsskolēna psihisko procesu attīstības īpatnības: runa, uztvere, atmiņa, domāšana. 

Personības jaunveidojumi. 

7. Personības attīstības īpatnības pirmsskolas vecumā. Motīvu savstarpējā piekārtošanās. 

Pašapziņas attīstība: pašnovērtējums, „Es” – tēls, personības identitāte. 

8. Berna gatavība skolai. Sešgadīgais  bērns skolā. Saskarsmes īpatnības vecākajā pirmsskolas 
vecumā. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

1. Studējošie sagatavo vienu izvēlēto tēmu, ko prezentē  un aizstāv grupas kolēģu priekšā. 

Sagatavo pārskatu un izvērtē  vienu pētniecisku  rakstu par attīstības problemātiku zinātniskajā 

žurnālā vai zinātniskajā rakstu krājumā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba 
izstrāde un prezentēšana, attīstības rādītāju teorētiska izpēte un analīze, to praktiska diagnosticēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei –  aktīva līdzdarbība nodarbībās 40%, 

patstāvīgo darbu izpilde 60%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – konsultatīvas lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusijas, argumentācija. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Blakwell Handbook of Early Childhood Development/ Ed.by Kathleen McCartney, Deborah 
Phillip.-Malden: Bleckwell Publishing, 2007. 

2. Schaffer H.Rudolph.Introducing Child Psychology/ H.Rudolph Schaffer.- Malden: Blackwell 

Publishing, 2006. 

3. Крейг Г., & Бокум Д. (2010). Психология развития. Спб: Питер. 

4. Лисина М.И. (2009). Формирование личности ребёнка в общении. СПб: Питер. 

5. Волков Б.С. & Волкова Н.В. (2009). Детская психология: от рождения до школы. СПб: 

Питер. 

 

Papildliteratūra: 

1. Blackwell Handbook of Adolescence / Ed. by Gerald R.Adams, Michael D.Berzonsky. - 

Malden: Blackwell Publishing, 2006. 

2.  Blackwell Handbook of Early Childhood Development / Ed. by Kathleen McCartney, 

Deborah Phillips. - Malden: Blackwell Publishing, 2007. 

3. Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues / Ed. by Lawrence Balter, Catherine 

S.Tamis-LeMonda. - 2nd ed. - New York: Psychology Press, 2005. 

4. Reynolds C.R. & Gutkin T.B. (eds.). The handbook of school psychology (3rd edition) New 

York: Wiley, 1998. 

5. Blackwell Handbook of Social Development / edited by Peter K. Smith and Craig H. Hart. - 

2004. 

6. Kohlberg, L. (1984). Essays on moral development: Vol.2. The psychology of moral 



development. New York: Harper & Row. 

7. Miller-Hhāgen, I., & Miller-Hhāgen, J. (2011). Vai Montesori skola ir manam bērnam 

vispiemērotākā? Rīga: Jumava. 

8. Students J.A. Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija. R., 1935. 

9. Выготский Л. С. Психология .Изд. ЭКСМО- Пресс, 2000 .– 1008 с. 

10. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М –1996. 

11. Дольто Фр. На стороне ребенка. (На стороне подростка). Спб.: Изд. Петербург – ХХI 

век .- 1997. 

12. Обухова. Детская психология: теории, факты, проблемы. М.: Тривола, 1995. 

13. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-пресс, 1994. 

14. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. М.: Изд. Центр Академия, 1998. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

British Journal of Developmental Psychology 

“Journal of Developmental Education” 

Journal of School Psychology 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (B daļa) 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 Child Developmental Psychology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is aimed at familiarizing students with the variety of child development theories and 

helping them comprehend a child as a whole personality. The study course tasks foresee learning about 

psychological theories on peculiarities of child development in pre-school. 

Content of the study course envisages students’ active involvement in the analysis of the existing 

research on the process of development and its characteristics. The study course foresees students’ 
active participation in discussions and creation of their personal attitudes towards significant issues 

broached in the course. The anticipated results of study course acquisition include formation of 

students’ attitudes towards the discussed topics and improved competence in the sphere of child 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Bilingvālās mācības 

Kursa kods Peda2004 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed. lektore Sandra Zariņa 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie pilnveido priekšstatu par bilingvālo izglītību un tās izpausmēm 

pirmsskolā. Studējošie izprot bilingvālās rotaļnodarbības atšķirību no dzimtajā valodā notiekošas 

rotaļnodarbības, saprot tās saikni ir LAT2 rotaļnodarbību, ir apguvuši bilingvālās rotaļnodarbības 

veidošanas pamatprincipus. Studējošie prot izvēlēties bērnu interesēm, vajadzībām un latviešu valodas 

prasmei atbilstošas mācību metodes un mācību saturu, spēj rosināt bērnu interesi, vēlēšanos un 

vajadzību runāt latviski. Veic pētījumu, izvērtē iegūtos rezultātus un izmanto tos bērna latviešu valodas 

prasmes pilnveides veicināšanai. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē ar bilingvālo izglītību saistīto jēdzienu un likumsakarību kritisku izpratni. 

Izprot bilingvālās izglītības mērķus, atbilstoši šiem mērķiem plāno mācību un procesu pirmsskolā. 

Izvēlas bērnu interesēm, vajadzībām un latviešu valodas prasmēm atbilstošas mācību un audzināšanas 

metodes, mācību saturu un virssaturu.              

Iesaistās mācību materiālu/ palīglīdzekļu sagatavošanā, diferencē to izmantošanu atbilstīgi bērnu 

latviešu valodas prasmēm. 

Izvērtē bērnu sasniegumus sasniegumus latviešu valodas apguvē, motivē bērnu interesi un vēlēšanos 

runāt latviski.  

Saskata  un formulē problēmas  bilingvālā mācību procesā, nosaka  ceļus un  līdzekļus to risināšanai, 

argumentēti diskutē par aktualitātēm bilingvālajā izglītībā. 
Veic pētniecisku darbību par bilingvālās izglītības īstenošanu pirmsskolas izglītības iestāde, izvērtē 

pētījuma rezultātus, tos ietekmējošos faktorus un iespējas jauninājumu ieviešanai praksē. 

Sadarbojas bilingvālās izglītības procesā ar bērniem, pedagogiem un vecākiem. Sadarbības procesā 

demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

 

Kursa saturs: 

Otrās valodas apguves teorijas. Otrās valodas apguves saikne ar dzimtās valodas apguvi.Bilingvālās 

izglītības jēdziens un terminoloģija. Bilingvālās izglītības vēsture pasaulē. Bilingvālās izglītība Latvijā: 
IZM mazākumtautību pamatizglītības programmu paraugi un to saikne ar bilingvālo izglītību 

pirmsskolā. Bilingvālās izglītības modeļi pasaulē un to ietekme uz bilingvālo izglītību Latvijā. 

Bilingvāla rotaļnodarbība, tās  sagatavošana un vadīšana. Bilingvālas nodarbības saistība ar LAT 2 

rotaļnodarbībām: kopīgais un atšķirīgais. Runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes 

attīstība bilingvālā mācību procesā. Valodas plānošana bilingvālā mācību procesā. Vieglā valoda, tās 

pamatprincipi un izmantošana bilingvālā mācību procesā. Skolotāja sadarbība ar vecākiem bilingvālās 

izglītības kontekstā. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 
1. temats.  Otrās valodas apguves teorijas. Otrās valodas apguves saikne ar dzimtās valodas 



apguvi (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: eseja „Mana valodas apguves pieredze” . 

2. temats. Valodas situācijas raksturojums Latvijā. Bilingvālās izglītības jēdziens, mērķi un 

termini: majoritāte, majoritātes valoda, minoritāte, minoritātes valoda, pirmā valoda, otrā 

valoda, valsts valoda, svešvaloda, individuālais bilingvisms (simultānais bilingvisms, 

konsekutīvais bilingvisms, absolūtais bilingvisms, receptīvais bilingvisms), kolektīvais 

bilingvisms, asimilācija un integrācija. Bilingvālās izglītības vēsture pasaulē (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: eseja „Bilingvālā izglītība manā dzīvē” . 

3. temats. Bilingvālās izglītība Latvijā. Bilingvālās izglītības ieviešanas gaita pamatskolas un 

vidusskolas posmā. IZM mazākumtautību pamatizglītības programmu paraugi un to saikne ar 

bilingvālo izglītību pirmsskolā. Bilingvālās izglītības modeļi pasaulē (segregācija, pārejas 

bilingvālā izglītība, separātisms, imersija,  bilingvālā izglītība minoritātes valodas 
saglabāšanai, divvalodu bilingvālā izglītība, submersijas bilingvālā izglītība) un to ietekme 

Latvijā (4 st.).  

Studējošo patstāvīgais darbs: Mazākumtautību bērns latviešu pirmsskolas izglītības iestādē: 

plusi un mīnusi. 

4. temats. Bilingvāla rotaļnodarbība, tās īpatnības. Bilingvālas nodarbības mērķis, uzdevumi, 

nodarbībā izmantojamās metodes un paņēmieni, darba formas, materiāli, skolotāja 

profesionālā kompetence. Bilingvālas nodarbības saistība ar LAT 2 nodarbībām: kopīgais un 

atšķirīgais (4 st.).  

Studējošo patstāvīgais darbs: bilingvālu rotaļnodarbību izvērtējums un pilnveide. 

5. temats. Bilingvāla nodarbība: bilingvālu nodarbību fragmentu noskatīšanās un izvērtēšana. 

Pamatnosacījumi bilingvālas rotaļnodarbības sagatavošanai. Faktori, kas bilingvālā 
rotaļnodarbībā sekmē bērnus lietot latviešu valodu. Dzimtās valodas lietojuma mērķtiecība (4 

st.). 

6. temats. Runāšanas un klausīšanās prasmes attīstība bilingvālā mācību procesā. Valodas 

plānošana bilingvālā mācību procesā (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana runāšanas, un klausīšanas 

prasmes attīstībai bilingvālā mācību procesā pirmsskolā. 

7. temats. Lasīšanas un rakstīšanas prasmes attīstība bilingvālā mācību procesā. Valodas 

plānošana bilingvālā mācību procesā (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana lasīšanas un rakstīšanas 

prasmes attīstībai bilingvālā mācību procesā pirmsskolā. 

8. temats. Vieglā valoda, tās pamatprincipi un izmantošana bilingvālā mācību procesā. 

Skolotāja sadarbība ar vecākiem bilingvālās izglītības kontekstā (4 st.). 
Studējošo patstāvīgais darbs: ieteikumu vecākiem sagatavošana. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(40%), ieskaites darbs – pētījuma veikšana prakses laikā (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Alijevs, R.,  Kaže, N. (2001). Bilingvālā izglītība: teorija un prakse. Rīga: Retorika. 

2. Beikers, K. (2002). Bilingvisma un bilingvālās izglītības teorētiskie pamati. Rīga: Nordik  

3. Gavriļina, M., Druviete I. (2003). Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. Rīga: 

PUSE, 2003.  

4. LVAA. (2010). Bilingvālā izglītība: pasaules un Latvijas pieredze. Rīga:  

5. LVAVP, (2001). Bilingvālā izglītība: rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: UNDP. 

 

Papildliteratūra: 

1. IZM, Pamatizglītības mazākumtautību programma (2011). http://izm.izm. gov.lv/ nozares-

politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pamatizglitiba/7041.html 

2. LVAVP. (2003). Metodika un pieredze II.– Rīga: UNDP. 

3. Poriņa, V. (2009). Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais 

bilingvisms Latvijā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Paveries un paskaties. Bilingvālā izglītība pirmsskolā 
http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/pirmskola/risinajumi.htm 

http://izm.izm/
http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/pirmskola/risinajumi.htm


2. LVAVP. Skolēni jautā par bilingvālo izglītību. Rīga: UNDP  

3. LVAVP. Skolotāji jautā par bilingvālo izglītību. Rīga: UNDP.  

4. LVAVP. Vecāki jautā par bilingvālo izglītību. Rīga: UNDP.  

5. Starptautiskā ekspertīze. http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/starptautiska_ 

ekspertize/risinajumi.htm 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Bilingual studies  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the professional bachelor study programme 

“Preschool Teacher”. Its purpose is to develop the students’ perception of bilingual education and its 

manifestations in preschool. The students realise the difference between play activity conducted 

bilingually and in the native language, understand its relation with LAT2 play activity and master the 

basic principles of creating a bilingual play activity. The students are able to select teaching and 

learning methods and content which correspond to the children’s interests, needs and Latvian language 
skills, manage to excite the children’s interest, willingness and need to speak Latvian. The students 

conduct a study, evaluate the findings and use them for promoting the development of children’s 

Latvian language skills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/starptautiska_


Kursa nosaukums Logopēdija 

Kursa kods  

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

 

Kursu izstrādāja 

Mag.paed. A. Kalniņa 

 

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

Bērnu attīstības psiholoģija, bērnu fizioloģija un veselības veicināšana,dzimtās valodas apgūšana 

pirmsskolā 

 

Kursa anotācija: 

 Studiju kurss paredzēts profesionālo pedagoģijas / izglītības studiju programmu studentiem, kuru 

specializācija ir pirmsskolas izglītība. 

Kursa mērķis ir paaugstināt profesionālo kompetenci pirmsskolas skolotājiem darbam ar bērniem, 

kuriem ir valodas traucējumi. Ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiski apgūtajām  iemaņām 

sekmēt pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstību.  

    Studiju kurss piedāvā  ieskatu par logopēdiju kā zinātni  par valodas traucējumiem, to rašanās 
cēloņiem, studentu  attieksmes, speciālo zināšanu, prasmju veidošanu koriģējoši attīstošā darbībā ar 

bērniem, kuriem ir valodas traucējumi. Studiju kurss dod priekšstatus par pirmsskolas skolotāja darbu 

vienotā komandā sadarbojoties ar atbalsta speciālistiem. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē paplašinātas un padziļinātas zināšanas 

un izpratni par  par logopēdiju, tās mērķiem un uzdevumiem, valodas traucējumiem, to cēloņiem, par 

valodas traucējumu klasifikāciju. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:  
* prot diferencēt dažādus valodas traucējumus, iesaistās diskusijā par formulēto problēmu risināšanu, 

individuālo attīstības plānu veidošanu, pamato un argumentēti aizstāv savu viedokli; 

* rod  dažādu metožu un paņēmienu prakstisku pielietojumu bērnu valodas attīstībā rotaļnodarbību 

plānošanā. 

*Prot  sadarboties komandā ar atbalsta speciālistiem (logopēdu, psihologu, sporta skolotāju u.c.) 

 

Kursa plāns: 

1. Bērnu valodas attīstība ontoģenēzē.N4 
2. Runas un valodas traucējumi, kompleksie pasākumi traucējumu novēršanā. N22 

3. Logopēdisko korekcijas metožu un paņēmienu praktisks izvērtējums.N6 

 

 

Kursa saturs: 

1. temats. Bērnu valodas attīstība ontoģenēzē. Praktiskās nodarbības-4 stundas 

1. praktiskā nodarbība. Logopēdija kā zinātne. Tās mēŗki, uzdevumi.  

2. praktiskā nodarbība. Bērnu valodas attīstība no 0-7 gadiem. 

2. temats.  Runas un valodas traucējumi, kompleksie pasākumi traucējumu 

novēršanā.Praktiskās nodarbības-22 stundas 

3. praktiskā nodarbība. Runas un valodas traucējumu cēloņi. 

4.  praktiskā nodarbība .Valodas traucējumu  klasifikācija. 

5. praktiskā nodarbība.  Skaņu izrunas traucējumi bērniem. 

6. praktiskā nodarbība.Skaņu izrunas traucējumu novēršanas iespējas. 

7. praktiskā nodarbība. Bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. 



8. praktiskā nodarbība.Runas tempa un ritma traucējumi, to korekcijas iespējas. 

9. praktiskā nodarbība. Balss traucējumi, to korekcijas iespējas. 

10.praktiskā nodarbība. Rinolālija, tās korekcijas iespējas. 

11. praktiskā nodarbība  Dizartrija, tās korekcijas iespējas. 

12. praktiskā nodarbība. Rakstīšanas un lasīšanas traucējumi. 

13.praktiskā nodarbība. Pirmsskolas skolotāja darba organizācija pirmsskolas iestādē grupā ar bērniem 

ar valodas traucējumiem, darbs komandā , sadarbība ar atbalsta speciālistiem. 

3. temats. Logopēdisko korekcijas metožu un paņēmienu praktisks izvērtējums-6 stundas 

14. praktiskā nodarbība . Bērnu runas attīstības izvērtēšana. 

15. Diskusija. Logopēdijas darba metožu pielietojums runas attīstības rotaļnodarbībās pirmsskolā.  

16. Diskusija par nodarbībās apgūto gan teorētiskajiem , gan praktiskajiem logopēdijas  aspektiem. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās (30%), rakstiski 

mājas darbi (30%) un noslēguma darbs (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Baumane A., Ķeire L.(1994) Valodas traucējumu veidi. - R.: Zvaigzne ABC 
2.I. Miltiņa,S. Pastare (1997 )Pirmie soļi logopēdijā I,II daļas-R.:PIAC 

 

Papildliteratūra: 

1. Mitiņa.I.(2005)Skaņu izrunas traucējumi. R.: RaKa 

2. Miltiņa I.(2008).Skolotāja  logopēda darba mape . R.: RaKa 

3.Rūķe – Draviņa V.(1992). No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. – Rīga: Zvaigzne 

4. Tūbele S.(2002)Skolēna runas attīstības vērtēšana. . R.: RaKa 

5.Vigotskis Ļ.(2002). Valoda un domāšana. – Rīga : Eve 

6. Freizers M.(2003) Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas. Rasa ABC 

7. Волкова Л.С.(1999).Шаховская С.Н. Логопедия. Владос. 

8. Параманова Л.(2004) Логопедия для всех: Санкт – Петербург : Питер 

9. Поваляева М. А.(2007) Справочник логопеда.- Ростов-на-Дону: Феникс 

10. Нищева. Н. В (2006) Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Санкт-

Петербург«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 11. Нищева Н. В.(2011) Если ребенок плохо говорит... Санкт-Петербург«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
 12. Ястребова А. В., Бессонова Г. И.(1999) Как помочь детям с недостатками речевого              

развития. М. : Aркти 

13. Lees, J., and Urwin, S. (1991). Children with language disorders, Whurr, London. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Internetresursi: 

1. Grīna I. Šāja Šaša... http://www.skolaplus.lv/?object_id=1198 

1. Logopēdija http://zurnals.maminuklubs.lv/lat/category/?id=712&arhivs=35 

2. Vecākiem.http://www.logopedi.lv/?p=vecakiem 

3. Logopēdija .Ja trīsgadnieks runā nepareizi http://www.calis.lv/berni/bernu-veseliba/dazadas-

temas/logopedija-ja-trisgadnieks-runa-nepareizi/ 

4.Logopēdiskie vingrinājumi mājās. http://www.maminuklubs.lv/videopadomi/video-logopediskie-

vingrinajumi-majas 

 5. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада  

 —— М.: Мозаика-Синтез, 1999  http://pedlib.ru/Books/1/0043/1_0043-1.shtml 

 6. В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика:         

Комплекс упражнений к комплекту "Домашние тетради для закрепления произношения звуков" 

. —— М.: Гном-Пресс, 2000. http://pedlib.ru/Books/6/0078/6_0078-1.shtml 

7. Логопедия http://logopedihka.narod.ru/ 
8. Логопедия для всех www.logolife.ru  

9.Практическая логопедия www.logopedi.narod.ru/ 

10. Laura Davy. Speech Development in Kindergarten: What's Normal? 

http://www.education.com/magazine/article/Kindergarten_Speech_Development/ 
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http://logopedihka.narod.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.logopedi.narod.ru/
http://www.education.com/magazine/article/Kindergarten_Speech_Development/


Piezīmes: 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Speech theraphy 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The study course is intended for students of professional pedagogical / education programs with 

specialization in pre-school education.  
The course aims at developing the professional competence of teachers working with preschool 

children with language disorders; at promoting early childhood language development with the 

theoretical knowledge and practical skills. 

     The course of study offers insight into the science of speech therapy and language disorders, their 

causes, treatment of students, the expertise, skill building and developing corrective action with 

children with language disorders. It gives an idea of pre-school teacher's work as a team working with 

support specialists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums TAUTAS PEDAGOĢIJA 

Kursa kods Peda1039  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32  

32 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. paed., vad. pētniece Eridiana Oļehnoviča, IVF Ilgtspējīgas izglītības institūts 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir pilnveidot studējošo kompetenci, veidojot padziļinātu izpratni un personisku attieksmi 

pret tautas pedagoģijas  garīgo mantojumu, dažādu kultūru cilvēku sadzīves praksē uzkrātām atziņām 

par harmoniskas mikrovides veidošanu, jaunās paaudzes audzināšanu, sadzīves tradīcijām, kritiski un 

radoši izanalizējot tautas vēsturisko un sociālo pieredzi, sadzīves praksi, skatot to mūsdienu izglītības  

kontekstā.  

 

Rezultāti: 

Studējošie pilnveido:  

 zināšanas un izpratni par kultūras kontekstu dažādību; 

 analīzes, sintēzes un izvērtēšanas prasmes, apkopojot dažādas teorijas, viedokļus, formulējot 

savu vērtējumu un secinājumus; 

 kompetenci spēt pielietot zināšanas, apzinoties un ievērojot kultūras kontekstu dažādību, 

kuros notiek mācīšanās; 

 komunikācijas prasmes, formulējot un analītiski aprakstot informāciju, problēmas un 

risinājumus izglītībā un pedagoga darbībā, izsakot savu attieksmi pret parādībām un 

problēmām, spējot saprasties ar dažādi domājošiem cilvēkiem, demonstrējot sociālās prasmes 

un emocionālo inteliģenci; 

 vispārējās prasmes izprast kultūru atšķirības, ievērot ētikas normas.   

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas - 32 st. 

Lekciju tēmas:  

1. Identitātes izpratnes daudzveidīgie konteksti. Latviskā identitāte. Dzimtas ciltskoks. S4  

2. Seno latviešu mitoloģiskais pasaules uzskats mūsdienu kultūras kontekstā. Ticējumi, 

aizspriedumi, paražas. Latvju raksti, to nozīme un lietojums. Zīmes citu tautu kultūrā. S4 

3. Mājas kā mikrovide latviešu vēsturiskās pieredzes kontekstā- bioenerģētiskie, ezotēriskie, 

psiholoģiski- pedagoģiskie aspekti. Krāsu nozīme vidē. S4 
4. Dzīves mikrovides harmonizēšanas paņēmieni-āderu fenomens; krāmu terapija; cerību un 

sapņu kolāža; augi un dzīvnieki vidē; sadzīves tehnika un elektromagnētiskais piesārņojums. 

S8  

5. Latviešu dievestība. Dievs. Laime. Māra. Latviešu gads, gadskārta. Latviešu senā laika 

skaitīšanas sistēma. S4 

6. Latviešu godi-krustabas, vedības, bēdības. Senās tradīcijas, jaunievedumi. S4  

7. Pedagoģiskās atziņas latviešu tautas folklorā.S4 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 24 stundas 



1. „Identitātes izpratnes daudzveidīgie konteksti. Latviskā identitāte. Dzimtas ciltskoks.” Darbs 

ar Interneta resursiem- dzimtas ciltskoka izveides metodes : http://www.genery.com/lv/altree; 

http://www.pirro.lv; http://www.ciltskoks.lv; http://www.geni.com; http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/about.html 

2. „Seno latviešu mitoloģiskais pasaules uzskats mūsdienu kultūras kontekstā. Ticējumi, 

aizspriedumi, paražas. Latvju raksti, to nozīme un lietojums. Zīmes citu tautu kultūrā”. 

Individuālais darbs-aptaujas veikšana par sadzīvē lietojamiem ticējumiem, aizspriedumiem, to 

etimoloģijas skaidrojums.  

3. „Mājas kā mikrovide latviešu vēsturiskās pieredzes kontekstā- bioenerģētiskie, ezotēriskie, 
psiholoģiski- pedagoģiskie aspekti. Krāsu nozīme vidē”. Darbs ar literatūras un Interneta 

resursiem par krāsu nozīmi mikrovidē, Lušēra testa rezultātu interpretācija; čakru sistēma un 

latviešu tautas tērps-likumsakarību izpēte.  

4. „Dzīves mikrovides harmonizēšanas paņēmieni-āderu fenomens; krāmu terapija; cerību un 

sapņu kolāža; augi un dzīvnieki vidē; sadzīves tehnika un elektromagnētiskais piesārņojums”. 

Praktiskais darbs āderu tīkla identificēšanā mikrovidē; cerību un sapņu kolāžas izveide.   

5. „Latviešu dievestība. Dievs. Laime. Māra. Latviešu gads, gadskārta. Latviešu senā laika 

skaitīšanas sistēma”. Prakstiskais darbs-iepazīšanās ar seno latviešu kalendāru, galveno 
atšķirību identificēšana un salīdzināšana ar Gregorija kalendāru.  

Diferencētās ieskaites darba sagatavošana:  

 par vienu no piedāvātām tēmām sagatavo metodisko materiālu mapi, tajā ietverot  

kserokopijas no 5-7 dažādiem avotiem, maksimālais darba apjoms 10-14 lapas, izmantoti 

beidzamo 5-7 gadu laikā izdotie materiāli, norādot bibliogrāfiju (autora uzvārds, vārds, avota 

nosaukums, izdošanas vieta, izdevniecība, izdošanas gads)  uz kserokopijām un veicot teksta 

apstrādi-izdalot 25-30% svarīgākās informācijas.  

 testa aizpildīšana, izmantojot elektroniskos lekciju konspektus (2 A4 lapas). 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma-diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

1) regulārs nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība diskusijās-20%; 

2) patstāvīgā darba uzdevumu izpilde -30%; 

3) metodisko materiālu mape par izvēlēto tēmu (kserokopijas no 5-7 dažādiem avotiem, max darba 

apjoms 10-14 A4 lapas) un tests (2 A4 lapas)-50%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos / sast. A. Cimdiņa, D. Hanovs. – 

R.: Zinātne, 2010. 

2. Vīķe-Freiberga, V. Kultūra un latvietība. – R.: Karogs, 2010. 

3. Jansons, J. A. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā 

etnogrāfijā un etnoloģijā. – R.: Zinātne, 2010. 

4. Karaša D. Latviešu sadzīves tradīcijas un godi.-R.: Jumava, 2010. 

5. Hanovs D. Dažādības vadība multietniskā vidē. - Rīga: Drukātava, 2009. 

6. Rudzītis J. Latviešu tautas pedagoģija. R.: RaKa, 2006. 
7. Grīns M.,Grīna M.Latviešu gads, gadskārta un godi.-R.:Everests, 1992. 

8. Prisjolkova I. Ieelpo laimi un mīlestību. R., 2010.-276 lpp. http://www.pavasarastudija.1w.lv 

9. Kursīte J. Sfumato nesfumato.-R.: Madris, 2008. 

10. Latvija eiropeizācijas krustceļos./Ž.Ozoliņas red.-R.:LU  Akadēmiskais apgāds, 2005. 

11. Siņeļņikovs V. Dzīves noteicēja mācībgrāmata. R.:Sol Vita, 2009. 

12. Hofmane K. Telpaugu neredzamā enerģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004.Frīdenberga A. Meža 

aptieka.-R.:OLNA, 2007. 

13. Kingstona K. Kā atbrīvoties no krāmiem.-R.: Avots, 2006. 

14. Linna D. Fenšui dvēselei. Kā radīt harmonisku vidi, kas stiprinās jūsu garīgos spēkus.-R.: 

Zvaigzne ABC, 2000. 

15. Rožkalne R. Koki-veselības un enerģijas avots.-R.:Pētergailis, 2006. 

16. Mоргенстерн Дж. Самоорганизация по принципу „изнутри наружу”.-М.: Добрая 

книга, 2006. 

 

Papildliteratūra: 

1. Andriksone S. Dzīves mācība 4.-R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

2. Austrums Ģ. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.-R.:Zinātne, 1993. 

3. Balode U. Latviešu senās audzināšanas tradīcijas. Ģimenes gadagrāmata 2000. 

http://www.genery.com/lv/altree
http://www.pirro.lv/
http://www.ciltskoks.lv/
http://www.geni.com/
http://www.genery.com/lv/altree
http://www.genery.com/lv/altree
http://www.pavasarastudija.1w.lv/


4. Bouvels R. Gara inteliģence. 7 soļi.-R.:Zvaigzne ABC, 2009. 

5. Ornaments Latvijā./sast.E.Grosmane.-R.:Zinātne,1994. 

6. Padomi dārza veidošanā. R.: Zvaigzne ABC, 2006. 

7. Pīls V. Pozitīvas domāšanas spēks.-R.: Zvaigzne ABC, 2005. 

8. Raudupe R. Pašatklāsme.R.: Latvijas Viedas sadraudzības izdevniecība,2000. 

9. Jansone I.Dabas dziedniecība.- R.:I.Jansones izdevniecība,1994. 

10. Šterna M. Senā gadskārta.-R.:Zinātne,1998.  

11. Vīlma L. Debesis cilvēkā jeb Dzīves māksla. 1.grāmata. – R.: Kantri Nams, 1999. 
12. Холл Дж.Словарь жестов и символов в искусстве.-М.: КРОНПРЕСС,1996. 

13. Энциклопедия символов, знаков, эмблем.// сост.В.А. Андреева.-М.: Локид; Миф, 1999. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

ž. „Skolotājs”; „Pirmsskolas izglītība”. 

http://www.agensskola.blogs.lv/raksts/25936/Kaitigums-ap-mums/ 

http://sva.lv/saikne/faktori.php 

http://www.knaufstandarts.lv/elektro_lauks/index.htm 

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=69&What=36 
http://www.meteor.ie/Translation/LV_help/MobilePhonesAndHealth.html 

 

 

Piezīmes: 

Bakalaura studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs”  B daļa 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs”  B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Folk pedagogy 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to develop the students’ competence by creating a deeper understanding and a 

personal attitude towards the spiritual heritage of folk pedagogy, the insights gained from everyday life 

practices of various cultures on creating a harmonious microenvironment, the upbringing of the new 
generation and the traditions of social life, by critically and creatively analysing the historical and 

social experience and everyday life practices of different peoples and examining them in the context of 

contemporary education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agensskola.blogs.lv/raksts/25936/Kaitigums-ap-mums/
http://www.agensskola.blogs.lv/raksts/25936/Kaitigums-ap-mums/
http://sva.lv/saikne/faktori.php
http://www.knaufstandarts.lv/elektro_lauks/index.htm
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=69&What=36
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=69&What=36
http://www.meteor.ie/Translation/LV_help/MobilePhonesAndHealth.html
http://www.meteor.ie/Translation/LV_help/MobilePhonesAndHealth.html


Kursa nosaukums Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

Kursa kods  PedaI013 

Zinātnes nozare  Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. Ilga Salīte, Ilgtspējīgas izglītības institūts, profesore 

 

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

Vides pedagoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: apgūt ‘ilgtspējīgas attīstības’ un ‘ilgtspējības’ jēdzienu saturu un tā izmaiņas laika 

kontekstā. Lekcijās un praktiskos semināros tiek piedāvāta iedziļināšanās ilgtspējīguma trīs aspektos 

(ekoloģiskajā, ekonomiskajā, sociālajā), apgūstot pieredzes, kas uzkrājušās katra aspekta problēmu 

pētīšanā un praktiskajos risinājumos. Tiek dota iespēja izvērtēt pašreizējo Latvijas situāciju ilgtspējīgas 

attīstības skatījumā. Kursa apguves gaitā studējošie, balstoties uz savu pieredzi, kursa saturu un 

papildliteratūru konstruē ilgtspējīgas izglītības modeli un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jēdzienu 

saturu, kuru izvērtē un salīdzina ar literatūrā sastopamajiem variantiem. Tādejādi tiek izveidots ieskats 

par ilgtspējīgas izglītības uzdevumiem ar uzsvaru uz cilvēka personīgo kvalitāti (attieksmi, vērtībām, 

darbību, tās mērķi, pasaules skatījumu utt). 

 

Rezultāti: 

Studiju rezultātā studējošie : 

- demonstrē izpratni par ilgtspējības un ilgtspējīgas izglītības jēdzieniem, kritisku izpratni par 

ilgtspējīgas izglītības satura un virssatura problēmām; 

- spēj integrēt pašreizējo Latvijas pamatizglītības situāciju ilgspējīgas attīstības skatījumā no 

ekoloģiskā , ekonomiskā, sociālā un kultūras aspekta; 

- balstoties uz savu pieredzi, kursa saturu un papildliteratūru, darbības pētījumā spēj konstruēt 

ilgtspējīgas izglītības modeli, tajā akcentējot cilvēka dzīves kvalitātes. 

 

 

Kursa plāns un saturs 

1. nodarbība. Ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējības jēdzieni un to saturs. Pieejas šo jēdzienu 

definēšanā. Lekcija un seminārs. 

2. nodarbība Ilgtspējīgas izglītības satura un virssatura problēmas. Lekcija un seminārs. 

3. nodarbība. Ilgtspējīgas attīstības ekoloģiskais satura un attieksmes aspekts. Tā loma izglītībā 

un ar to saistītās problēmas un risinājumi tagadnē un nākotnē. Lekcija un seminārs. 

4. nodarbība. Ekocentriska, antropocentriska, egocentriska attieksme. Tās identificēšana un 
ietekmes izvērtēšana. Lekcija un seminārs. 

5. nodarbība. Darbības pētījums ilgtspējīgas izglītības kontekstā. Lekcija un seminārs. 

6. nodarbība. Ilgtspējīgas attīstības sociālais satura aspekts. Tā loma izglītībā un ar to saistītās 

problēmas un risinājumi tagadnē un nākotnē. Lekcija un seminārs. 

7. nodarbība. Sociālo attiecību konteksts – indivīds, kultūra, savstarpējās mijattiecības, biotiska 

un abiotiska attieksme, to identificēšana. Lekcija un seminārs. 

8. nodarbība. Darbības pētījumā. Lekcija un seminārs. 

9. nodarbība. Ilgtspējīgas attīstības ekonomiskais aspekts. Tā loma izglītībā un ar to saistītās 

problēmas un risinājumi tagadnē un nākotnē. Lekcija un seminārs. 

10. nodarbība. Ekonomisko attiecību konteksts – patērētājs (ekoloģisks/neekoloģisks), 

ilgtspējīga/neilgtspējīga cilvēka attieksme, tās identificēšana. Lekcija un seminārs. 



11. nodarbība. Ilgtspējīgas attīstības kultūras aspekts. Tā loma izglītībā un ar to saistītās 

problēmas un risinājumi tagadnē un nākotnē. Lekcija un seminārs. 

12. nodarbība. Drošumspēja, biotiskums un bioētika kā ilgtspējīguma pazīmes. Lekcija un 

seminārs. 

13. nodarbība. Ilgtspējīgas izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķi, uzdevumi un 

pedagoģiskās pieejas skolotāja darbā. Lekcija un seminārs. 

14. nodarbība. Adaptīvā menedžmenta prasmju apguve skolā. Lekcija un seminārs. 

15. nodarbība. Darbības pētījums. Lekcija un seminārs. 

16. nodarbība. Refleksija. Kursa apguves izvērtējums. Lekcija un seminārs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Diferencētā ieskaite 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Agenda 21 Earth’s Action Plan.- USA, 1993. – 683 p. 

2. Armstrong T. (1985) The Radiant Child (Starojošais bērns) 

3.  Belickis I. (1995.) Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma 

4.  Berry T. The DREAM of the  EARTH. USA.– Sierra club nature and natural philosophy library, 
1998.– 247 

5.  Naess A. (1993.) Ecology, Community and Lifestyle 

6.  Ness Ā. Dzīves filozofija.- Rīga: Norden AB, 2001. -208.lpp. 

7.  Siliņš E.I., ( 2002) Lielo pārvērtību meklējumos. Jumava 

8. UNESCO (2003) Education for sustainable development. Paris: UNESCO ED/ PEQ/ ESD vai 

http://www.unesco.org/education/desd.  

9. UNESCO Mācīšana un mācīšanās ilgtspējīgai nākotnei. http://www.unesco.org/education/tlsf  

10.  Vakarneidžels M., Rīss V. (2000) Mūsu ekoloģiskās pēdas nospiedums., VARAM., Norden AB 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Ridens, L. Baltijas reģiona ilgtspēja. Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitāte 

jeb http://www.geo.lu.lv/vides_izglitiba/?m=projekti&l=lv 

2. Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. Red. (2010) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds. 

3. Paul Ekman., Richard J. Davidson (ed). (1994) The Nature of Emotion: fundamental 

questions. New York, Oxford: Oxford University press 

4. Sing Lau, Anna N. N. Hui., Grace Y. C. Ng. (ed), (2004) Creativity: when east meets west. 

Singapore: World Scientific. 

5. Marilynn B. Brewer., Miles Hewstone. (ed) (2004) Self Social Identity. MA, USA: Blackwell 
Publishing 

6. Ernesto Spinelli. The Interpreted Worlds (2005): an introduction to Phenomenological 

Psychology. London: Sage Publications 

7. Marilynn B. Brewer., Miles Hewstone. (ed). (2004) Emotions and Motivation. MA, USA: 

Blackwell Publishing 

8. Jim Campbell., Leonidas Kyriakides., Daniel Muijs., Wendy Robinson. (2004) Assessing 

Teacher Effectiveness: Developing a differentiated model. London, New York: Routledge 

Palmer. 

9. Karen Boyes.(2003) Creating an Effective Learning Environment. Australia: Hawker 

Brownlow Education. 

10. Naomi Smith (ed). (2004)Education and Ideal: Leading Educators Explore Contemporary 
Issues in Australian Schooling. Australia: Ner Frontier Publishing 

11. Rob Harrison., Terry Newholm., Deirdre Shaw. (ed) (2005) The Ethical Consumer. London: 

Sage Publications 

12. Clive Dimmock., Allan Walker.(2005) Educational Leadership: Culture and Diversity. 

London: Sage Publications 

13. Martin Stokhof.(2003) World and life as one: Ethics and Ontology in Wittgensteins Early 

Thought. Stanford, California: Stanford University Press. 

14. Ralf Schulcze., Richard Roberts. (ed).(2005) Emotional Intelligence: An International 

Handbook. WA, USA: Hogrefe& Huber Publishers. 

15. Brian Parkinson., Agneta H. Fischer., Anthony S. R. Manstead.(2005) Emotion in Social 

Relations: Culture, Group, and Interpersonal Progresses. New York: Psychology Press. 

16. E. D. Klemke (ed).(2000) The Meaning of Life. New York, Oxford: Oxford University Press 

http://www.unesco.org/education/tlsf
http://www.geo.lu.lv/vides_izglitiba/?m=projekti&l=lv


17. Joseph O Connor. (2005)Free Yourself from Fears: Overcoming Anxiety and Living Without 

Worry. London, Boston: Nicholas Brealey Publishing. 

18. Gordon Graham.(2004) Eight Theories of Ethics. London, New York: Routledge. 

19. Arthur L. Costa., Bena Kallick.(2004) Assessment Strategies for Self-Directed Learning. 

Thousand Oaks, California: Corwin Press 

20. Robyn M. Gilles., Adrian F. Ashman (ed).(2003) Co-operative Learning: the social and 

intellectual outcomes of learning in groups. New York: RoutledgePalmer. 

21. Gerald M. Edelman.(2005)Wider than the Sky: A revolutionary view of consciousness. 

London: Penguin Books 

22. Julian H. Franklin.(2005) Animal Rights and Moral Philosophy. New York: Columbia 

University Press. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal of Teacher Education for Sustainability. ISSN: 1691-4147 Abstracted in: 

CABI Scopus (Elsevier Bibliographic Databases) ISE (n.d.) Ilgtspējīgas izglītības institūta 

mājas lapa http://www.ise-lv.eu 

2. Skolotājs 

3. Vides Vēstis. Zaļā dzīves stila žurnāls.  http://www.videsvestis.lv/  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās  studiju programmas „Skolotājs”  B  daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Education for sustainable development 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course offers the possibility to acquire the theoretical background of the content of ‘sustainable 

development’ and ‘sustainability’ and changes of this content in historical context. The course explores 

experiences gathering during research problems of the three aspects of sustainable development 
(ecological, economical, and social) and in its implementation in action and action research. The course 

helps students to develop assessment of situation in Latvia in context of sustainable development and 

sustainability. 

It also assists to construction of ‘education for sustainable development’ and ‘sustainable development’ 

content and evaluation these results with formulations and views from different literature sources. 

Formulation of tasks for sustainable education and for education for sustainable development with 

focus on quality of human being. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ise-lv.eu/
http://www.videsvestis.lv/


Kursa nosaukums Ievads pedagoga pētnieciskajā darba 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju 

stundu skaits 

 
Lekciju stundu skaits 

 

Semināru un praktisko 

darbu stundu skaits 

 

32 

 

 
16 

 

16 

 

Kursa izstrādātāji 

PhD, asoc. prof. Inga Belousa, IVF Ilgtspējīgas izglītības institūts 
Dr. paed.  prof. J.Davidova 

Dr. paed. Prof. E.Krastiņa 

 

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

Microsoft Word, Microsoft Excel 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa mērķis ir piedāvāt ieskatu par ilgtspējīgu pētniecību izglītības jomā, izglītības 

pētniecības metodoloģiju un organizāciju, kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma īpatnībām un izstrādi 

izglītībā, datorprogrammu izmantošanu datu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Studiju procesā 

studenti tiek virzīti uz patstāvīgu zinātniskās informācijas meklēšanu, problēmas definēšanu, 

pētniecisko metožu izvēli un izmantošanu zinātnisko datu ieguvei, apstrādei, analīzei un interpretācijai. 

Studiju rezultātu – ar izglītības pētniecību saistīto zināšanu, prasmju un kompetenču apguve balstās uz 

sociālā konstruktīvisma pieeju, induktīvo domāšanu un studējošo aktīvu iesaistīšanos studiju satura 

apguvē. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par: 

• izglītības pētniecības metodoloģijas un organizācijas īpatnībām un to mijsakarībām ar citu saistīto 

zinātņu filosofisko, normatīvo un metodoloģisko pamatu un starpdisciplināro saikni un tās 

izvērtējumu uz ilgtspējīgu attīstību balstītā pētniecībā, 

• kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma īpatnībām un to īstenošanu izglītības jomā, 

• pētniecības ieguldījumu izglītības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:  

• patstāvīgi atrast, atlasīt, sistēmiski analizēt un pielietot pētniecībā nepieciešamo zinātnisko, 

metodisko un empīrisko informāciju atbilstoši izvirzītajam mērķim, 
• integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās pētniecībā, 

• argumentēti pamatot un kritiski analizēt ar izglītības jomu saistītas pētnieciskas problēmas, plānot 

to ilgtspējīgu pētniecības stratēģiju to risināšanai, 

• izvēlēties izvirzītajam mērķim atbilstošas datu vākšanas metodes un tās izmantot pētniecībā,  

• patstāvīgi vākt, apstrādāt, analizēt un interpretēt izglītības pētījumam atbilstošus  

• patstāvīgi virzīt un pilnveidot savu pētniecības kompetenču pilnveidi. 

 

Kursa saturs: 

1.daļa. Zinātniskā darba izstrāde: Ilgtspējīga pētniecība izglītībā. Zinātniskā darba teorētiskās 
perspektīvas, metodoloģiskie pamati, vispārīgā struktūra un prasības izglītībā. Pētniecības 

metodoloģijas: humanitāro zinātņu pētījums (vēsturiskais, filosofiskais, teorētiskais pētījums un 

dokumentārā analīze) un sociālo zinātņu pētījums (kvalitatīvais un kvantitatīvais pētījums). 

Pētniecības veidi: fundamentālais un lietišķais pētījums. Pētījuma zinātniskās kategorijas (pētījuma 

problēma, mērķos, pētījuma jautājums vai hipotēze, pētījuma metodes, pētījuma bāze), pētījuma 

teorētiskā un praktiskā novitāte.  

2.daļa. Kvalitatīvās pētniecības pamati: Kvalitatīvā pētījuma vispārīgā struktūra un informācijas 



avoti. Zinātniskās kategorijas kvalitatīvajā pētījumā (pētījuma problēma, pētījuma mērķis, pētījuma 

jautājums, hipotēze) un svarīgākie jēdzieni. Kvalitatīvā pētījuma veidi: etnogrāfiskais pētījums, 

fenomenoloģiskais pētījums, darbības pētījums, biogrāfiskais pētījums, gadījuma izpēte, pamatotā 

teorija. Datu vākšana, analizēšana un atspoguļošana. Kvalitatīvā pētījuma pamatotība/validitāte, 

ticamība un ētiskie apsvērumi. 

3.daļa. Kvantitatīvās pētniecības pamati: Kvantitatīvā pētījuma vispārīgā struktūra un informācijas 

avoti. Zinātniskās kategorijas kvantitatīvajā pētījumā (pētījuma problēma, pētījuma mērķis, pētījuma 

jautājums, hipotēze) un svarīgākie jēdzieni. Kvantitatīvā pētījuma veidi: eksperiments, korelācijas 

pētījums. Datu vākšana, analizēšana un atspoguļošana.  

 

Kursa plāns: 

KURSA KALENDĀRS 

 

1. Ievads pētniecībā: zinātnisks pētījums, to loma un mērķis, objektivitāte/ subjektivitāte, 

zinātniskā pētījuma ētika 

2. Humanitāro zinātņu pētījums: vēsturiskais, filosofiskais, teorētiskais pētījums un 

dokumentārā analīze 

3. Sociālo zinātņu pētījums: kvalitatīvais un kvantitatīvais pētījums 

4. Sociālo zinātņu pētījums: jaukta tipa pētījums 

5. Ilgtspējīgs kvalitatīvais pētījums un kvalitatīvā pētniecība izglītības ilgtspējīgai attīstībai 

6. Kvalitatīvā pētījuma vispārīgā struktūra, svarīgākie jēdzieni un informācijas avoti 
7. Zinātniskās kategorijas kvalitatīvajā pētījumā: pētījuma problēma, pētījuma mērķis, pētījuma 

jautājums, hipotēze 

8. Kvalitatīvā pētījuma veidi: etnogrāfiskais pētījums, fenomenoloģiskais pētījums, darbības 

pētījums, biogrāfiskais pētījums, gadījuma izpēte, pamatotā teorija, u.c.  

9. Kvalitatīvo/aprakstošo datu vākšana: novērošana, intervija, aptauja, fokusgrupa, personīgie 

konstrukti, u.c. 

10. Kvalitatīvo/aprakstošo datu analizēšana: diskursa analīze, naratīvā analīze, kvalitatīvā 

kontentanalīze, u.c. un atspoguļošana/prezentēšana  

11. Datorprogrammas datu kvalitatīvai apstrādei  

12. Ilgtspējīgs kvantitatīvais pētījums un kvantitatīvā pētniecība izglītības ilgtspējīgai attīstībai 

13. Kvantitatīvā pētījuma vispārīgā struktūra, svarīgākie jēdzieni un informācijas avoti 

14. Zinātniskās kategorijas kvantitatīvajā pētījumā: pētījuma problēma, pētījuma mērķis, 

pētījuma jautājums, hipotēze 

15. Kvantitatīvā pētījuma veidi: eksperiments, korelācijas pētījums, aptaujas pētījums, u.c. 

16. Kvantitatīvo datu vākšana, datu analizēšana un atspoguļošana 

  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

o Lekciju un nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās (30%) 

o Eseja par U.Eko grāmatu “Kā uzrakstīt diplomdarbu” (R.: J.Rozes apgāds, 2006) (20%) 

o Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma salīdzinājums izglītībā (būtiskākais un personīgi 

nozīmīgākais, vismaz 4 literatūras avotu izvērtējums, datu datorapstrādes un vizuālās 

attēlošanas īpatnības, personīgais viedoklis par izmantošanu un lietderību) (25%) 

o Izveidot un pareizi noformēt kvantitatīvās pētniecības instrumentu: anketu, testu (25%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Arhipova, I., Bāliņa, S. (1999). Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. I daļa. R.: Datorzinību 

centrs.  

2. Arhipova, I., Bāliņa, S. (2000). Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. II daļa. R.: Datorzinību 

centrs. 

3. Eko. U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Humanitārās zinātnes. R.: Jāņa Rozes apgāds. 

4. Geske, A., Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. R.: LU Akadēmiskais apgāds.  

5. Goša, Z. (2007). Statistika: mācību grāmata. R.: Izglītības soļi. 

6. Izmēģinājuma projekts izglītībā (2005). R.: RaKa. 

7. Krieviņš, V. (2005). Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs 
lietojums: Rokasgrāmata-mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un pieaugušo 

izglītībai. R.: Multineo.  

8. Kristapsone S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. R.: Turība. 



9. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. R.: RaKa. 

10. Lasmanis, A. (1999). Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. R.: Mācību apgāds 

NT. 

11. Lasmanis, A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos. 1.grāmata. R.: Izglītības soļi. 

12. Lasmanis, A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos. SPSS. 2.grāmata. R.: Izglītības soļi. 

13. Mārtinsone, K. (sast.) (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. R.: RaKa.  

14. Nucho, A., Vidnere, M. (2003). Intervēšanas prasme. R.: RaKa. 

15. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. R.: Izglītības soļi. 

16. Боровиков, В.П., Боровиков, И.П. (1997). STATISTICA. Статистический анализ и обработка 

данных в среде Windows. М.: Филин. 
17. Карлберг, К. (1997). Бизнес-анализ с помощью Excel. (Перев. с англ.). К.: Диалектика. 

18. Никандров В. (2003). Неэмпирические методы психологии. Санкт-Петербург: Речь. 

19. Садмен С. (2005). Как правильно задавать вопросы: Введение в проектирование массовых 

обследований/ Пер. с англ. А.А.Виницкой. М.: Институт Фонда "Общественное мнение".  

20. Bazeley, P. (2000). The Nvivo Qualitative Project Book. Thousand Oaks, CA: Sage. 

21. Bryman, A., Cramer, D. (2005). Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13: A Guide for 

Social Scientists. London and NY: Routledge. 

22. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education. 5th ed. Oxon, UK: 

RoutledgeFalmer. 

23. Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
24. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

25. Gahan, C. (1998). Doing Qualitative Research Using NUD*IST. Thousand Oaks, CA: Sage. 

26. Jaeger, M. (ed.) (1988, 1997). Complementary Methods for Research in Education, 2nd ed. 

Washington, DC: American Educational Research Association. 

27. Johnson, B., Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed 

Approaches. 2nd ed. Boston, MA: Allyn & Bacon, Pearson Education. 

28. LeCompte, M. & Preissle, J. (1993). Ethnography and Qualitative Design in Educational Research. 

NY: Academic Press. 

29. LeCompte, M., Millroy, W., Preissle, J. (eds.) (1992). The Handbook of Qualitative Research in 

Education. San Diego, CA: Academic Press. 

30. McMillan, J. (2004). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. 4th ed. Boston, MA: 
Allyn & Bacon, Pearson Education. 

31. Merriam, S. & Associates. (2002). Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and 

Analysis. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

32. Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Application in Education. San Francisco, 

CA: Jossey-Bass. 

33. Miles, M. & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

34.  Norušis, M.J (2005). SPSS 13.0 Guide to Data Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

35. Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. 2nd ed. Newbury Park, CA: Sage. 

36. Wiersma, W. (2000). Research Methods in Education: An Introduction. 2nd ed. Needham Heights, 

MA: Allyn & Bacon. 

 

Papildliteratūra: 
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Periodika un citi informācijas avoti 

1. Laikraksts ”Izglītība un kultūra” 

2.  Žurnāls ”Skolotājs” 
3. “British Journal of Educational Studies” 

4. “Child Study Journal” 

5. “Educational Research and Evaluation” 

6. “Educational Research Quarterly” 

7. “Educational Research” 

8. “Educational Studies” 

9. “International Journal of Qualitative Studies in Education” 

10. “Journal of Educational Research” 

11. “New Directions for Institutional Research” 

12. “Research for Educational Reform” 

13. “Research in Education” 
14. “Scandinavian Journal of Educational Research” 

15. “Westminster Studies in Education” 

16. http://www.audiencedialogue.org/soft-qual.html 

17. http://academic.csuohio.edu/kneuedorf/content/ 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Introduction to teacher research work 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to provide varied insight into sustainable research in education, 

education research methodology and its implementation, characteristics of qualitative and qualtitative 
research and their implementation in education, the use of software for qualitative and quantitative data 

analysis. Students are guided towards independent search of scientific information, problem definition, 

choice of research methods and their use for collection, analysis and interpretation of the collected data. 

The acquirement of study results – research methodology connected knowledge, skills and 

competences – are based on the approach of social constructivism, inductive thinking, and students’ 

active participation on learning process. 

 

 

 

 

 

http://www.audiencedialogue.org/soft-qual.html
http://academic.csuohio.edu/kneuedorf/content/


Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija 

Kursa kods   

Zinātnes nozare  Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare  Attīstības psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych., doc. Svetlana Guseva, Dr.psych., asoc.prof. Irēna Kokina 

 

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

Vispārīgā psiholoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts studiju programmas „Sporta skolotājs” studējošajiem. Studiju kursa gaita tiek 

veidota izpratne par attīstību, veidošanu, nobriešanu. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas 

pamatnostādnes un praktisks zināšanu lietojums par attīstības faktoriem, likumsakarībām, 

nozīmīgākām attīstības teorijām un vesumposmu periodizācijām. Kurss piedāvā izveidot 

praktiskās prasmes darbā ar “riska grupas” bērniem, ar apdāvinātiem bērniem un ar dažāda veida 

ģimenēm. Kurss palīdz studējošajiem izzināt personības iekšējās pasaules  būtiskās īpatnības un to 

likumsakarību norisi. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu ir spējīgi: 

1. Izprast  psiholoģijas zinātniskās pieejas atšķirību no ikdienas cilvēka priekšstatiem 

par attīstības psiholoģijas jautājumiem. 

2. Kritiski vērtēt un adekvāti izmantot attīstības psiholoģijas pētīšanas metodes, nosakot 

vecumposma attīstības specifiku un likumsakarības. 

3. Diskutēt par iedzimtības un sociālās vides faktoru lomu audzēkņu mācīšanas un 

audzināšanas procesā. 

4. Veidot kompetenci par jaunāko klašu skolēnu, pusaudžu un jauniešu attīstības 

saistību ar mācību un audzināšanas procesu. 

5. Identificēt, analizēt un izvērtēt “riska grupas” bērnu uzvedības īpatnības. 
6. Veidot kompetenci par audzēkņu patstāvīgā darba veikšanas pamudināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Priekšstatu veidošanās dinamika par “cilvēka būtību” psiholoģijas attīstības mitoloģiskajā, filozofiskajā 

un zinātniskajā posmā; 

Attīstības psiholoģijas priekšmets, faktori un virzītājspēki.  Psiholoģijas izpētes metodes. Attīstības 

galveno teoriju apskats. Psiholoģijas zinātnē plašāk pazīstamās cilvēka attīstības periodizācijas 

(Z.Freida, E.Ēriksona, Ž.Piažē, D.Elkoņina, L.Kolberga). Socializācijas institūti (ģimene, bērnu 
organizācijas, sabiedriskās saziņas līdzekļi, skola). Pusaudžu un jauniešu psiholoģiskās īpatnības, 

izpratne par riska grupām. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st., semināri - 16 st . 

 

Lekciju tēmas:  

  

1. Izpratne par attīstības psiholoģijas priekšmetu. Attīstības psiholoģijas pamatmetodes un 
praktisks pielietojums. 

2. Cilvēka attīstības faktori, likumsakarības, virzītājspēki. 



3. Cilvēka attīstības teorijas: konverģences, kultūrvēsturiskā, psihoanalītiskā, kognitīvā, 

bihevioristiskā, etaloģiskā un pieķeršanās. 

4. Bērna psihiskās attīstības periodizācijas: Z.Freida personības psihoseksuālās attīstības 

periodizācija, D.Eļkonina bērna psihiskās attīstības periodizācija, L.Kolberga personības 

morālās attīstības periodizācija, Ž.Piažē bērna intelektuālās attīstības periodizācija, Ē.Ēriksona 

personības psihosociālās attīstības periodizācija. 

5. Pusaudžu attīstības vispārīgs raksturojums. Mācību darbs un pusaudžu intelektuālās attīstības 

īpatnību pētīšana. 

6. Pusaudžu personības īpatnības veidošana un to pētīšana. 

7. Jauniešu attīstības vispārīgs raksturojums. 

8. Ģimenes un skolas sadarbības problēmas analīze. 

 

 Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

  
1. “Riska grupas” bērnu psiholoģiskais raksturojums. Audzināšanas un mācīšanās īpatnības ar 

“riska grupas” bērniem. 

2. Intelektuāli pasīvo, dezadaptēto, sociāli ielaisto bērnu rakstura nepilnības pētīšana un 

psiholoģiskā korekcija. 

3. Deviantās uzvedības īpatnības un to rašanās avots. Deviācijas veidi (delinkventa uzvedība, 

adiktīvā uzvedība, suicidāla uzvedība) un to pētīšana. 

4. Izpratne par delinkvento un adiktīvo uzvedību. 

5. “Apdāvināto bērnu” psiholoģiskais raksturojums. Mācību darbu organizēšana ar apdāvinātiem 

bērniem. 
6. Saskarsmes lomas analīze bērnu psihiskajā attīstībā dažādos vecumposmos. 

7. Mācīšanas lomas analīze bērna psihiskajā attīstībā mācību un audzināšanas procesā. 

8. Psiholoģiskais darbs ar nepilnām ģimenēm, aizbildņiem, bērnu adoptētajiem. 

  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmena sastāvdaļas: nodarbību apmeklējums – 30%, darbs semināros un prezentāciju sagatavošana – 

30%, noslēguma tests – 40%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues / Ed. by Lawrence Balter, Catherine 

S.Tamis-LeMonda. - 2nd ed. - New York: Psychology Press, 2005. 

2. Developmental Psychology /Ed. by B.Giles. - London: Grange Books, 2002. - 192 p.: 

(Introducing Psychology).  ISBN 1-8401-3805-X 

3. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. Rīga: RaKa, 2001.- 88lpp. 

4. Schaffer H.Rudolph. Introducing Child Psychology. - Malden: Blackwell Publishing, 2006. 

5. Svence G. Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC,  1999. – 160 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde, Lielvārds, 1998. 

2. Egidess A. Personības psiholoģiskais portrets. Jumava apgāds, 2007. 

3. Jegorovs A. Uzvedības atkarības. RaKa izdevniecība, 2009. 

4. Kaļva I. Attīstības psiholoģija: lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes 

apmācības formai un tālmācībai. Baltijas Starptautiskā akadēmija, psiholoģijas augstskola.- 

Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. 

5. Prindule L. Skolēna attīstības psiholoģija. Liepāja, 1995. 2.d. - 54 lpp.  ISBN 9984-562-28-X 
6. Students J.A. Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija. R., 1935. 

7. Blackwell Handbook of Adolescence/ Ed. by Gerald R.Adams, Michael D.Berzonsky. - 

Malden: Blackwell Publishing, 2006. - 648 p. - (Handbooks of Developmental Psychology). 

 ISBN 1-405-13302-3 ISBN 9781405133029 

8. Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development / Ed.by Usha Goswami. - Malden: 

Blackwell Publishing, 2004. - 761 p.: fig. - (Handbooks of Developmental Psychology). 

 ISBN 0-631-21841-6 ISBN 9780631218418 

9. Blackwell Handbook of Childhood Social Development / Ed. by Peter K.Smith, Craig 

H.Hart. - Malden: Blackwell Publishing, 2006. - 665 p. - (Handbooks of Developmental 

Psychology).  ISBN 0-631-21753-3 ISBN 9780631217534 

10. Blackwell Handbook of Early Childhood Development / Ed. by Kathleen McCartney, 

Deborah Phillips. - Malden: Blackwell Publishing, 2007. - 663 p.: fig. - (Handbooks of 



Developmental Psychology).  ISBN 1-405-12073-8 ISBN 9781405120739 

11. Blackwell Handbook of Adolescence / Ed. by Gerald R.Adams, Michael D.Berzonsky. - 

Malden: Blackwell Publishing, 2006. 

12. Cohen David. The Development of Play / David Cohen. - 3rd ed. - London: Routledge, 

2006. - 206 p. - (Concepts in Developmental Psychology).  ISBN 0-415-34702-5 

13. Children's Knowledge, Beliefs and Feelings about Nations and National Groups: Essays in 

Developmental Psychology / Martyn Barrett u.c. - New York: Psychology Press, 2007. - 332 

p.: fig.  ISBN 1-8416-9301-4 ISSN 0959-3977 

14. Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues / Ed. by Lawrence Balter, Catherine 

S.Tamis-LeMonda. - 2nd ed. - New York: Psychology Press, 2005. - 679 p.: il.  ISBN 1-8416-

9415-0. 

15. Guseva S., Dombrovskis V., & Murasovs V. (2011). Remedial Work as a Means of 
Developing Positive Learning Motivation of Adolescents. Problems of Education in the 21st 

Century, 29 (29), 43-52. 

16. Бандура А., Уолтерс Р.  Подростковая агрессия. Изучение влияния  воспитания и 

семейных отношений. Пер. с англ. М.: Апрель – Пресс, Изд. ЭКСМО – Пресс, 1999,- 

512 с. 

17. Дольто Фр. На стороне ребенка. (На стороне подростка). Спб.: Изд. Петербург – ХХI 

век .- 1997. 

18. Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис. М, 1996. 

19. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. с англ. Спб. Евразия,- 1999, 478 с. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

British Journal of Developmental Psychology 

Journal of School Psychology 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs“ B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Developmental Psychology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is envisaged for students in Professional Bachelor Study Programme Teacher of Sports. The 

aim of the course is to impart knowledge in developmental psychology and on structure, content and 

development of Psyche; to develop students’ self-realization. 

Conception about the factors of person development process. Features of adolescent development and 

behavior of risk group. Content of the study course envisages students’ active involvement in the 

analysis of the existing research on the process of development and its characteristics in each of the 

aforesaid age groups. 

 

 

  



Kursa nosaukums Cilvēka anatomija  

Kursa kods Medi1001 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Anatomija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

48 

 

16 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Angelika Paškeviča, Anatomijas un fizioloģijas katedra, Mg.biol., lektore 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts PBSP “Sporta skolotājs” studentiem. Kurss sniedz priekšstatu par vesela cilvēka 

orgānu sistēmu, orgānu, audu un šūnu morfofunkcionālo struktūru un ontoģenēzi. 

 

Rezultāti: 

Studējošie, iegūstot izpratni par cilvēka skeleta, muskuļu, sirds un asinsrites, limfteces, elpošanas, 

gremošanas, izvadorgānu un reproduktīvo sistēmu, spēj uzskaitīt visus sistēmu veidojošos orgānus, 

svarīgākos to uzbūves elementus un minēt orgāna vadošo funkciju. 
Studējošie, apgūstot nervu sistēmas un endokrīnās sistēmas pamatjēdzienus, spēj salīdzināt sistēmu 

atšķirības un novērtēt to lomu iekšējo orgānu darbības regulācijā. 

Studējošie, balstoties uz svarīgāko jēdzienu izpratni, demonstrē zināšanas par vispārējām organisma 

uzbūves un darbības likumsakarībām. 

Studējošie izmanto anatomijas teorētiskos pamatus, lai praktiski veiktu laboratorijas darbus cilvēka 

fizioloģijā, vecumīpatnību fizioloģijā un interpretētu iegūtos rezultātus. 

Studējošie spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, tālākai profesionālai 

izaugsmei. 

 

Kursa saturs: 

Šūna. Audi. Skeleta sistēma. Kaulu savienojumi. Skeleta muskuļu sistēma. Nervu sistēma. Sirds un 

asinsrites sistēma. Limfātiskā sistēma. Iekšējo orgānu sistēmas: Elpošanas orgānu sistēma. Gremošanas 

orgānu sistēma. Urīnizvadorgānu sistēma. Endokrīnie dziedzeri. Vīrieša uns sievietes dzimumorgāni.  

 

Kursa plāns: 

Lekcijas - 16 st.; praktiskie darbi – 32 st.  

Lekciju tēmas: 
1. Šūna 

2. Audi 

3. Skeleta sistēmas funkcijas. Kaulu šūnas 

4. Kaulaudi: rupjšķiedrainie, smalkšķiedrainie. Kaula uzbūve. Kaulu veidi 

5. Kaula augšana un atjaunošanās 

6. Kaulu savienojumi 

7. Muskuļaudi to funkcijas. Skeleta muskuļu mikroskopiskais un makroskopiskais līmenis 

8. Skeleta muskuļu uzbūve un klasifikācija. Skeleta muskuļu papildaparāti. Skeleta muskuļu grupas 

9. Nervu sistēmas funkcijas. Nervu sistēmas iedalījumu veidi. Nervaudi. Sinapses 

10. Smadzeņu apvalki. Muguras smadzenes 

11. Veģetatīvā nervu sistēma. Galvas smadzenes 

12. Sensorās sistēmas. Somatoviscerālās maņas. Āda un tās derivāti 
13. Sirds un asinsrites sistēma 

14. Limfteces sistēma. Elpošanas orgānu sistēma 



15. Gremošanas orgānu sistēma. Urīnizvadorgānu sistēma 

16. Reproduktīvo orgānu sistēmas. Endokrīnā sistēma 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Ievads anatomijā. 

2. Šūna. Audi. 

3. Anatomiskās plaknes, asis, virzieni un pozīcijas. Garā kaula uzbūve 

4. Cilvēka skeleta nodalījumi. Galvaskauss 

5. Mugurkaulājs 

6. Krūšu kurvis 

7. Augšējā locekļa skelets 

8. Apakšējā locekļa skelets 

9. Mīmikas muskuļi 
10. Košļāšanas muskuļi 

11. Kakla muskuļi 

12. Muguras muskuļi 

13. Krūšu muskuļi 

14. Vēdera muskuļi 

15. Augšējā locekļa muskuļi 

16. Apakšējā locekļa muskuļi 

17. Nervaudi. Neironu daudzveidība 

18. Muguras smadzeņu makroskopiskā uzbūve 

19. Muguras smadzeņu mikroskopiskā uzbūve 

20. Refleksa loks 
21. Galvas smadzeņu nodalījumi 

22. Galvas smadzeņu struktūras 

23. Slapjie preparāti (1.daļa) – muguras smadzenes, galvas smadzenes.  

24. Redzes analizators. Dzirdes un līdzsvara analizatori. Āda  

25. Sirds uzbūve: kameras, apvalki, vārstuļi, artērijas, vēnas  

26. Lielais un mazais asinsrites loks. Asinsvadu iedalījums un sieniņas uzbūve. Lielā asinsrites loka 

asinsvadi 

27. Limfātiskā sistēma. Limfvada sieniņas uzbūve. Limfmezgla uzbūve 

28. Elpošanas orgānu uzbūve. Deguna dobums. Balsene. Traheja. Bronhi. Plaušas un to daivas. 

Alveolu uzbūve 

29. Gremošanas orgānu sistēma: Mutes dobums. Rīkle. Barības vads. Kuņģis. Tievā zarna. Resnā 

zarna. Aknas. Žultspūslis. Aizkuņģa dziedzeris 
30. Urīnizvadorgānu sistēma: Nieres uzbūve. Nefrons. Urīnvadi. Urīnpūslis. Urīnizvadkanāls. 

31. Endokrīnie dziedzeri. Vīrieša dzimumorgāni. Sievietes dzimumorgāni 

32. Slapjie preparāti (2.daļa) – sirds un citi iekšējie orgāni 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs praktisko nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – Rakstisks eksāmens: 1.Šūna. Audi (20%); 2.Skeleta sistēma. 
Kaulu savienojumi (20%); 3.Skeleta muskuļu sistēma (20%); 4.Nervu sistēma (20%); 5.Sirds un 

asinsrites sistēma. Limfātiskā sistēma. Iekšējo orgānu sistēmas (20%). 

Studentu patstāvīgais darbs – pēc katras tēmas studentam ir dota iespēja kārtot kolokviju: 1.Šūna. Audi; 

2.Skeleta sistēma. Kaulu savienojumi; 3.Skeleta muskuļu sistēma; 4.Nervu sistēma; 5.Sirds un 

asinsrites sistēma. Limfātiskā sistēma. Iekšējo orgānu sistēmas: Visu kolokviju sekmīga nokārtošana 

sastāda 40% no eksāmena atzīmes un vienlaicīgi atbrīvo studentu no daļas (2/5) eksāmena. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Kaminska I. Paškeviča A. Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem. Īss lekciju kurss. – 
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. -86 lpp 

2. Kalbergs V. Cilvēka anatomija. - Rīga: Zvaigzne, 1973. 

3. Eglīte K. Anatomija: 1.daļa Skelets un muskuļi. Mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, 

optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2004. - 126 lpp.: il. 

4. Koļesņikovs N. Cilvēka anatomija: Māc.līdz.univer.stud. 2.izd. - Rīga : Zvaigzne, 1976. - 439 

lpp.: il. 

 

Papildliteratūra: 



1. Ameerally P. Anatomy.- London: Mosby, 1998. - 208 p.: il. - ISBN 0723429952 

2. Apinis P. Cilvēks: Anatomija. Fizioloģija. Patoloģijas pamati. - Cēsis: Apgāds Jāņa sēta, 1998. - 

800 lpp.: il.  ISBN 9984-92790-3 

3. Dālmane A. Histoloģija.-Rīga: Zvaigzne, 1990.- 487 lpp.: il - 483.- 487.lpp.  ISBN 5-405-00292-5 

4. Abrahams Peter H. McMinn's Color Atlas of Human Anatomy. 5th Ed. - Edinburgh: Mosby, 

2003. - 378 p.: il.  ISBN 0723432139 

5. Dimon T. Anatomy of the Mowing Body: A basic course in bones, muscles and joints. - Berkeley: 

North Atlantic Books, 2001. - 259 p.: il.  ISBN 1556432070 

6. Gottfried Sandra S. Human biology / Sandra S.Gottfried. -St.Louis: Mosby, 1994. - 523 p.:452 il. 

7. Gray's anatomy: The anatomical basis of medicine and surgery. - Thirty-8-th ed. - New York: 

Churchill Livingstone, 1995. - 2092 p.: il. - ISBN 0443057176 

8. Martini F. H. A&P Applications Manual. - San Francisco: Pearson, 2005. - 262 p.: il. 
 ISBN 0805372865 

9. Martini F. H. Fundamentals of Anatomy & Physiology. - 5th ed. - Upper Saddle River: Prentice 

Hall, 2001. - 1101 p.: il.  ISBN 0130172928 

10. Martini F. H. Fundamentals of Anatomy& Physiology. - 7th ed. - San Francisco: Pearson, 2006. - 

1109 p.: il., 2 + CD-ROM.  ISBN 0131956442 

11. Martini F. H. Martini’s Atlas of the Human. - San Francisco: Pearson, 2006. - 152 p.: il. 

 ISBN 0805372873 

12. Palastanga N. Anatomy and Human Movement: Structure and function. - 4th ed. - Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 2002. - 677 p.: il.  ISBN 0750652411 

13. Saladin Kenneth S. Anatomy and Physiology : The Unity of Form and Function. - 4th ed. - New 

York: McGraw-Hill, 2007. - 1140 p.: il.  ISBN 978-0-07-110737-2 ISBN 0-07-110737-1 
14. Seeley Rod R. Anatomy&Physiology. - 6th ed. - Boston: McGraw Hill, 2003. - 1105 p.: il. 

 ISBN 0072351136 

15. Sluckis L. Balstaudi un locītava-bioķīmija un funkcijas. - Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. - 

432 lpp.: il.  ISBN 9984783359 

16. Thibodeau Gary A. Anatomy&Physiology. - 5th Ed. - St.Louis: Mosby, 2003. - 1106 p.: il. + 

CD-ROM.  ISBN 0323016286 

17. Waugh Anne. Anatomy and Physiology in Health and Ilness. - 9th ed. - London: Churchill 

Livingstone, 2001. - 484 p.: il. ISBN 0443064695 

18. Анатомия человека. В 2 т. Учебник для мед.ин-тов / Под ред. М.Р.Сапина. - Москва: 

Медицина, 1986.- Т.1 - 288 с. /Т.2. - 480 с.: ил. 

19. Краев А. В. Анатомия человека : В 2 т. Под ред. Синельникова. - Москва: Медицина, 

1978.Т.2. - 352 с./Т.1. - 495 с.: ил. 
20. Курепина М. М. Анатомия человека: Учебник для пед.ин-тов. - 4-е изд., перераб. - Москва: 

Просвещение, 1979. - 304 с.: ил 

21. Курепина М. М. Анатомия человека: Атлас.-3-е изд.-Москва:Просвещение, 1979.-126с.: ил. 

22. Морфология человека. Под ред. Никитюка Б., Чтецова В. - из-во Московского 

университета, 1990.  

23. Никитюк Б., Гладышева А. Анатомия и спортивная морфология. – М.: Ф и С, 1989. 

24. Привес М. Г. Анатомия человека: Учебник для мед.ин-тов. - 9-е изд. - Москва: Медицина, 

1985. - 672 с.: ил. 

25. Сапин М. Р.Анатомия человека:Учебник для вузов.-Москва:Высшая школа,1989.-544с.: ил. 

26. Синельников Р. Атлас анатомии человека. 4 тома.- М.: Медицина, 1996. 

27. Enciclopēdija. (skat. 05.09.2011.) http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy  
 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Физиология человека (DU, P-1- lasītava) 

2. Physiol. Rev. (skat.05.09.2011) http://physrev.physiology.org/ 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas  “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Human Anatomy 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy
http://physrev.physiology.org/


 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course focuses on the acquisition of the structure of human organs and organ systems, their 
ontogenesis. 

  



Kursa nosaukums Cilvēka fizioloģija 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

64 

 

32 

- 

32 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, asist. Anda Bernāne 

 

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

Cilvēka anatomija 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālajai studiju programmas „Sporta skolotājs” studentiem. 

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas vispārīgajā fizioloģijā, uzbudinājuma, muskuļu, nervu sistēmas, 

augstākās neirālās darbības, sensoro sistēmu, iekšējās sekrēcijas dziedzeru fizioloģijā, veic laboratorijas 

darbus – nosaka fiziskās attīstības rādītājus, fiziskās darbaspējas, sensomotoro reakciju, nervu procesu 

stiprumu, līdzsvarotību, kustīgumu, augstākās neirālās darbības tipus, atmiņu, lielo pusložu funkcionālo 

asimetriju, loģisko domāšanu, analizē sensorās sistēmas. 

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par veģetatīvajām funkcijām – asinis, asinsrites, elpošanas, 

gremošanas, vielu un enerģijas maiņas, izvadprocesu fizioloģija. Veic laboratorijas darbus – asins 

analīzes, EKP analīzi, nosaka ST un MT, analizē pulsa un AS izmaiņas slodžu ietekmē, nosaka un 

analizē spirometrijas datus, nosaka enerģijas patēriņu un sastāda uztura racionu. 

 

Rezultāti: 

Studējošie spēj: 

 Uztvert cilvēka organismu kā vienotu veselu sistēmu, izskaidrot vesela organisma darbības 

principus un adaptācijas mehānismus dažādos organisma struktūru līmeņos; 

 Lietot eksperimentālās fizioloģijas pamatmetožu izmeklēšanas iemaņas sporta skolotāja darbā, 

analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus. 

 

Kursa saturs: 

Fizioloģijas attīstība, pētīšanas metodes, organisms kā vienots vesels, iekšējā vide, homeostāze. 

Bioelektriskās parādības audos, miera un darbības potenciāli, uzbudināmības maiņa. Muskuļu 

kontrakcijas mehānisms, muskuļu īpašības, funkcijas, miogramma. Muskuļu inervācija, motorā 

vienība. Muskuļu spēks, darbs, nogurums. Organisma regulācijas mehānismi, uzbudinājuma pārvades 

mehānismi nervu šķiedrās, sinapsēs, nervu centru raksturojums, uzbudinājuma vadīšanas īpatnības 

CNS. Nosacījuma refleksu. 

Asins sistēmas funkcijas, plazmas un formelementu nozīme, asins grupas, Rh piederība. Sirds muskuļu 

fizioloģiskās īpatnības, sirds cikla fāzes, sirds toņi. ST, MT. Sirds regulācija, EKG, asinsspiediens, 
pulss, asinsrite asinsvados, asinsvadu regulācija, asinsrite dažādos orgānos. Elpošanas mehānisms, 

regulācija, plaušu tilpumi, gāzu apmaiņa plaušās un audos. Gremošanas procesi dažādās gremošanas 

kanāla daļās. Gremošanas sulas, hormoni, to nozīme, uzsūkšanās procesi gremošanas kanālā. 

Uzturvielu maiņa organismā, vitamīni, to nozīme. Enerģijas maiņa. Izvadprocesi, urīna veidošanās, tā 

regulācija, urīna izvadīšana, sviedru izdalīšana. Termoregulācija. 

 

Kursa plāns: 

I nodarbību bloks: 16 stundas lekcijas. 
1.-3. Ievads. Fizioloģija kā zinātne. Šūnas fizioloģija, vielu pārnese cauri membrānai. Uzbudināmo 

audu fizioloģija (Homeostāze. Kairinātāji. Miera un darbības potenciāls. Uzbudināmības maiņa 

uzbudinājuma laikā, līdzstrāvas ietekmē). 



4.-5. Muskuļu fizioloģija (Kontrakcijas mehānisms, apgāde ar enerģiju. Miogramma. Muskuļu 

inervācija. Motorā vienība. Muskuļu spēks. Fiziskās darbspējas). 

6.-8. Nervu sistēmas fizioloģija (Uzbudinājuma vadīšanas likumi nervu šķiedrā un vadīšanas īpatnības 

CNS. Uzbudinājuma pārvade sinapsē. Kavēšana CNS.  Dominante. Muguras un galvas smadzeņu 

nodalījumu  funkcijas). 

9.-11. Augstākās neirālās darbības fizioloģija (Galvas smadzeņu lielo pusložu garozas funkcionālā 

topogrāfija, asimetrija. Elektroencefalogramma. Nosacījuma refleksa veidošanās mehānisms, 

kavēšana). 

12.-14. Iekšējo sekrēcijas dziedzeru fizioloģija (Iekšējo sekrēcijas dziedzeru izdalītie hormoni to 

īpašības, darbības izpausmes, mehānismi, funkcijas ). 

14.-16. Sensoro sistēmu fizioloģija (Redzes, dzirdes, vestibulārā ādas ožas, garšas, Visceroreceptīvā, 

proprioreceptīvā sensorā sistēma. To daļas). 
 

16 stundas laboratorijas nodarbības: 

1. Darba drošības tehnika cilvēka fizioloģijas laboratorijās. Laboratorijas darbu protokols. 

Antropometrija. 

2. Antropometrija. 

3. Dinamometrija. 

4. Fiziskā attīstības līmeņa noteikšana. 

5. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc testa PWC170. 

6. Kolokvijs. Uzbudināmo audu fizioloģija. Muskuļu fizioloģija. 

7. Cīpslu refleksu pārbaude cilvēkam. Sensomotorās reakcijas ātruma noteikšana. 

8. Nervu procesu stipruma noteikšana. 
9. Nervu procesu līdzsvarotības pārbaude. 

10. Loģiskās domāšanas pārbaude. 

11. Temperamenta noteikšana. 

12. Smadzeņu pusložu asimetrijas noteikšana. Atmiņas tipu noteikšana. 

13. Kolokvijs. Nervu sistēmas un augstākās neirālās darbības fizioloģija. 

14. Sensoro sistēmu fizioloģija. Redzes asuma noteikšana. Perimetrija. Esteziometrija. Garšas 

sliekšņa noteikšana. Līdzsvara aparāta pārbaude.  

15. Kolokvijs. Iekšējo sekrēcijas dziedzeru un sensoro sistēmu fizioloģija. 

16. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

 

II nodarbību bloks: 16 stundas lekcijas. 

1.-2. Asins fizioloģija (Asins sistēma. Fizioloģiskie šķīdumi. Asiņu bufersistēmas. Hemolīze. Asiņu 
aizsargīpašības. Hemostāze.  Asins grupas, rēzus piederība). 

3.-5. Asinsrites fizioloģija. Sirds fizioloģija (Asinsrites sistēmas raksturojums, asinsrites loki. Sirds 

automātija, vadītājsistēma, cikliskā darbība. Spiediena maiņa sirds dobumos un vārstuļu stāvoklis 

sirds cikla laika. Elektrokardiogrāfija.). 

6.-9. Asinsrites fizioloģija. Asinsrite asinsvados. Mikrocirkulācija. Limfātiskā sistēma . Orgānu asins 

apgāde. 

10. Elpošanas fizioloģija (Ieelpas un izelpas mehānisms. Plaušu gaisa tilpumi. Plaušu ventilācija. Gāzu 

apmaiņa organismā. Elpošanas regulācija. Elpošanas centri. Elpošanas pašregulācija). 

11.-12. Gremošanas fizioloģija (Procesi gremošanas kanālā: motorika, uzsūkšanās, sekrēcija, 

izvadīšana. Gremošanas sulas. Izsalkuma un sāta sajūtas). 

13.-14. Vielu un enerģijas maiņas fizioloģija (Olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, ūdens, minerālvielu 
maiņa. Vitamīni. Enerģijas maiņa. Uztura raciona sastādīšana). 

15.-16.  Izvadprocesu fizioloģija (Nieru funkcijas. Nefrons kā neirons funkcionālais elements, urīna 

veidošanās. Asins piegāde nierēm. Filtrācija. Reabsorbcija. Sekrēcija. Diurēze. Sviedru 

izdalīšanās. Sviedru dziedzeru inervācija. Termoregulācija. 

 

16 stundas laboratorijas nodarbības: 

1. Asins noņemšanas tehnika.  Asins recēšanas laika noteikšana. Asins grupas noteikšana. Rēzus 

piederības noteikšana cilvēkam. Hemoglobīna daudzuma noteikšana asinīs. Eritrocītu 

skaitīšana. Krāsu indeksa noteikšana. Leikocītu skaitīšana. Eritrocītu grimšanas ātruma 

noteikšana. Glikozes un holesterīna līmeņa noteikšana asinīs. Asins formelementu apskate 

mikroskopā un leikocitārās formulas noteikšana.  

2. Elektrokardiogrammas reģistrācija un analīze. Veģetatīvā indeksa noteikšana  
3. Asinsspiediena un pulsa frekvences izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē.  

4. Kolokvijs. Asins un sirds fizioloģija 

5. Sfigmogrāfija  

6. Polikardiogrāfija.  

7. Spirometrija. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana.  

http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node4.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node12.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node10.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node11.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node11.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node7.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node5.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node5.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node8.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node6.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node9.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node9.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node13.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node23.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node24.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node25.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node26.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node27.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node30.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node32.html


8. Spirogrāfija  

9. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves. Fiziskās izturības noteikšana pēc kardiorespiratorā 

indeksa 

10. Kolokvijs. Asinsrites un elpošanas fizioloģija 

11. Pamatmaiņas noteikšana cilvēkam  

12. Dienas uztura devas aprēķināšana veselam cilvēkam 

13. Kolokvijs. Gremošanas un izvadprocesu fizioloģija 

14. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Brīvs lekciju apmeklējums, 100% laboratorijas darbu apmeklējums, aizstāvēti laboratorijas darbi, 

nokārtoti visi kolokviji, iesniegts un sekmīgi prezentēts referāts, sekmīgi nokārtots eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Aberberga-Augškalne L.  Fizioloģija rehabilitologiem. – R.: Nac.Med.Apgāds, 2002. 

2. Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. – R.: Medicīnas apgāds, 2007. - 

516 lpp. 

3. Aberberga-Augškalne L., Āboltiņa-Āboliņa E., Aivars J. u.c. ; A.Valtnera red. Cilvēka 
fizioloģija.- R. : Zvaigzne, 1986. - 455 lpp. 

4. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 212 lpp. 

5. Физиология человека и животних. Под ред. А.Б. Когана.- М.: Вышая школа, 1984. 1-2 

том. 

 

Papildliteratūra: 

1. Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. - Rīga: NMA, 1999. 

2. Fundamentals of anatomy and physiology. Fifth edition. – Upper Saddle River: Prentice Hall 

2001. 

3. Widmaier Eric P. Vander, Sherman, Lucianos Human Physiology: The Mechanisms of Body 

Function / Eric P.Widmaier, Hershel Raff, Kevin T.Strang. - 9th Ed. - Boston: Higher 

Education, 2004. - 825 p. 

4. Нормальная физиология. Под ред. А.В. Коробкова. - М.: Вышая школа, 1980. 

5. Общий курс физиологии человека и животних. Под ред. А.Д. Ноздрачева - М.: Вышая 

школа, 1991. 1-2 том. 

6. Физиология человека. Под ред. Т.И. Косицкого. - М.: Медицина, 1985. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Физиология человека 

2. Žurnāls Veselība 

3. Теория и практика физической култьтуры. 

4. Physiol. Rev. http://physrev.physiology.org/   

5. American Physiological Society Journals  

6. http://freemedicaljournals.com/link3.php?id=57  

7. BMC Physiology http://www.biomedcentral.com/bmcphysiol/  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Human physiology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The arm of course is to furnish knowledge about the cells, organs and human body physiology 

functions (vegetative, somatic, sensor and psychical) mechanisms of regulation and adaptation; to 

furnish knowledge about physiological basic tests. 

http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node31.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node33.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node34.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node34.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node42.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node43.html
http://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/node43.html


Kursa nosaukums 
Vecumposmu fizioloģija 

 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Doc., Dr.biol. Līga Antoņeviča 

 

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

Apgūts studiju kurss „Cilvēka fizioloģija” 

 

Kursa anotācija: 

Paredzēts bakalaura profesionālo studiju programmu “Sporta skolotājs”, Kursa ietvaros tiek apgūtās 

zināšanas par cilvēka organisma morfofunkcionālajām bērnībā, pubertātes periodā un jaunībā, kā arī 

iemaņas un prasmes svarīgu organisma funkcionālo rādītāju izpētē un novērtēšanā, skolas higiēnā un 

veselības veicināšanā. 

 

Rezultāti: 

Sekmīgi apgūstot kursu studentiem ir pietiekamas zināšanas, prasmes un kompetence.  

Zināšanas: 

Spēj parādīt specializētas zināšanas, kuras ir balstītas uz zinātnes atziņām un jaunāko informāciju šajā 

jomā: 

 par skolēnu veselību ietekmējošiem faktoriem un to lomu veselības traucējumu un saslimšanu 

attīstībā, par veselības grupām, par skolēnu veselību Latvijā, kā arī par skolas higiēnas 

jautājumiem; 

 par vecumposmu periodizāciju un bērna augšanas un attīstības vispārējām likumsakarībām, par 

kritiskajiem periodiem ontoģenēzē un veselībai labvēlīgu risinājumu izvēli tajos; 

 par bērna un pusaudža organismu un svarīgākajām morfofunkcionālajām īpatnībām noteiktā 

attīstības periodā; 

 par sensoro sistēmu (redzes, dzirdes, ožas, garšas u.c.) attīstību bērnībā un pusaudža gados, kā arī 
higiēnas ievērošanu. 

 par augstāko neirālo darbību kā psihisko procesu pamatu, par lielo pusložu funkcionālo asimetriju; 

 par uztveri, uzmanību, par garīgo darba spēju ritmiem, par pilnvērtīga miega nozīmi; 

 par veselīgu uzturu, tā pamatprincipiem, par ieteicamajām uztura normām; 

 par reproduktīvo sistēmu, par dzimumattīstību bērnībā, pubertātes periodā un jaunībā; 

 par veselības veicināšanu un veselības izglītības darbu skolā, veselības tēmu integrāciju mācību 

programmās un ārpusklases pasākumos. 

Prasmes: 

 izmantojot teorētiskās zināšanas spēj izvērtēt skolēna fizisko attīstību un atpazīt veselības 

traucējumus, kā arī sniegt skolēniem noderīgus ieteikumus veselības veicināšanai; 

 prot izvērtēt stāju, pēdas velvju stāvokli, skolēna individuālo fiziskās attīstības rādītāju atbilstību 
Latvijas normatīviem; 

 izvērtē skolas mikroklimatu: kabineta mēbeles, iekārtojumu, apgaismojumu u.c. svarīgus 

nosacījumus; 

 prot novērtēt un izskaidrot informāciju par svarīgākajiem elpošanas, sirdsdarbības, asinsrites, 

gremošanas, izvadsistēmas, balsta un kustību sistēmas u.c. funkcionālajiem rādītājiem; 

 atpazīst veselībai nevēlamos faktorus skolas vidē, prot rast risinājumu to novēršanai vai 

samazināšanai; 

Kompetence: 

 radoši veic ieskaites darba sagatavošanu par aktuālu veselības jautājumu, kā arī prot argumentēti 



diskutēt par to; 

 pārzina skolēnu organisma būtiskākās morfofunkcionālās īpatnības sākumskolas, pamatskolas un 

vidusskolas posmos. 

 objektīvi izvērtē savus un arī citu personu veselības iespējamos riskus dažādu faktoru ietekmē, 

norādot vēlamāko risinājumu. 

 

Kursa saturs: 

Veselība un faktori, kuri to nosaka. Skolēnu veselība Latvijā. Skolēna fiziskā attīstība, individuālo 

fiziskās attīstības rādītāju salīdzināšana ar normatīviem. Ontoģenēze. Vecumposmu periodizācija un tās 
vispārējās likumsakarības. Balsta un kustību sistēmas vecumīpatnības. Stājas izpētes pamati. Pēdas 

velvju izpēte. Elpošanas orgānu sistēmas vecumīpatnības. Plaušu vitālās kapacitātes noteikšana. 

Elpošanas funkcionālie testi. Sirds un asinsrites sistēmas vecumīpatnības. Pulsa un asinsspiediena 

izmaiņas fiziskās un psihoemocionālās slodzes laikā Asins sastāvs un limfātiskā sistēma. Gremošanas 

orgānu sistēmas vecumīpatnības. Veselīga uztura pamati. Vielmaiņas un izvadsistēmas 

vecumīpatnības. Nervu sistēmas un augstākās neirālās darbības vecumīpatnības. Uztveres izpēte, 

uzmanības īpašības. Pusložu funkcionālā asimetrija. Loģiskā domāšana. Redzes un dzirdes sensorās 

sistēmas vecumīpatnības. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru vecumīpatnības. Dzimumattīstība. Veselības 

veicināšana un veselības izglītība mācību un audzināšanas iestādēs. Problēmu risināšana un dzīves 

prasmju attīstīšana. Starppriekšmetu saikne. Pirmsskolas un pamatizglītības skolotāju iespējas. 

Veselību veicinošās skolas Latvijā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st., semināri - 8st., praktiskie darbi – 8 st. 

 

Lekciju tēmas: 
1. Veselība, faktori, kuri to nosaka. Organisma „vājās” vietas. Veselības grupas. Skolēnu veselība 

Latvijā. Vecumposmu periodizācija. Bērna augšanas un attīstības vispārējās likumsakarības. Ārējo un 

iekšējo faktoru ietekme.  Kritiskie periodi ontoģenēzē. 

2. Balsta un kustību sistēmas vecumīpatnības. Bērnu un pusaudžu fiziskās darba spējas. Elpošanas 
orgānu sistēmas vecumīpatnības. 

3. Sirds un asinsrites sistēmas vecumīpatnības. Asins sastāva un limfātiskās sistēmas vecumīpatnības. 

Gremošanas orgānu sistēmas vecumīpatnības. Veselīga uztura pamati. 

4. Vielu un enerģijas maiņas vecumīpatnības. Urīnizvadsistēmas vecumīpatnības. Nervu sistēmas 

morfofunkcionālās īpatnības bērnībā, pubertātes periodā un jaunībā. 

5. Augstākā neirālā darbība dažādos vecumposmos. Darba un atpūtas režīms skolēniem. Redzes 

sensorās sistēmas vecumīpatnības. Tuvredzības cēloņi, profilakse. 

6. Dzirdes sensorās sistēmas vecumīpatnības. Dzirdes traucējumu cēloņi un pazīmes, profilakse. 

Iekšējās sekrēcijas dziedzeru sistēmas vecumīpatnības. 

7. Jaunieša reproduktīvās sistēmas vecumīpatnības. Jaunietes reproduktīvās sistēmas vecumīpatnības. 

Personīgā higiēna. 
8. Veselības veicināšana un veselības izglītība mācību un audzināšanas iestādēs. 

 

Praktisko/semināru darbu tēmas: 

1. Ziņas par skolēna veselību un dzīvesveidu. Skolēna fiziskā attīstība, tās izpētes metodes. 

Antropometrija. Skolēna individuālo fiziskās attīstības rādītāju salīdzināšana ar normatīviem. 

2. Stājas izpētes pamati. Stājas traucējumi . Pēdas velvju izpēte. 

3. Plaušu vitālās kapacitātes noteikšana. Elpošanas funkcionālie testi. Pulsa un asinsspiediena izmaiņas 

fiziskās un psihoemocionālās slodzes laikā. 

4. Organisma nodrošinājums ar svarīgākajām uzturvielām. 

5. Nervu procesu īpašību un īpatnību izpēte. Augstākā neirālā darbība: uztveres izpēte, uzmanības 

īpašības. Pusložu funkcionālās asimetrijas noteikšana. Loģiskās domāšanas izpēte. 

6. Redzes asuma noteikšana. 
7. Dzimumattīstība pre-pubertātes un pubertātes periodā. Meitenēm un zēniem par intīmo. 

8. Veselības tēmu integrācija mācību programmās un ārpusklases pasākumos. Uz problēmu risināšanu 

un dzīves prasmju attīstīšanu orientētas, efektīvas mācību un ārpusklases darba metodes. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kontaktnodarbību apmeklējums (vismaz 90 %).Vērtējums eksāmens: sekmīgi izpildīti un ieskaitīti 

praktiskie darbi (40%), ieskaites darbs (10%), atbilde diferencētajā ieskaitē (50%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 



1. Valtneris A. Bērnu un pusaudžu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

2. Golubeva A., Puškarevs I. Veselības veicināšana skolā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 

3. Āboliņa M. Kā aug mūsu bērns. Datorzinību centrs, 1998. 

4. Хрипкова А. Антропова М .и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: 

Просвещение, 1990. 

5. Сапин М., Брыксина З. Анатомия и физиология детей и подростков. Учеб. Пособие для 

студ. пед. вузов. – М. Академия, 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1.Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība.-Rīga, Raka, 2005. 

2. Krūmiņa D., Kokare I., Biķis E. Latvijas bērnu fiziskas attīstības novērtēšana R.: Nacionālais 

apgāds, 2007. 

3. Mauriņa L., Tripāne T. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības 

traucējumiem. – R.: MADRIS, 1999. 

4. Melngaile A. Skolēnu uztura kvalitātes pilnveidošana. R.: 2001. 

5. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.: SAC, 2002. 

6. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 

7. Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks, vide, perspektīvas. Daugavpils, Saule, 2005. 

8. Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestādēm. MK noteikumi Nr.610, 27.12.2002. http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952 

un Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. MK 
noteikumi Nr.596, 27.12.2002. http://www.likumi.lv/doc.php?id=69951 

9. Ганат С.А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка. Москва, 

Айрис пресс, 2008. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. 36,6 – Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. 

2. DOCTUS 

3. Latvijas Ārsts 
4. Mans Mazais 

5. Mans Mazais skolā 

6. Veselība 

7. Vides Vēstis 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:  
 

Developmental Physiology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952
http://www.likumi.lv/doc.php?id=69951


Kursa nosaukums Sporta Psiholoģija 

Kursa kods Psih3001 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych., doc. Valērijs Dombrovskis 

 

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

Vispārīgā psiholoģija, Pedagoģiskā psiholoģija 

 

Kursa anotācija: 

Studējošie apgūst vielu  par psihisko procesu norises īpatnībām, psihisko stāvokļu un personības 

īpašību veidošanās specifiku sporta nodarbībās, treniņu un sacensību apstākļos attiecīgā vecumposma 

skatījumā. Tiek analizētas sportista, trenera un sporta skolotāja personības, kā arī individuālo un 

komandu sporta veidu treniņu norises psiholoģiskās īpatnības. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu studējošie ir spējīgi: 

 Demonstrēt zināšanas un izpratni par psihisko parādību norises īpatnībām sporta darbības 

apstākļos; 

 Formulēt, aprakstīt un diskutēt par sporta psiholoģijas fenomenu izpausmēm gan vēstures, gan 

mūsdienu satura kontekstā; 

 Identificēt, izvērtēt un analizēt informāciju par sportista, trenera un sporta skolotāja personības 

satura atšķirībām. 

 Veikt pētniecisko darbību, izmantojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas; 

 Demonstrēt komunikācijas un sadarbības prasmes, ievērojot sporta kolektīvu locekļu 

individuālās un kulturālās atšķirības; 

 Organizēt un īstenot savu turpmāko pedagoga profesionālo darbību, ņemot vērā apgūtās 

teorētiskās un lietišķās atziņas sporta psiholoģijā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sporta psiholoģija, kā psiholoģisko zinību lietišķa apakšnozare. Sporta psiholoģijas un 

fiziskās audzināšanas savstarpēja saistība. Sporta psiholoģija, priekšmets, uzdevumi. Sporta 

darbības motīvi. Panākuma motivācija un izvairīšanās no neveiksmēm. Orientācija uz 

rezultātu un orientācija uz uzdevumu izpildi. 

2. Psihisko izziņas procesu norises īpatnības sportā. Sajūtas. Uztvere un specializētie uztveres 

veidi. Uzmanība, atmiņa, domāšana, anticipācijas jēdziens un sportista taktiskā domāšana. 

3. Gribas piepūle un emocionālo pārdzīvojumu norises sportā. Gribas piepūles sadales veidi. 
Emocionālo pārdzīvojumu veidi.  

4. Vecuma īpatnību izpausme sporta nodarbībās. Jaunāko klašu skolēnu psihiskās īpatnības. 

Psihisko izziņas procesu norises īpatnības. Emocionālās un gribas sfēras attīstības īpatnības. 

Pusaudžu izziņas un gribas sfēras attīstības īpatnības. Vecāko klašu skolēnu psiholoģiskās 

īpatnības. 

5. Sporta skolotāja un trenera personības psiholoģija. Sporta skolotāju spējas, prasmes un 

darbības stils. Sporta skolotāja autoritātes veidi. 

6. Sportista personības psiholoģija. Sportista personības struktūra. Sportista personības 

veidošanās aspekti. Izpētes metodes. 

7. Sporta treniņa psiholoģiskais raksturojums. Treniņu norises īpatnības individuālajos sporta 

veidos. Treniņu norises psiholoģiskās īpatnības komandu sporta veidos. Psiholoģiskais 



sasprindzinājums treniņa laikā. 

8. Sacensību psiholoģiskais raksturojums. Emocionālo pārdzīvojumu īpatnības sacensību laikā. 

Pirms starta stāvokļu psiholoģiskais raksturojums: starta gatavības stāvoklis, pirmsstarta 

drudzis, pirmsstarta apātija, pirmsstarta pašapmierinātība. 

 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st., semināri - 16 st. 

 

Lekciju tēmas:  

1. Sporta psiholoģija kā psiholoģisko zinību lietišķa apakšnozare: priekšmets un uzdevumi. 

2. Sportista motivācijas sfēra un tās izpausme sporta darbībā. 

3. Psihisko procesu norises īpatnības sportā: sajūtas un uztvere. 

4. Psihisko procesu norises īpatnības sportā: Uzmanība, atmiņa, domāšana. 

5. Gribas piepūle un emocionālo pārdzīvojumu īpatnības sportā. 

6. Vecuma īpatnību izpausme sporta nodarbībās: sākumskolas, pusaudžu un vidusskolas vecums. 

7. Sporta skolotāja un trenera personības psiholoģija. 

8. Sportista personības veidošanās aspekti: struktūra un izpētes metodes. 

 

Semināru darbu tēmas: 
1. Sporta karjeras fāzes: sākotnējais posms, transformācija un nobeigums. 

2. Panākuma motivācija un izvairīšanās no neveiksmēm. Orientācija uz rezultātu un orientācija uz 

uzdevumu izpildi. 

3. Gendera atšķirības un motivācijas pārvaldīšanas problemātika. 

4. Specializētie uztveres veidi, anticipācijas jēdziens un sportista taktiskā domāšana. 

5. Treniņu norises psiholoģiskās īpatnības individuālajos un komandu sporta veidos. Psiholoģiskais 

sasprindzinājums treniņa laikā. 

6. Sporta skolotāju spējas, prasmes un darbības stils. Sporta skolotāja autoritātes veidi. 

7. Sacensību psiholoģiskais raksturojums un emocionālo pārdzīvojumu īpatnības sacensību laikā. 

8. Konfliktu īpatnības sporta kolektīvos multikulturālā aspektā. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Sagatavo informatīvo ziņojumu par dažāda veida aktualitātēm sporta psiholoģijā atbilstoši apgūstamai 

tēmai. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Gala vērtējumu veido: 1. Nodarbību apmeklējums – 30% (par četru un vairāk nodarbību kavēšanu  

procents netiek piešķirts); 2. Zinātniskās publikācijas (mājas darba) prezentēšana – 30%; 3. Noslēguma 

testa nokārtošana sporta psiholoģijā – 40%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ābele, A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RAKA. 

2. Weinberg, R., S. (Robert Stephen). (2007). Foundations of sport and exercise psychology. (In 

Robert S. Weinberg & Daniel Gould Eds.). 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics. 

3. Гогунов, Е., Н. & Мартьянов, Б., И. (2004). Психология физического воспитания и 

спорта. Москва: Академия. 

4. Ильин, Е., П. (2010). Психология спорта. Санкт-Петербург: Питер. 

 

Papildliteratūra: 

1. Essential readings in sport and exercise psychology/ Daniel Smith, Michael Bar-Eli, editors. - 

Champaign, IL: Human Kinetics, 2007. 

2. Grants, J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns . Rīga: Mācību grāmata. 

3. The sports psych handbook. (2005). Shane Murphy (Eds.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

4. Woods, R., B. (2007). Social issues in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 

5. Ильин, Е., П. (1987). Психология физического воспитания. Москва: Просвещение. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Journal of Applied Sport Psychology  

Journal of Sport & Exercise Psychology 

Journal of Sports Science & Medicine 



 

Žurnāli un izdevniecības: 

http://www.humankinetics.com 

http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html 

http://www.athleticinsight.com 

 

Asociācijas un resursu centri: 

http://www.sirc.ca 

http://www.scapps.org 

http://naspspa.org 

http://www.aahperd.org 

http://lspa.care.lv/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura  studiju programmas “Skolotājs”  B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Sport psychology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Students learn about processes of mental development, mental states and formation of personality traits 

in sports, training and competition, from a particular age perspective. Psychological characteristics of 

an individual athlete, coach and sport teacher, as well as the psychological particularities of training in 

individual and team sports will be analysed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humankinetics.com/
http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.athleticinsight.com/
http://www.sirc.ca/
http://www.scapps.org/
http://naspspa.org/
http://www.aahperd.org/
http://lspa.care.lv/


Kursa nosaukums Sporta Fizioloģija 

Kursa kods Biol2002 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.biol., asist. Anda Bernāne 

 

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

Medi1001 - Cilvēka anatomija; Biol1011 - Cilvēka fizioloģija 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par organisma sistēmu adaptācijas, regulācijas mehānismiem dažādas 

intensitātes, veidu fiziskam darbam (sportam) un ārējās vides apstākļiem, veicot fizisku slodzi. Studenti 

praktiski apgūst fiziskās sagatavotības, veģetatīvo sistēmu testēšanas pamatmetodes. 

 

Rezultāti: 

Studējošais iegūst izpratni par organisma veģetatīvo sistēmu funkciju pielāgošanos dažādas 

intensitātes, veida fiziskajām slodzēm, ārējās vides apstākļiem, kā rezultātā spēj skaidrot, novērtēt 
izmaiņas, atšķirības starp trenētu un netrenētu organismu. Iegūtās praktiskās zināšanas spēj pielietot 

sporta skolotāja, trenera darbā sava un skolēnu organisma fiziskās sagatavotības, organisma 

funkcionālā stāvokļa novērtēšanā. 

 

Kursa saturs: 

Muskuļu darba enerģētiskais nodrošinājums, organisma aerobās un anaerobās spējas, fizisko 

vingrinājumu raksturojums, sportiskie stāvokļi un to raksturojums, nogurums, atjaunošanās. Fizisko 

īpašību raksturojums, to attīstība. Dažādu ārējo faktoru ietekme uz darbaspējām, dažādu sporta veidu 

fizioloģiskais raksturojums. Fizisko īpašību attīstība bērniem, bērnu atlase sportam, treniņu 
organizēšana. Hipokinēzija. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  16 st., praktiskie darbi - 16 

Lekciju tēmas: 

1. Sporta fizioloģijas jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, metodes. Fiziskās darbspējas, 

limitējošie faktori. Darbspēju noteikšana. 
2. Organisma anaerobās un aerobās spējas. Skābekļa pieprasījums, patēriņš un parāds. 

Anaerobo vingrinājumu fizioloģiskais raksturojums. Aerobo vingrinājumu fizioloģiskais 

raksturojums. 

3. Fizisko vingrinājumu fizioloģiskā klasifikācija. Acikliskie vingrinājumi, to veidi un 

fizioloģiskais raksturojums. Pirmsstarta stāvoklis, iesildīšanās, to fizioloģiskais 

raksturojums. Iestrādāšanās, “nāves punkts”, “otrā elpa”, to raksturojums. Stabilais 

stāvoklis, tā fizioloģiskais raksturojums. 

4. Nogurums, tā izraisītās fizioloģiskās pārmaiņas organismā. Atjaunošanās process, tā 

raksturojums. 

5. Kustību iemaņu formēšanās fizioloģiskie pamati. Kustību atmiņa un kustību automatizācija. 

Muskuļu spēks, tā ietekmējošie faktori, noteikšana. Spēka treniņu fizioloģiskais 

raksturojums. Muskuļu spēka un tā treniņa fizioloģiskais raksturojums. 
6. Ātruma un ātrumspēka fizioloģiskie mehānismi. Izturība, tās veidi. Vispārējās izturības 

treniņa fizioloģiskie pamati. Lokanība, veiklība, to trenēšana. 



7. Adaptācija. Temperatūras ietekme uz sportiskajām darbaspējām. Adaptācija hipoksijai. 

Adaptācija paaugstinātam atmosfēras spiedienam. Sportista funkciju cirkadiānie bioritmi. 

8. Sievietes organisma fizioloģiskās īpatnības apmācības un treniņu procesā. Skolas vecuma 

bērnu fizioloģiskās īpatnības. Spēka, ātruma, izturības, lokanības, veiklības  attīstības 

bērniem. Bērnu atlase sportam, tās kritēriji. Treniņu procesa periodizācija 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. Fiziskās sagatavotības noteikšana ar Eirofit testa. 

2. Fiziskās sagatavotības noteikšana ar Eirofit testa. 

3. Fizisko darbspēju noteikšana ar Harvarda step testu. 

4. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana ar Astranda metodi. 

5. Elpošanas funkcionālā stāvokļa izvērtējums sportistiem. 
6. Sirds – asinsvadu un elpošanas sistēmas darbības izmaiņas atkarībā no slodzes jaudas, veida. 

7. Sirds – asinsvadu un elpošanas sistēmas darbības izmaiņas atkarībā no slodzes jaudas, veida. 

8. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Brīvs lekciju apmeklējums, 100% laboratorijas darbu apmeklējums, aizstāvēti laboratorijas darbi, 

sekmīgi nokārtots eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. E.Brēmanis. Sporta fizioloģija. – R.: Zvaigzne, 1991. 

2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga, 2003. 

3. Мохан Р., Глессон М., Гринхафр. Биохимия мышечной деятельности и физической 

тренировки /пер. с англ./ Киев, 2001. 

4. Спортивная физиология. Под ред. Я.М.Коца, М.: Ф и С, 1986. 

5. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология спорта, 1999. 

6. Фомин Н.А., Вавилова Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. М.: Ф и 

С, 1991. 
7. Виру А. Главы из спортивной физиологии. Тарту, 1980. 

 

Papildliteratūra: 

1. K.Kapers. Aerobika veselībai. – R.: Zvaigzne, 1990. 

2. P.Ozoliņš. Nogurums. – R.: Zinātne, 1989. 

3. Озолинь П.П. Адаптация сосудистой системы к спортивным нагрузкам. – Р.: Зинатне, 1984. 

4. Пярнат Я. Физиология тренировки. Тарту, 1976. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ж. Теория и практика физической култьтуры. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs", B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Physiology of sports 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The arm of course is to furnish knowledge about body systems’ adaptations, regulations mechanisms 

in physical work (sport), external environment; to furnish knowledge about fitness, vegetative system 
appraisal basic tests. 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Bioķīmija 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Bioķīmija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits                                

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. chem., doc. Sergejs Osipovs 

 

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

Vispārīgā ķīmija, Neorganiskā ķīmija un Organiskā ķīmija vidusskolas kursa līmenī  

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Attīstīt studentos aktīvo un radošu attieksmi pret mācību procesu, ir sniegt mūsdienu 

priekšstatu par bioloģisko ķīmiju un tās saturu, par cilvēka organisma bioķīmiskajām pārvērtībām un 

ķīmisko sastāvu. Dot zināšanas par svarīgākiem bioorganisķiem procesiem un to saskaņotību un 

vienotību cilvēka organismā. Laboratorijas darbu laikā attīstīt un nostiprināt zinātniskā darba prasmes 

un iemaņas bioloģiski svarīgo vielu pētījumu veikšanā. 

Kursa uzdevumi: 1) iepazīstināt studentus ar bioorganisko savienojumu pamatklasēm, to struktūru un 

īpašībām; 2) dot priekšstatu par svarīgākajām metaboliskiem procesiem organismā un to kopsakarībām; 

3) apgūt laboratorijas darbu tehniku bioķīmijas laboratorijā. 

 

Rezultāti: 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti gūst izpratni par bioloģiski svarīgo savienojumu klasēm, 

īpašībām, to kopsakarībām un nozīmīgākām lietošanas sfērām, kā arī pamatiemaņas darbā ar 

bioorganisko vielu raksturošanu un analīzi. 

 

Kursa saturs: 

Organisma ķīmiskais sastāvs. Molekulu, kas piedalās bioķīmiskos procesos, īpašības.  
Ūdens nozīme bioķīmisko procesu norisē.  

Ogļhidrāti. Pārskats par svarīgākiem monosaharīdiem, oligosaharīdiem un polisaharīdiem.  

Lipīdi. Fosfolipīdi un to loma dzīvajā organismā. Steroidi. Nukleīnskābes.  

Olbaltumvielas, to funkcijas, uzbūve, klasifikācija, saturs audos un orgānos.  

Fermentu darbības mehānisms. Fermentu klasifikācija.  

Vitamīnu darbības mehānisms. Vitamīnu klasifikācija. Antivitamīni.  

Hormonu darbības mehānisms. Hormonu klasifikācija. Prostaglandīni. 

Galvenās vielmaiņas procesu likumsakarības.  

Enerģijas maiņa dzīvajā organismā. ATF resintēze.  

Ogļhidrātu maiņa organismā. Lipīdu maiņa organismā.  

Olbaltumvielu maiņa organismā. Nukleīnskābju maiņa organismā.  
Ūdens un minerālvielu maiņa. Pārtikas bioķīmija. 

 

Kursa plāns: 

16.st. lekcijas: 

1. Organisma ķīmiskais sastāvs. Molekulu, kas piedalās bioķīmiskos procesos, īpašības. Ūdens nozīme 

bioķīmisko procesu norisē. 

2. Ogļhidrāti. Pārskats par svarīgākiem monosaharīdiem, oligosaharīdiem un polisaharīdiem. Lipīdi. 

Fosfolipīdi un to loma dzīvajā organismā. 

3. Steroidi. Nukleīnskābes. Olbaltumvielas, to funkcijas, uzbūve, klasifikācija, saturs audos un orgānos. 
4. Fermentu darbības mehānisms. Fermentu klasifikācija. Vitamīnu darbības mehānisms. 



5. Vitamīnu klasifikācija. Antivitamīni. Hormonu darbības mehānisms. 

6. Hormonu klasifikācija. Prostaglandīni. Galvenās vielmaiņas procesu likumsakarības. 

7. Enerģijas maiņa dzīvajā organismā. ATF resintēze. Ogļhidrātu maiņa organismā. Lipīdu maiņa 

organismā. 

8. Olbaltumvielu maiņa organismā. Nukleīnskābju maiņa organismā. Ūdens un minerālvielu maiņa. 

Pārtikas bioķīmija.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīga laboratorijas darbu izpilde, ieskaitīti kontroldarbi; diferencētā ieskaite kursa noslēgumā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Akmentiņš Ernests. Bioķīmijas pamati / E.Akmentiņš,F.Zīriņš. - Rīga : Zvaigzne, 1971. 

2. Ferdmans, D. Bioķīmija: māc. grāmata / D. Ferdmans. - Rīga : Zvaigzne, 1971.  

3. Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. – Rīga, 1996. 

4. Hames David. Biochemistry / David Hames & Nigel Hooper. - 3rd ed. - New York : Taylor & 

Francis, 2006. 

 

Papildliteratūra: 

1. Cristopfer K. Mathews, K.E. van Holde. Biochemistry. – Benjamin (communing publishing 

company, Inc), 1996 

2. Robert J. Oullette. Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry. – Macmillan 

Publishing Company, a division of Macmillan, 1992 

3. Проскурина И. К. Биохимия.. - Москва : Владос-Пресс, 2003.  

4. Кальман Я., Рем К – Г. Наглядная биохимия. – М.: Мир, - 2000. 

5. Страйер Люберт. Биохимия: В 3 т. - Москва : Мир, 1985. 

6. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека.  Том 2, - М.: Мир, - 
1993. 

7. Филлипович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая  школа,  1985. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Journal of Organic Chemistry 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās studiju programmas “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Biochemistry 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course of Biochemistry is the field of study concerned with analysis of chemical systems. It analyzes 

the forces that act on the human body and the effects those forces produce. 

The course gives the students more profound knowledge in mechanics and teaches them to use it for 

analyzing the human movement and support apparatus functional state. 
After completing this course students should be able to: 

 apply the concepts and principles of mechanics to the study of human motion, 

 integrate natural sciences in the study of human motion, 

 apply linear and angular kinetics to human motion analysis, 

 analyze human movement from a biomechanical perspective, 

 apply principles of biochemistry to improve results in the sport competitions. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Kursa nosaukums Dzimtās valodas teorētiskie pamati  I 

Kursa kods ValoI001 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. lektore Sandra Zariņa, Dr. philol doc. E. Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par fonētikas pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūstot par tiem fonētikas kursa jautājumiem, kas ir 

saistīti ar pirmsskolas izglītības saturu. Studējošie saklausa kļūdas savā un citu cilvēku runā, plāno to 

novēršanu, veido rotaļsižetus skaņu izrunas un  intonatīvi izteiksmīgas runas attīstībai pirmsskolā. 

Studējošie salīdzina latviešu valodas fonētiskās īpatnības ar citu valodu fonētiskajām īpatnībām, 

veidojot mācību materiālus, ievēro bērna dzimtās valodas fonētisko īpatnību  ietekmi uz latviešu 

valodas apguvi. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē fonētisko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot ar fonētiku saistīto pirmsskolas mācību saturu, apzinās tā nozīmi bērnu runas 

attīstībā. 

Iesaistās skaņu izrunas un intonatīvi izteiksmīgas runas attīstībai pirmsskolā izmantojamo rotaļsižetu 

sagatavošanā.  

Izprot latviešu valodas fonētiskās īpatnības, prot saskatīt to atšķirību no citu valodu fonētiskajām 

īpatnībām, izprot bērna dzimtās valodas fonētisko īpatnību ietekmi uz latviešu valodas apguvi.  

Izprot fonētiskā pareizrakstības principa ietekmi uz bērna rakstītajiem tekstiem. 

Saskata ar pareizrunu saistītās kļūdas savā un citu cilvēku runā, plāno šo kļūdu novēršanu.  

Demonstrē vēlēšanos pilnveidot izrunas kultūru savā un citu cilvēku runas uzvedības praksē. 

 

Kursa saturs: 

Fonētika kā valodniecības nozare. Latviešu valodas fonēmu sistēma. Patskaņu, divskaņu, līdzskaņu 

raksturojums un pareizruna. Skaņu pārmaiņas latviešu valodā, to atspoguļojums runā un rakstos. Zilbe. 

Vārda uzsvars. Runas intonācija. Grafēmika un ortogrāfija. Latviešu valodas fonētisko īpatnību 

salīdzinājums ar citu valodu fonētiskajām īpatnībām. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 
1. nodarbība. Fonētika kā valodniecības nozare, fonētikas pētījuma priekšmets. Skaņas, 

burta, burta nosaukuma jēdziens. Latviešu valodas skaņu sistēma (patskaņi, divskaņi, līdzskaņi). 

Fonētiskā transkripcija.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar Integrēto mācību priekšmetu programmu sešgadīgiem 

bērniem un ar Pirmsskolas mācību programmu.  

2.nodarbība. Latviešu valodas patskaņi: artilukācijas īpatnības -klasifikācija pēc mēles  

kustības horizontālā virzienā, pēc mēles pacēluma, pēc lūpu piedalīšanās artikulācijā, pēc 

kvantitātes. Divskaņi, to klasifikācija pēc komponentu kvalitatīvā sakārtojuma un divskaņu 
pozicionālā lietojuma. Šaurā un platā patskaņa e un ē pareizruna, patskaņu o, õ un divskaņa uo 

pareizruna. 



Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļsižetu sagatavošana patskaņu un divskaņu izrunas 

vingrināšanai pirmsskolā dažāda vecuma bērniem.  

3.nodarbība. Latviešu valodas līdzskaņi: artikulācijas īpatnības – klasifikācija pēc aktīvā 

runas orgāna (lūpeņi, mēleņi), pēc artikulācijas veida (slēdzeņi, spraudzeņi),  pēc artikulācijas 

vietas (dentāli, alveolāri, palatāli, velāri), balsīgi, nebalsīgi līdzskaņi, līdzskaņu kvantitāte. 

Pareizrunas vingrinājumi. 

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļsižetu sagatavošana līdzskaņu izrunas vingrināšanai 

pirmsskolā dažāda vecuma grupās.  

4.nodarbība. Patskaņu pārmaiņas: pozicionālās pārmaiņas (kontrakcija, šaurā e, ē un platā e, 

ē mija vienas saknes vārdos), vēsturiskās pārmaiņas (mantotā patskaņu mija, līdzskaņa n noteiktā 

mija). Līdzskaņu pārmaiņas: pozicionālās (asimilācija balsīguma ziņā, vidējā artikulācijas centra 

rašanās, afrikātas c rašanās, vokalizācija, konsonantizācija, pozicionālais līdzskaņu zudums, 
līdzskaņa pagarinājums), vēsturiskās j noteiktā līdzskaņu mija, priekšējās rindas patskaņu noteiktā 

līdzskaņu mija, t noteiktā līdzskaņu mija, d noteiktā līdzskaņu mija, vēsturiskais līdzskaņu 

zudums.  

Studējošo patstāvīgais darbs: teksta fonētiskā transkripcija. Iespējamo kļūdu prognozēšana 

pirmsskolas vecuma bērnu rakstītajā tekstā. 

5.nodarbība. Līdzskaņu un patskaņu  pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas: to 

izraisītās kļūdas pirmsskolas vecuma bērnu runā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: praktiskie uzdevumi skaņu pārmaiņu noteikšanai.  

6.nodarbība. Zilbe. Vārda uzsvars, atkāpes no pirmās zilbes uzsvara latviešu valodā. Runas 

intonācija: loģiskais akcents, melodija. Pareizrunas vingrinājumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļsižetu sagatavošana runas intonācijas attīstībai pirmsskolā 
dažāda vecuma grupās.  

7.nodarbība. Latviešu valodas grafēmika: Alfabēts, attieksmes starp skaņām un burtiem.  

Latviešu valodas ortogrāfija: Ortogrāfijas principi (fonētiskais, morfoloģiskais un tradicionālais).  

Studējošo patstāvīgais darbs: projekts: fonētiskā pareizrakstības principa izpausme 

pirmsskolas vecuma bērnu  rakstītajos tekstos. 

8.nodarbība. Latviešu valodas fonētisko īpatnību salīdzinājums ar citu tautu valodām 

(piemēram, krievu, angļu u.c. atkarībā no studējošo interesēm un vajadzībām). 

Studējošo patstāvīgais darbs: informācijas apkopošana par izvēlētās valodas fonētiskajām 

īpatnībām un prezentēšana. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Laua, A. (1997). Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2. Strautiņa, V., Šulce, Dz. (2009). Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga: RaKa. 

 

Papildliteratūra: 

1. Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Apgāds „Zinātne”. 

2.Guļevska, D. Miķelsone, A., Porīte, T. (2002). Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. 

Rīga: Avots. 

3.Muižniece, L. (2002). Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga:  Rasa. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Celitāne, Č. (2007). Otrās valodas apguve. Metodes un paņēmieni. Rīga:Pētergailis. 

2. Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. (2010). 

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/dokumenti/sesgad_progr_lat.pdf 

3. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. (1995). Rīga: Avots.  

4. Markus, D. (1996). Nedaudz par krievu un poļu izrunas grūtībām, mācoties latviešu valodu. 

Latviešu valodas un literatūras aktualitātes. Rīga: Latvijas Universitāte.  

5. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

6. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html 

7. Salmiņa, V., Eglīte, G., Misiņš, D. (2008). Valodas aktualitātes. Rīga: Valsts aģentūra „Valsts 

valodas aģentūra”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604


 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theoretical basic of native tongue 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course helps the students develop their understanding of the basic concepts, major laws and 

regularities of phonetics in the Latvian language as well as an in-depth conception of the issues from 

phonetics course which are included in the content of preschool education. The students discern 

mistakes in their own and other people’s speech, plan ways of preventing them, create play plots for the 

development of sound pronunciation and expressive intonation of speech in preschool. The students 

compare the phonetic peculiarities of the Latvian language with those of other languages and observe 
the influence of the phonetic peculiarities of the children’s native language on their acquisition of the 

Latvian language.   

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Dzimtās valodas teorētiskie pamati  II 

Kursa kods ValoI002 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. lektore Sandra Zariņa, Dr.philol. doc. E. Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par leksikoloģijas pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūstot par tiem leksikoloģijas kursa jautājumiem, 

kas ir saistīti ar pirmsskolas izglītības saturu. Studējošie veido un prezentē mācību materiālus 

sinonīmu, antonīmu, frazeoloģismu apguvei pirmsskolā, veic pētniecisko darbu par bērnu literatūrā un 

folklorā izmantoto leksiku, par ikdienā izmantotajiem leksikas slāniem, apkopo apvidvārdus un studiju 

kursu ietvaros lietotos terminus, darbojas ar vārdnīcām. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē leksikoloģijas un frazeoloģijas jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot tos leksikoloģijas un frazeoloģijas kursa jautājumus, kas ir saistīti ar pirmsskolā 

apgūstamo mācību saturu, un apzinās to nozīmi bērnu runas attīstībā. 

Iesaistās pirmsskolā izmantojamā mācību materiāla sagatavošanā sinonīmu, antomīnu un 

frazeoloģismu apguvei.  

Veic pētniecisku darbību par dažādiem leksikas slāņiem bērnu daiļliteratūras darbos, par dažādu 

leksikas slāņu izmantošanu ikdienas dzīvē, izvērtē pētījuma rezultātus un to ietekmējošos faktorus. 

Sadarbojas pētījuma veikšanas ar studiju biedriem, sadarbības procesā demonstrē emocionālo 

inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

 

Kursa saturs: 

Leksikoloģija kā valodniecības nozare. Vārds kā valodas pamatvienība. Vārdu krājuma 

leksikostilistiskā, etimoloģiskā, profesionālā, sociālā, teritoriālā diferenciācija. Vārdu krājuma 

vēsturiskais mainīgums.Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas. Frazeoloģija. Leksikogrāfija. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 
1.nodarbība. Leksikoloģija kā valodniecības nozare un tās pētīšanas priekšmets. 

Leksikoloģija pirmsskolas mācību saturā. Vārds kā valodas pamatvienība. Vārda nozīme, 

polisēmija un nozīmju klasifikācija. Pamatnozīme un atvasinātās nozīmes. Tiešā un pārnestā 

nozīme.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu, metodisko 

materiālu sagatavošana vārda nozīmju apguvei pirmsskolā. 

2.nodarbība. Nozīmes nacionālā specifika. Nozīmes vēsturiskais mainīgums. Homonīmija. 

Polisēmijas un homonīmijas attieksmes. Homoformas, homofoni, homogrāfi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana vārda nozīmju apguvei 

pirmsskolā. 

3.nodarbība. Vārdu krājuma diferenciācijas veidi. Vārdu krājuma leksikostilistiskā 

diferenciācija. Ekspresīvā un neekspresīvā leksika. Stilistiski ekspresīvā leksika (sarunvalodas 
vārdi, vienkāršrunas vārdi un vulgārismi, poētismi). Emocionāli ekpresīvā leksika (vārdi ar 

pozitīvu un negatīvu emocionālo nokrāsu). Emocionālās un stilistiskās ekspresivitātes 



savstarpējais saistījums.  

Studējošo patstāvīgais darbs: stilistiski un emocionāli ekspresīvu vārdu noteikšana 

pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošā daiļliteratūras tekstā.  

4.nodarbība. Vārdu krājuma etimoloģiskā diferenciācija. Mantotā leksika (indoeiropiešu 

leksikas kopības slānis, baltu leksikas kopības slānis). Aizgūtā leksika (nacionālie un 

internacionālie aizguvumi). Barbarismi. Vārdu krājuma profesionālā diferenciācija. 

Profesionālismi un terminoloģismi, to robežas. 

Studējošo patstāvīgais darbs: studiju kursos lietoto terminoloģismu apkopošana, darbs ar 

Pedagoģijas terminu skaidrojošo vārdnīcu.  

 5.nodarbība. Vārdu krājuma sociālā diferenciācija: slengs, žargons, argo. Vārdu krājuma 

teritoriālā diferenciācija: semantiskie dialektismi, leksiskie dialektismi - apvidvārdi. Vārdu 

krājuma vēsturiskais mainīgums. Vecvārdi, to iedalījums historismos un arhaismos. Jaunvārdi.  
Studējošo patstāvīgais darbs: pētījuma veikšana par žargonu izmantošanu dažāda vecuma un 

profesijas cilvēkiem, dzīvesvietā izmantoto apvidvārdu apkopošana. 

6.nodarbība. Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas: sinonīmi, antonīmi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana darbam ar sinonīmiem un 

antonīmiem pirmsskolā. 

7.nodarbība. Frazeoloģija. Frazeoloģismu jēdziens. Frazeoloģismu veidi (idiomas, 

frazeoloģiskie salīdzinājumi).  

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana darbam ar frazeoloģismiem 

pirmsskolā. 

8.nodarbība. Latviešu leksikogrāfija. Vārdnīcu veidi (tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas, 

speciālās vārdnīcas). 
 Studējošo patstāvīgais darbs: tematisko vārdnīcu sagatavošana pirmsskolas vecuma bērniem.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Laua, A., (1981). Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zvaigzne. 
2. Laua,  A. (1992). Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 

3. Petre, B. (1989). Latviešu leksikoloģija. Rīga: Latvijas Valsts universitāte. 

 

Papildliteratūra: 

1. Skujiņa, V. (2002). Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: Zvaigzne. 

2. Freimane, I.  (1993). Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne. 

3. Nītiņa, D. (2004). Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra. 

4. Rozenbergs, J. (1995). Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. (2010). 

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/dokumenti/sesgad_progr_lat.pdf 

2. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. (2000). Rīga: Avots. 

3. Latviešu sinonīmu vārdnīca. (2000). Rīga: Avots. 

4. Latviešu valodas slenga vārdnīca. (2006). Rīga: Norden AB. 

5. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

6. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). http://izm.izm.gov.lv/nozares-
politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html 

7. Svešvārdu vārdnīca. (2005). Rīga: Jumava. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604


 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theoretical basic of native tongue 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course helps the students develop their understanding of the basic concepts, major laws and 

regularities of lexicology and phraseology in the Latvian language as well as an in-depth conception of 

the issues from lexicology and phraseology course which are included in the content of preschool 

education. The students create and present methodical materials for the acquisition of synonyms, 

antonyms and phraseological units in preschool, conduct a study of the use of jargon as well as 

compare word meanings in different languages, summarise dialect words and the terminology used 

within the study courses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Dzimtās valodas teorētiskie pamati  III 

Kursa kods ValoI003 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. lektore Sandra Zariņa, Dr philol. doc. E. Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par morfoloģijas pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūstot par tiem morfoloģijas kursa jautājumiem, 

kas ir saistīti ar pirmsskolas izglītības saturu. Studējošie veido un prezentē metodiskos materiālus 

lietvārda, darbības vārda, īpašības vārda, prievārda aktivizēšanai un pareizu gramatisko formu 

izmantošanai pirmsskolas vecuma bērnu runā. Studējošie saskata kļūdas savā un citu runātajā tekstā, 

plāno to novēršanu. Studējošie salīdzina latviešu valodas morfoloģiskās īpatnības ar citu valodu 

īpatnībām, veidojot mācību materiālus, ievēro bērna dzimtās valodas morfoloģisko īpatnību  ietekmi uz 

latviešu valodas apguvi. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē morfoloģisko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot tos morfoloģijas kursa jautājumus, kas ir saistīti ar pirmsskolā apgūstamo mācību 

saturu, un apzinās to nozīmi bērnu runas attīstībā.  

Iesaistās dažādu vārdšķiru aktivizēšanai un gramatisko formu lietošanai pirmsskolā izmantojama 

metodiskā materiāla sagatavošanā.  

Izprot latviešu valodas vārdšķiru morfoloģiskās īpatnības, prot saskatīt to atšķirību no citu valodu 

morfoloģiskajām īpatnībām, apzinās bērna dzimtās valodas morfoloģisko īpatnību ietekmi uz latviešu 

valodas apguves procesu. 

Saklausa kļūdas savā un citu cilvēku runā, plāno šo kļūdu novēršanu.  

Veic pētniecisku darbību, integrējot teorētiskās zināšanas par latviešu valodas vārdšķirām un šo 
vārdšķiru  praktiskās izmantošanas pieredzi ikdienā. 

 

Kursa saturs: 

Morfoloģija kā valodniecības nozare. Vārda sastāvs. Vārdšķiras un to klasifikācija latviešu valodā. 

Lietvārds un tā gramatiskās kategorijas. Īpašības vārds un tā gramatiskās kategorijas. Vietniekvārds un 

tā gramatiskās kategorijas. Skaitļa vārds un tā gramatiskās kategorijas. Apstākļa vārds un tā 

gramatiskās kategorijas. Darbības vārds un tā gramatiskās kategorijas. Prievārds, saiklis, partikula un to 

gramatiskās kategorijas. Izsauksmes vārds un tā gramatiskās kategorijas. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 
1.temats. Morfoloģija kā valodniecības nozare, morfoloģijas pētījuma priekšmets. Morfoloģija 

pirmsskolas mācību saturā. Vārda sastāvs (pirmatnīgi un atvasināti vārdi; sakne, galotne, priedēklis, 

piedēklis, radniecīgi vārdi, vārdu saimes, vārdveidošana). Vārda dalīšana pārnešanai jaunā rindā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar Integrēto mācību priekšmetu programmu sešgadīgiem bērniem 

un ar Pirmsskolas mācību programmu. 

2. temats. Vārdšķiras jēdziens. Latviešu valodas vārdšķiru klasifikācija (patstāvīgi vārdi, palīgvārdi, 
izsauksmes vārdi; lokāmi, nelokāmi vārdi). Lietvārds, tā dalījums sugas vārdos un īpašvārdos. 

Lietvārda dzimte, skaitlis, locījums. Vienskaitlinieki, daudzskaitlinieki. Lietvārdu deklinācijas. 



Lietvārdi ārpus deklināciju sistēmas (atgriezeniskie lietvārdi, nelokāmie lietvārdi). Sarežģītākie 

lietvārdu lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde lietvārda gramatisko formu apguvei 

pirmsskolā. 

3. temats. Īpašības vārds. Īpašības vārda dzimte, skaitlis, locījums. Kādības un attieksmes īpašības 

vārdi. Īpašības vārdu noteiktās un nenoteiktās galotnes, to lietošana. Īpašības vārdu salīdzināmās 

pakāpes. Sarežģītākie lietvārdu lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde īpašības vārdu aktivizēšanai bērnu runā 

pirmsskolā. 

4. temats Darbības vārds. Nenoteiksme, tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Darbības vārdu kārtas: 

darāmā un ciešamā. Darbības vārda persona, laiks, izteiksme, dzimte un skaitlis. I, II un III 

konjugācijas darbības vārdi. Nekārtnie darbības vārdi. Sarežģītākie darbības vārdu lietošanas gadījumi. 
Darbības vārds divdabja formā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde darbības vārda gramatisko formu 

apguvei pirmsskolā. 

5. temats. Skaitļa vārds. Pamata skaitļa vārdi un kārtas skaitļa vārdi. Skaitļa vārdu dzimte, skaitlis, 

locījums. Nelokāmie skaitļa vārdi. Sarežģītākie skaitļa vārdu lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: projekts – skaitļa vārdi pirmsskolas bērnu dzīvē. 

6. temats. Vietniekvārds. Vietniekvārdu iedalījums pēc nozīmes (personu, atgriezeniskais, piederības, 

norādāmie, nenoteiktie, jautājamie, attieksmes, vispārināmie, noliedzamie vietniekvārdi). 
Vietniekvārda dzimte, skaitlis, locījums, persona. Sarežģītākie vietniekvārdu lietošanas gadījumi. 

Apstākļa vārds. Apstākļa vārdu iedalījums pēc nozīmes (mēra, veida, vietas, laika, cēloņa un nolūka 

apstākļa vārdi). Apstākļa vārdu salīdzināmās pakāpes. Sarežģītākie apstākļa vārdu lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde apstākļa vārdu aktivizēšanai pirmsskolas 

vecuma bērnu runā. 

7. temats. Palīgvārdi: prievārds, saiklis, partikula. Prievārda, saikļa, partikulas  iedalījums un funkcijas, 

sarežģītākie lietošanas gadījumi. Izsauksmes vārdi, to iedalījums un lietojums.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde prievārda izmantošanai bērnu runā.  

8. temats/ Latviešu valodas morfoloģisko īpatnību salīdzinājums ar citu tautu valodām (piemēram, 

krievu, angļu u.c. atkarībā no studējošo interesēm un vajadzībām). 

Studējošo patstāvīgais darbs: informācijas apkopošana par izvēlētās valodas morfoloģiskajām  
īpatnībām  prezentēšana.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Ceplīte, B., Ceplītis, L. (1997). Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC. 
2.Paegle, Dz. (2003). Latviešu literārās valodas morfoloģijas 1.daļa. Rīga: Zinātne. 

 

Papildliteratūra: 

1.Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Apgāds „Zinātne”. 

2.Guļevska, D. Miķelsone, A., Porīte, T. (2002). Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga: 

Avots.  

3.Strautiņa, V., Šulce, Dz. (2009). Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga: RaKa. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. (2010). 

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/dokumenti/sesgad_progr_lat.pdf 

2.Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. (1995). Rīga: Avots.  

3.Nītiņa, D. (2001). Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). 

http://www.vvk.lv/index.php?sadala=176&id=487  

4.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

4.Pirmsskolas izglītības programma. (1998). http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-
izglitiba/pirmsskolas-izgl.html 

5.Salmiņa, V., Eglīte, G., Misiņš, D. (2008). Valodas aktualitātes. Rīga: Valsts aģentūra „Valsts 

valodas aģentūra”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604


 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theoretical basic of native tongue 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course helps the students develop their understanding of the basic concepts, major laws and 

regularities morphology in the Latvian language as well as an in-depth conception of the issues from 

morphology course which are included in the content of preschool education. The students create and 

present methodical materials for the activation of nouns, verbs, adjectives and prepositions, and the 

usage of correct grammatical forms in preschoolers’ speech. The students discern mistakes in their own 

and other people’s spoken texts, and plan ways of preventing them. The students compare the 
morphological peculiarities of the Latvian language with those of other languages, and observe the 

influence of the morphological peculiarities of the children’s native language on their acquisition of the 

Latvian language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Dzimtās valodas teorētiskie pamati  IV 

Kursa kods ValoI018, Valo1002 (Dp) 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed. lektore Sandra Zariņa, Dr. philol. doc. E.Isejeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa ietvaros studējošie apgūst valodas kultūras pamatjēdzienus, pilnveido izpratni par sintakses 

pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūstot par 

tiem sintakses kursa jautājumiem, kas ir saistīti ar pirmsskolas izglītības saturu. Studējošie apgūst 

prasmes lietot daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas un dažādas uzbūves teikumus ar pirmsskolas 

skolotāja profesionālo pienākumu veikšanu saistītajos tekstos, izstrādā rotaļveida vingrinājumus 

teikuma veidošanas prasmes pilnveidei un salikta teikuma izmantošanas aktivizēšanai pirmsskolas 

vecuma bērnu runā. Šajā studiju kursā studējošie mācās saskatīt, formulēt aktuālās latviešu valodas 

problēmas un diskutēt par tām. Pamatojoties uz valodas problēmu aprakstu periodiskajā literatūrā, 

studējošie izvirza savu pētījuma jautājumu, plāno, veic pētījumu, apkopo iegūtos rezultātus un prezentē 

tos. Studiju kursā studējošie saskata/saklausa valodas kļūdas ikdienas dzīvē un prot tās novērst. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē sintaktisko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot tos sintakses kursa jautājumus, kas ir saistīti ar pirmsskolā apgūstamo mācību saturu, 

un apzinās to nozīmi bērnu runas attīstībā.  

Iesaistās mācību materiāla sagatavošanā teikuma veidošanas prasmes pilnveidei un salikta teikuma 

izmantošanas aktivizēšanai pirmsskolas vecuma bērnu runā.  

Liek pieturzīmes pašu veidotos, sev saturiski nozīmīgos un ar profesionālo pienākumu pildīšanu 

saistītos tekstos. 

Atrod, atlasa un sistematizē, kritiski izvērtē un interpretē ar latviešu valodas kultūras jautājumiem 
saistītu informāciju. 

Saskata un formulē valodas aktuālās problēmas, argumentēti diskutē par tām.  

Veic pētniecisku darbību, integrējot teorētiskās zināšanas un valodas lietošanas pieredzi, izvērtē 

pētījuma rezultātus, analizē valodas kļūdas veicinošus faktoru un apzina to novēršanai izmantojamos 

pasākumus. 

Demonstrē pareizu izrunas kultūru savā runas uzvedības praksē. 

Demonstrē izpratni par valodas nozīmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Kursa saturs: 

Sintakse kā valodniecības nozare. Vārdu savienojumu sintakse. Vienkārša teikuma sintakse. Salikta 

teikuma sintakse. 

Valodas kultūras aspekti un valodas situācija. Latviešu valodas aktuālo problēmu atspoguļojums 

internetresursos, mācību līdzekļos un periodiskajos izdevumos. Normas jēdziens. Aktuālie pareizrunas, 

leksikoloģijas, morfoloģijas, sintakses jautājumi. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 
1.nodarbība. Sintakse kā valodniecības nozare, sintakses pētījuma priekšmets. Sintaktiskie sakari, to 

veidi: sakārtojums, pakārtojums, savstarpējā atkarība. Vārdu savienojumu sintakse: vārdu savienojumu 



jēdziens, dalāmi un nedalāmi vārdu savienojumi, vārdu savienojumu veidi: vārdrindas, vārdkopas, 

savstarpēji atkarīgu vārdu savienojumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar Integrēto mācību priekšmetu programmu sešgadīgiem bērniem 

un ar Pirmsskolas mācību programmu. 

2.nodarbība. Vienkārša teikuma sintakse. Teikums un tā pamatpazīmes. Teikumu iedalījums pēc 

attieksmes pret īstenību (jautājuma, stāstījuma u.c.).  Teikuma locekļi. Palīgvārdu un teikuma locekļu 

savstarpējās attieksmes. Teikuma gramatiskais centrs (teikuma priekšmets, izteicējs, galvenais loceklis) 

un teikuma paplašinājums (apzīmētājs, papildinātājs, apstāklis, pielikums, dubultloceklis). Virslocekļi 

un palīglocekļi. Vienkopas un divkopu teikumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde teikumu veidošanas prasmes attīstībai 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

3.nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem un atkārtotiem 
teikuma locekļiem, vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu, savrupināti teikuma 

locekļi un savrupinātas teikuma locekļu grupas (savrupināts apzīmētājs, savrupināts apstāklis, 

savrupināts pielikums, savrupināts teikuma priekšmets un papildinātājs).  

Studējošo patstāvīgais darbs: sintaktisko konstrukciju izmantošana ar pirmsskolas skolotāja 

profesionālo pienākumu veikšanu saistītajos tekstos. 

4.nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: divdabja teiciens, iespraudumi, uzrunas konstrukcijas, 

tiešā runa, citāti. 

Studējošo patstāvīgais darbs: sintaktisko konstrukciju izmantošana ar pirmsskolas skolotāja 

profesionālo pienākumu veikšanu saistītajos tekstos. 

5.nodarbība. Salikta teikuma sintakse: jēdziens, uzbūve, klasifikācija pēc sintaktisko attieksmju veida 

starp komponentiem (sakārtoti, pakārtoti, jaukti salikti teikumi), pēc daļu saistīšanas veida (saikļa, 
bezsaikļa u.c.). Salikta sakārtots teikums. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: saliktu sakārtotu teikumu izmantošana ar pirmsskolas skolotāja 

profesionālo pienākumu veikšanu saistītajos tekstos. 

6.nodarbība. Salikta pakārtota teikuma raksturojums. Nepaplašināti un paplašināti salikti pakārtoti 

teikumi. Virsteikums, tā īpatnības. Palīgteikums, tā veidi (teikuma priekšmeta, izteicēja, papildinātāja, 

apzīmētāja, apstākļu u.c.palīgteikumi). Vienlīdzīgi palīgteikumi, virsteikumi. Pieturzīmes saliktā 

pakārtotā teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: rotaļveida vingrinājumu izstrāde saliktu teikumu izmantošanas 

veicināšanai bērnu runā.  

7.nodarbība. Jaukts salikts teikums. Pieturzīmes jauktā salikta teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

8.nodarbība. Latviešu literārās valodas interpunkcija: punkta, komata, domuzīmes, kola, semikola, 
daudzpunktes svarīgākie lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

9.nodarbība. Valodas kultūras aspekti. Valodas kultūra bilingvisma apstākļos un Eiropas Savienības 

kontekstā. Valoda, valodnieki un valodas kļūdas.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru. 

10.nodarbība. Internetresursos, mācību līdzekļos, periodiskajos izdevumos apskatītās latviešu valodas 

aktuālās problēmas.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar internetresursiem. 

11.nodarbība. Normas jēdziens. Valodas  norma un latviešu valodas funkcionālie stili. Rakstu valodas 

un mutvārdu norma: kopējais un atšķirīgais. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, ar internetresursiem. 
12.nodarbība.   Aktuāli pareizrunas jautājumi un atkāpes no pareizrunas  normām. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, prezentāciju 

veidošana, pētījuma veikšana. 

13.nodarbība. Aktuāli leksikoloģijas jautājumi un atkāpes no normas.  

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, prezentāciju 

veidošana, pētījuma veikšana. 

14.nodarbība. Aktuāli vārdveidošanas jautājumi un atkāpes no normas. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, prezentāciju 

veidošana, pētījuma veikšana. 

15.nodarbība. Aktuāli morfoloģijas jautājumi un atkāpes no normas. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, prezentāciju 

veidošana, pētījuma veikšana. 
16nodarbība. Aktuāli sintakses jautājumi un atkāpes no normas. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, prezentāciju 

veidošana, pētījuma veikšana. 

 

http://www.vvk.lv/index.php?sadala=154&id=473


 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 
(50%), eksāmens (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ceplīte, B., Ceplītis, L. (1997). Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2. Beitiņa, M.  (2009). Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja : LiePA. 

3. Blinkena, A. (2009). Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Freimane, I.  (1993). Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne. 

5. Nītiņa, D. (2004). Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra. 

 

Papildliteratūra: 

1. Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Apgāds „Zinātne”. 

2. Koluža, R. (2002). Palīdzi māsiņ! Pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

3. Kušķis, J. (2006). Mūsu valoda. Rīga: Antava. 

4. Kušķis, J., Paegle, Dz. (2002). Kā latvietis runā? Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2002. 

5. Poriņa, V. (2009). Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais 

bilingvisms Latvijā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. (2010). 

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/dokumenti/sesgad_progr_lat.pdf 

2. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

3. LU Latviešu valodas institūts. (2005). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums 1. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

4. LU Latviešu valodas institūts. (2006). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums 2. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

5. LU Latviešu valodas institūts. (2008). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums 3. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

6. LU Latviešu valodas institūts. (2009). Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums 4. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

7. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html 

8. http://www.vvk.lv/ 

9. http://www.valoda.lv/ 

10. http://www.lu.lv/filol/valoda/2_sak.htm 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theoretical basic of native tongue 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course helps the students to master basic concepts of language culture, develop their 
understanding of the basic concepts, major laws and regularities of syntax in the Latvian language as 

well as an in-depth conception of the issues from syntax course which are included in the content of 

preschool education. The students acquire the skills of using varied syntactic constructions and 

variously built sentences in the texts related to preschool teacher’s professional duties, and create play 

exercises for the development of sentence construction skills and the activation of compound sentence 

use in preschoolers’ speech. During study course acquisition, the students learn to discern, formulate 

and discuss topical problems in the Latvian language. On the grounds of a description of language 

problems in periodical literature, the students suggest their research question, plan and conduct a study, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://www.vvk.lv/
http://www.valoda.lv/


summarise and present the findings. The students develop their skill of discerning/identifying and 

preventing language mistakes in everyday life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna  

Kursa kods Medi2001 

Zinātnes nozare Medicīna  

Zinātnes apakšnozare Pediatrija  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.biol. Irēna Kuņicka, DU Anatomijas un fizioloģijas katedras lektore 

 

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

Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis - apgūt mūsdienīgas atziņas par pirmsskolas vecuma bērnu higiēnu, veselīgas attīstības 

priekšnoteikumiem, adaptācijas mehānismiem dažādos apkārtējās vides apstākļos, veselību veicinošu 

vidi pirmsskolas izglītības iestādēs, biežāk sastopamajām slimībām un šo slimību profilaksi. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē izpratni par likumsakarībām, kas nodrošina bērnu veselīgu attīstību, darbaspēju un veselības 

saglabāšanu un uzlabošanu. Zina biežāko saslimšanu cēloņus un profilaksi. Zina, kā rīkoties veselībai 

bīstamās situācijās.  
Prot izvērtēt faktorus, kas var ietekmēt bērna attīstību, demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas 

paņēmienus bērniem, organizēt veselību veicinošu vidi pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

Kursa saturs: 

Bērnu un pusaudžu higiēna. Bērna veselīgu attīstību veicinoša vide pirmsskolas izglītības iestādē. 

Bērnu attīstības traucējumi un biežākās slimības dažādos vecumposmos. Infekcijas slimības 

pirmsskolas vecumā, bērna organisma aizsargfaktori, slimību profilakse. Neirozes un garīgās attīstības 

traucējumi bērnu vecumā. Bērnam droša vide, rīcība un pirmā palīdzība bērna veselībai bīstamos 

apstākļos. 

 

Kursa plāns: 

 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32st. (t.sk. pārbaudes darbi – 3 st.) 

 

1. Semināru/praktisko darbu tēmas:  
1. Ievads studiju kursā. Higiēna, tās nozares. Bērnu un pusaudžu higiēna. 

2.Bērna veselīgu attīstību veicinoša vide pirmsskolas izglītības iestādē. Likumi un normatīvie 
akti. 

3.Bērnu attīstības traucējumi un biežākās slimības dažādos vecumposmos. 

4.Infekcijas slimības pirmsskolas vecumā, bērna organisma aizsargfaktori. 

5.Infekcijas slimības pirmsskolas vecumā, to personiskā un kolektīvā profilakse. Vakcinācija. 

6.Neirozes bērnu vecumā, to cēloņi, palīdzība, profilakse. 

7.Garīgās attīstības traucējumi, atpazīšana, palīdzība. 

8.Bērnam droša vide, rīcība un pirmā palīdzība bērna veselībai bīstamos apstākļos. 

9.Faktori, kas ietekmē bērna veselību. 

10.Higiēniskās prasības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

11.Profesionāļu un ģimenes sadarbība bērnu veselības veicināšanas procesā  

pirmsskolas izglītības iestādēs.  

12.Gaisa pilienu infekcijas: augšējo elpceļu infekcijas, gripa, masalas, masaliņas, 
epidēmiskais parotīts, tuberkuloze u.c. 

13.Kuņģa un zarnu trakta infekcijas un to izpausmes. Transmisīvās infekcijas. 



14.Kontakta infekcijas: trakumsērga, ādas infekcijas, utainība, kašķis. Helmintu invāzijas. 

15.Psihisko faktoru loma bērnu neirožu attīstībā. Garīgās attīstības traucējumi. 

16.Pirmās palīdzības iemaņas: rīcība pie bezsamaņas, aizrīšanās, apdegumiem, pārkaršanas, 

ķīmisku vielu radītiem bojājumiem, asiņošanas apturēšana u.c. 

 

Pārbaudes darbu tēmas:  

1. Bērna veselīgas attīstības priekšnoteikumi pirmsskolas izglītības iestādē. 

2. Infekcijas slimības un to profilakse. 

3. Pirmā palīdzība bērniem. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Veikt novērojumu: higiēnas prasību ievērošana pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. 
Sagatavot uzstāšanos seminārā par kādu no infekcijas slimībām. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, lekciju un nodarbību apmeklējums 

vismaz 75%, aktīva dalība un uzstāšanās semināros, praktiski apgūtas pirmās palīdzības sniegšanas 

iemaņas, sekmīgi uzrakstīti trīs pārbaudes darbi. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Bisjarina V. Bērnu slimības un bērna kopšana. Rīga: Zvaigzne, 1989. 

2.Brila A. Infekciju slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005.  

3. Higiēna. Prof. Z.Lindenbergas red.- R.: Zvaigzne, 1991. 

4.Koidels H. Bērnu slimības. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

5. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimību rokasgrāmata. - Autoru izdevums, 2006.  

6. Rumbas-Rozenfeldes I. red. Bērnu slimību riska faktori. LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 

7. Vīksna L. Vakcinācija: aktīva specifiska imūnprofilakse. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.  

 

Papildliteratūra: 

1. Pirmā palīdzība. British red Cross. Tulkots no angļu valodas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 

2. Stoparde M. Bērna veselība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionāla bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Pediatric and hygiene of pre-school children 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Aim of the course – to get acquainted with current opinions on pre-school 

children’s’ hygiene, healthy development preconditions, adaptation mechanisms in 

diverse environmental conditions, health promoting environment in pre-school 

educational establishments, the most common diseases and their prevention.  
 

 

 
 

  



Kursa nosaukums 
Dzimtās valodas mācību metodikas 

pamatkurss I  

Kursa kods Valo3006 

Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  16 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. philol. Elvīra Isajeva Rusistikas un slāvistikas  katedras docente, Dr. paed. lektore Sandra Zariņa 

 

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

Vispārējās zināšanas par valodu vidusskolas programmas ietvaros. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par bērnu runas attīstības būtību, specifiku, 
nozīmi personības veidošanās procesā, kā arī iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar 

bērnu runas attīstības apguvi pirmsskolā. Kursā tiek izanalizēti nozīmīgākie bērnu runas attīstības 

metodikas problēmas. Kursa gaitā tiek sniegtas atbildes metodikas pamatjautājumiem: 1) ko mācīt 

(kādas runas prasmes attīstīt bērniem); 2) kā mācīt (kādas metodes un paņēmienus un kad izmantot 

bērnu runas veidošanai); 3) kāpēc tieši tā mācīt (kādi teorijas un prakses dati pamato runas attīstības 

veidus). 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti 

■ patstāvīgi pēta bērnu valodu un veido runas attīstības raksturojumu, 

■ modelē didaktiskās runas saskarsmes procesu, 

■ spēj nodrošināt runas darbības motivāciju bērniem, 

■ prot analizēt un izvērtēt komunikatīvo aktu no efektivitātes viedokļa bērna runas attīstībai,  

■ rada radošo atmosfēru saskarsmes procesā ar bērniem,  

■ demonstrē verbālo un neverbālo saskarsmes līdzekli runas uzvedībā ar bērniem,  

■ patstāvīgi padziļina savu profesionālo kompetenci, apzinot aktuālās tendences kultūras pētniecībā. 

 

Kursa plāns: 

1. Bērna runas attīstības raksturojums. P4 

2. Runas attīstības virzieni pirmsskolā. P8 

3. Klausīšanās prasmes saitība ar runāšanu. P4 

 

Kursa saturs: 

1. tēma. Bērna runas attīstības raksturojums. 

Praktiskās nodarbības – 4 stundas. 
1. PD. Bērna runas attīstības priekšnosacījumi. Jēdzienu „runa”, „valoda”, „runas attīstība” u.c. 

skaidrojums. Valodas apguves ceļi: ikdienišķā saskarsme ar pieaugušajiem, pedagogu īpaši organizēts 

mācību process. 

2. PD. Bērna runas attīstību veicinošie aspekti. Pozitīvas emocionālās gaisotnes nozīme bērna runas 

attīstības veicināšanā. 

3. PD. Svarīgākie faktori bērna runas veidošanās procesā dažādos pirmsskolas vecumposmos. Bērna 

runas attīstības īpatnības 1. dzīves gadā, laikā no 1 līdz 3 gadiem, no 3 līdz 5 gadiem, no 5 līdz 7 

gadiem: receptīvā un ekspresīvā valoda. 

 

2. tēma. Runas attīstības virzieni pirmsskolā.  

Praktiskās nodarbības – 8 stundas. 
4. PD. Vārdu krājuma paplašināšana. Kvantitatīvais un kvalitatīvais vārdu krājuma apguves aspekts. 
Vārdu krājuma  paplašināšanas uzdevumi dažādās pirmsskolas vecuma pakāpēs. Vārdu krājuma 



bagātināšanas, nostiprināšanas, precizēšanas un aktivizēšanas iespējas. 

5. PD. Vārdu krājuma paplašināšanas paņēmieni un darba formas: jaunā vārda nosaukšana, vārda 

nosaukšana un attiecīgā objekta demonstrēšana,  jaunā vārda iesaistīšana teikumos, vārda vairākkārtēja 

atkārtošana, jautājumu izmantošana vārdu krājuma aktivizēšanai, vingrinājumi, didaktiskās rotaļas. 

Nodarbību veidi vārdu krājuma paplašināšanai: vērošana, ekskursija, priekšmetu apskate, didaktiskās 

rotaļas, attēlu apskatīšana, mīklu minēšana. 

6. PD. Skaņu izrunas kultūras veidošana. Skaņu izrunas kultūras veidošanas uzdevumi dažādās 

pirmsskolas vecuma pakāpēs. Skaņu izrunas kultūras veidošanas paņēmieni un darba formas: 

vingrinājumi, didaktiskās rotaļas, tautas rotaļas, tautasdziesmas, pasakas, mīklas u.c. folkloras 

elementi, dzejoļi, stāsti, dramatizējuma elementi, lomu spēles, rotaļas. 

7. PD. Vingrinājumi balss tempa, tembra, intonācijas, fonemātiskās dzirdes attīstīšanai un balss spēka 

regulēšanai, artikulācijas aparāta vingrināšanai, skaņu izrunas automatizēšanai. 
8. PD. Gramatiski pareizas runas veidošana. Gramatikas iemaņu veidošanas uzdevumi dažādās 

pirmsskolas vecuma pakāpēs. Gramatikas iemaņu apguves nozīme. Raksturīgākās kļūdas dažāda 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

9. PD. Gramatikas iemaņu veidošana nodarbībās un ārpusnodarbību laikā: vārdu saskaņošana dzimtē, 

skaitlī, locījumā, vārdveidošana, vārdu saimju veidošana, lietvārda ģenitīva formu lietošana, īpašības 

vārda salīdzināmo pakāpju veidošana u.tml. Bērnu runas kļūdu labošanas metodika. 

10. PD. Stāstītmācīšana. Stāstītmācīšanas uzdevumi dažādās pirmsskolas vecuma pakāpēs. 

Stāstītmācīšanas kvalitātes rādītāji dažādos vecumposmos. 

11. PD. Dialoģiskās runas veidošanas metodika: dialogs, pārrunas. Daudzveidīgie jautājumi un to  

izmantošanas nepieciešamība nodarbībās un ārpusnodarbību laikā (pēc Blūma taksonomijas). Saziņas 

situācija – verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi. Saziņas stratēģijas un to ievērošana saziņā. 
12. PD. Monoloģiskā  runa: stāstīšana (produktīvā runa) un atstāstīšana (reproduktīvā runa). Stāstījumu 

klasifikācijas principi: 1) pēc satura – faktu un radošie stāstījumi; 2) pēc formas – aprakstošie un 

sižetiskie stāstījumi; 3) pēc uztveres – stāstījumi par rotaļlietu, attēlu, pēc atmiņas, iztēles.  Literārā 

teksta atstāstījums: brīvais, tuvu tekstam, izlases, radošais. 

13. PD. Stāstītmācīšanas paņēmieni: audzinātājas stāstījuma paraugs, stāstījuma plāns, stāstījumu 

kolektīva sacerēšana, stāstījumu veidošana pa daļām, jautājumi. Monologu daudzveidība 1) pēc žanra – 

stāsts, pasaka, dzejolis, mīkla, teika, raksts; 2) pēc pec stila – sarunvalodas, daiļliteratūras, darījumu, 

publicistiskais, zinātniskais; 3) pēc tipa – vēstījums, apraksts. 

 

3. tēma. Klausīšanās prasmes saitība ar runāšanu.  

Praktiskās nodarbības – 4 stundas. 

14. PD. Klausīšanās prasmes teorētiskās aspekts. Klausīšanās kā saskarsmes sastāvdaļa.  Klausīšanās 
mērķi un uzdevumi.  

15. PD. Klausīšanās modelis: dzirdēšana, ieklausīšanās, sadzirdēšana. Klausīšanās veidi: pasīvā 

kalusīšanās, klausīšanās informācijas ieguvei. Klausīšanās veidi: nerefleksīvā klausīšanās, refleksīvā 

kalusīšanās, vispārējā klausīšanās, izlases klausīšanās, detalizētā klausīšanās, kritiskā klausīšanās.      

Kritēriji klausītāja kultūras vērtēšanai. 

16. PD. Klausīšanās prasmes attīstības metodiskās iespējas. Praktiski rosinājumi klausīšanās prasmju 

attīstīšanai. Pirmsklausīšanās uzdevumi. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – runas aktivitāšu sagatavošana izmantošanai pirmsskolas pedagoģiskajā 

procesā, aprobēšana un izvērtēšana (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Boša, R. (1999). Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Rīga: Mācību apgads NT. 

2.Es gribu iet skolā. (2003). Rīga:  Puze Plus. 
3.Алексеева, М.,  Яшина, В. (2000). Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. Москва: Издательский центр «Академия» 

4.Игры в логопедической работе с детьми. (1981). Под ред. В.И. Селиверстова. Москва: 

Просвещение 

5.Краузе, Е. (2002). Логопедия. Москва: Корона 

6.Нищева, Н. (2003). Играйка.Москва: «Первое сентября», 

7.Учимся, говорим, играем. Коррекционно- развивающая деятельность в ДОУ. (2006). Под ред. 

Г. Сергиенко, Воронеж: Феникс                  

8.Ушакова, О., Струнина,  Е. (2008). Развитие речи детей 6-7 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения. Москва: Вентана-Граф 



 

 

Papildliteratūra: 

1. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

2.Anspoka, Z., Lanka, A., Ptičkina, Ā. (2000). Ideju grāmata sākumskolai. Rīga: LVAVP, UNDP. 

3.Golubina, V. (2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga, Izglītības soļi 

4. Hadaņonoka, I.u.c.(1999). Kā raisās valodiņa. Rīga: RaKA. 

5.Miltiņa, I. (2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: Raka 

6.Tūbele, S. Skolēna runas attšītības vērtēšana. Rīga: Raka 
7.Ptičkina, Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC.  

8.LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

9.Lieģeniece D., Nazarova, I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem bērniem. 

Rīga: RaKa  

10. Markus, D. (2003). Bērna valoda: no pirma kliedziena līdz pasakai. Rīga: Rasa ABC 
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LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604Skolotājs 
VISC, Integrēta Mācību priekšmetu programma sešgadīgiem bērniem. (2010). 

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/dokumenti/sesgad_progr_lat.pdf 
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Piezīmes: 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Methods of mastering speech. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par bērnu runas attīstības būtību, specifiku, 

nozīmi personības veidošanās procesā, kā arī iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar 

bērnu runas attīstības apguvi pirmsskolā. Kursā tiek izanalizēti nozīmīgākie bērnu runas attīstības 

metodikas problēmas. Kursa gaitā tiek sniegtas atbildes metodikas pamatjautājumiem: 1) ko mācīt 

(kādas runas prasmes attīstīt bērniem); 2) kā mācīt (kādas metodes un paņēmienus un kad izmantot 

bērnu runas veidošanai); 3) kāpēc tieši tā mācīt (kādi teorijas un prakses dati pamato runas attīstības 

veidus). 
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Dzimtās valodas mācību metodikas 
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Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  16 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Laboratorijas darbu stundu skaits - 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits - 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. philol. Elvīra Isajeva Rusistikas un slāvistikas  katedras docente, Dr.paed. lektore Sandra Zariņa 

 

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

Nav  

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pirmsskolā apgūstamo ar lasīšanas 
prasmes attīstību saistīto mācību saturu, apgūst prasmi veidot uz bērnu interesēm un vajadzībām 

balstītu mācību vidi, kas sekmē  bērnu interesi par lasīšanu un motivāciju lasīt.  Studējošie iegūst 

kompetenci daudzveidīgu bērncentrētu mācību materiālu un metožu izmantošanai lasīšanas prasmes un 

literārā teksta uztveres attīstībai pirmsskolas pedagoģiskajā procesā 

 

Rezultāti: 

Izvērtē lasīšanas prasmes kontekstā Pirmsskolas izglītības programmu, Integrēto māčību programmu 

sešgadīgiem bērniem, Pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 
Izvēlas bērnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes lasīšanas 

prasmes attīstībai pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.            

Iesaistās lasīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu sagatavošanā, 

diferencē to izmantošanu atbilstīgi bērnu lasītprasmes attīstības līmenim. 

Saskata  un formulē problēmas  pirmsskolas vecuma bērnu lasīšanas prasmes attīstībā, argumentēti 

diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai. 

Sadarbojas lasīšanas prasmes attīstības procesā  ar bērniem, pedagogiem un vecākiem. Sadarbības 

procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

Veic ar lasītprasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa plāns: 

Lasītprasmes attīstības jēdziens un tā izpratne. Lasītprasmes attīstības saturs pirmsskolas izglītības 

skolotāju darbu reglamentējošos dokumentos Latvijā. Lasītprasmes attīstības pieredze pasaulē. 

Augšupējā, lejupējā un mijietekmes pieeja. Lasītprasmes attīstības metodes. Analītiski sintētiskā skaņu 

metode jeb foniskā metode. Veseluma metode. Lasītprasmes attīstību veicinoša mācību vides 

pirmsskolā. Pirmsskolas iestādes un ģimenes sadarbība pirmsskolas vecuma bērnu lasītprasmes 

attīstības veicināšanai. Informācijas tehnoloģiju izmantošana lasītprasmes attīstībai pirmsskolā. Darbs 

ar tekstu pirmsskolā. Lasītprasmes attīstība integrētas nedēļas tēmas ietvaros pirmsskolā.  

 

 

Kursa saturs: 

1. temats. Lasītprasmes attīstības jēdziens un tā izpratne. Pēctecības nodrošināšana lasīšanas prasmes 

attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu.  

Studējošo patstāvīgais darbs: Pirmsskolas izglītības vadlīnijās, Integrētajā mācību 

programmā sešgadīgiem bērniem un Pirmsskolas izglītības programmā noteiktā lasītprasmes 

attīstības satura izvērtēšana.  

2. temats. Lasītprasmes attīstības saturs pirmsskolas izglītības skolotāju darbu reglamentējošos 

dokumentos Latvijā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: Darbs ar zinātniskajiem avotiem. 
3. temats. Lasītprasmes attīstības pieredze pasaulē. Augšupējā, lejupējā un mijietekmes pieeja. 



Mijietekmes pieeja kā pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošākā lasītprasmes attīstības 

pieeja. Lasītprasmes attīstības metodes. 

Studējošo patstāvīgais darbs: prakses laikā gūtās pieredzes izvērtēšana: lasītprasmes 

attīstībai Latvijas pirmsskolas izglītībā izmantotā pieeja. 

4. temats. Analītiski sintētiskā skaņu metode jeb foniskā metode. Jēdzieni „skaņa”, „burts”, „burta 

nosaukums”. Lasītprasmes apguves posmi. Analītiskais skaņu un burtu posms: vārdu 

skaņu analīzes un sintēzes vingrinājumi, fonemātiskās dzirdes attīstīšana, iepazīšanās ar 

burtiem, noturīgu asociāciju veidošana starp skaņu un burtu. 

Studentu patstāvīgais darbs: aktivitātes burtu apguvei pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. 

Galda spēle burtu apguvei. 

5. temats. Burtu apguves praktiskās iespējas pirmsskolā: darbs ar metodiskajiem materiāliem. 

Studentu patstāvīgais darbs: galda spēles izstrāde burtu apguvei. 
6. temats. Analītiskais zilbju posms,  pārejas posms uz lasīšanu veseliem vārdiem.  

Studentu patstāvīgais darbs: aktivitātes zilbju un vārdu lasīšanai pirmsskolas 

pedagoģiskajā procesā. 

7. temats. Veiklas sintētiskas lasīšanas posms. Analītiski sintētiskās skaņu metodes stiprās un vājās 

puses. 

Studentu patstāvīgais darbs: darbs ar zinātniskajiem avotiem. 

8. temats. Veseluma metode lasītprasmes attīstībā.  

Studentu patstāvīgais darbs: veseluma metodes raksturošana. 

9. temats. Veseluma metodes praktiskās izpausmes lasītprasmes attīstībai veidotajā mācību vidē 

pirmsskolā. 

Studentu patstāvīgais darbs: prakses laikā gūtās pieredzes izvērtēšana: veseluma metodes 
izpausmes Latvijas pirmsskolas izglītības iestādē lasītprasmes attīstībai veidotajā mācību 

vidē.  

10. temats. Lasītprasmes attīstību veicinošas mācību vides veidošana pirmsskolā: motivēšana 

lasītprasmes attīstībai, lasītprasmes attīstības process, lasāmais materiāls, lasītprasmes 

attīstības vērtēšana. 

Studentu patstāvīgais darbs: lasītprasmes attīstību veiconošas mācību vides modelēšana 

pirmsskolā. 

11. temats. Lasītprasmes attīstību veicinoša mācību vide pirmsskolā: darbs ar metodiskajiem 

materiāliem. 

Studentu patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana izmantošanai lasītrosināšā 

mācību vidē pirmsskolā. 

12. temats. Pirmsskolas iestādes un ģimenes sadarbība pirmsskolas vecuma bērnu lasītprasmes 
attīstības veicināšanai. 

Studentu patstāvīgais darbs: ieteikumu izstrāde vecākiem bērnu lasītprasmes attīstībai 

ģimenē. 

13. temats. Informācijas tehnoloģiju izmantošana lasītprasmes attīstībai pirmsskolā.  

Studentu patstāvīgais darbs: Mācību materiālu izveide lasītprasmes attīstīšanai un 

pilnveidei, izmantojot interneta resursus.  

14. temats. Darbs ar tekstu pirmsskolā. Sagatavošana teksta uztverei, teksta sintēze (pirmreizēja teksta 

lasīšana), teksta analīze, teksta sintēze – secinājumu un spriedumu izdarīšana. 

Studentu patstāvīgais darbs: darba ar tekstu sagatavošana. 

15. temats. Darbs ar tekstu pirmsskolā: praktiskie aspekti. 

Studentu patstāvīgais darbs: lasītprasmes attīstība integrētas nedēļas tēmas ietvaros 
pirmsskolā.  

16. temats. Lasītprasmes attīstība integrētas nedēļas tēmas ietvaros pirmsskolā.  

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – lasītprasmi rosinošu aktivitāšu sagatavošana izmantošanai integrētā 

pirmsskolas procesā (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

2.LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

3.Lieģeniece D., Nazarova I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem bērniem. 

Rīga: RaKa. 

4.Ptičkina, Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC.  



5.Ptičkina, Ā. (1999). Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga: Pētergailis. 

6.Журова Л. Е. Обучение грамоте в детском саду. М,. 2008.  

7.Кириллова Лера. Энциклопедия методов обучения чтению. Буквы, слоги, кубики. M., 2008. 

8. Колесниковa Е.В. От звука к  букве. M., 2004. 

9.Светловская Н.Н. Теория методики обучения чтению. М., 2008. 

10.Светловская Н. Н., Пиче-Оол Т.С. Обучение детей чтению: Практическая методика: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. М., 2001. 

11.Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму и счёту. 

М., 2001.  

 

Papildliteratūra: 

Andersone, G., Arājs, R., Drulle, V., Ikale, I., Krastiņa, E., Volāne, E. (2011). Raibā pasaule.Mācību 

komplekts. Rīga: Zvaigzne ABC 

Anspoka, Z., Birzgale, E., Dzērve, I., Helmane, I., Leite, I. (2011). Sākam mācīties. 

Komplektizdevums.Rīga, Lielvārds. 
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Piezīmes: 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Methods of developing reading skillss 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Studiju kurss paredzēts skolotāju profesionālās studiju programmas studentiem  teorētisko zināšanu un 

profesionālo prasmju apguvei, kas nepieciešamas,  lai izprastu lasītprasmes attīstības kā integrēta kursa 

specifiku. Kursa mērķis ir  sekmēt studentu kā topošo pirmsskolas skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidi, respektējot lasītprasmes attīstības specifisko mācību saturu, kā arī ievērojot bērnu 
vecumposma specifiku, nodarbības izveides lingvodidaktiskos, pedagoģiski psiholoģiskos un 

psihofizioloģiskos nosacījumus. 
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Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir palīdzēt apgūt topošajiem pirmsskolas skolotājiem nepieciešamās zināšanas un 

praktiskās iemaņas sākotnējās rakstītprasmes veidošanai un attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem, 

tādējādi paplašinot studējošiem vispārīgo problēmu izpratni dzimtās valodas mācībā.  

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti 

■ demonstrē izpratni par roku sagatavošanas rakstīšanai nozīmi pirmsskolas bērnu vispārīgajai 

attīstībai,  
■ prot patstāvīgi analizēt un izvērtēt rakstītprasmes sistēmas un programmas īstenošanas stratēģijas, 

pielietot daudzveidīgu izziņas materiālu,  

■ plāno mācību rotaļdarbību rakstīšanai atbilstoši bērnu vecumposmam, interesēm, prasmēm un 

fiziskajai sagatavotībai,  

■ spēj pielietot dažādas metodes, aktivitātes un vingrinājumus rakstītprasmes attīstībai bērniem,  

■ mērķtiecīgi sagatavo mācību līdzekļus, izdales materiālus un darba lapas rakstīšanas prasmes 

attīstībai pirmsskolā,  

■ patstāvīgi padziļina savu profesionālo kompetenci, apzinot aktuālās tendences pirmsskolas mācībās. 

 

Kursa plāns: 

1. Rakstīšanas procesa raksturojums. S6 

2. Vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai dažādās pirmsskolas vecuma 

pakāpēs. S10 

3. Prasmes, kas jāapgūst rakstītmācīšanās procesā pirmsskolā. S8 

4. Rakstīšanas un lasīšanas prasmju saistība. S4 

5. Rakstīšana kā komunikatīva  prasme pirmsskolā. S4 

 

Kursa saturs: 

1. tēma. Rakstīšanas procesa raksturojums.  

Semināri – 6 stundas. 

1. nodarbība. Rakstītprasmes jēdziena skaidrojums. Prasme rakstīt (rakstīšanas tehniskā puse), 

glītrakstīšanas prasme (kaligrāfiskās prasmes), pareizrakstības prasme, radošas rakstīšanas 

prasme. Pozitīvas attieksmes pret rakstīšanu veidošanās. 

2. nodarbība. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Pirmsskolas programmā izvirzītās prasības dažāda 

vecuma pakāpēm. Rokas sagatavošanas rakstīšanai sistēma. 

3. nodarbība.  5 – 6 gadīgs bērnu psihofizioloģiskās īpatnības, kas ietekmē rakstītprasmes apguvi.  Vāji 
attīstītā sīkā roku muskulatūra, redzes un kustību analizatori, nenoturīgā uzmanība, vājā 

redzes atmiņa, vāji attīstītā analītiskā domāšana un pašregulācijas spējas. 

  

2. tēma. Vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai dažādās pirmsskolas vecuma 



pakāpēs. 

Semināri – 10 stundas. 

4. nodarbība.  Daudzveidīgi vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai jaunākajā pirmsskolas 

vecumā. Darbošanās ar dažādiem priekšmetiem.  

5. nodarbība.  Pirkstiņspēles. Rotaļas un spēles. 

6. nodarbība. Daudzveidīgi vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai vidējā pirmsskolas 

vecumā. Rokas sagatavošana rakstīšanai dažādās rotaļnodarbībās. Pirkstiņspēles.  

7. nodarbība. Daudzveidīgi vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai vecākajā pirmsskolas 

vecumā. Rokas sagatavošana rakstīšanai rotaļnodarbībās. Dažādu autoru izstrādātās 

vingrinājumu sistēmas. 

8. nodarbība. Daudzveidīgi vingrinājumi roku sīkās muskulatūras attīstīšanai vecākajā pirmsskolas 

vecumā. Rokas sagatavošana rakstīšanai rotaļnodarbībās un ārpusnodarbību laikā.  

 

3. tēma. Prasmes, kas jāapgūst rakstītmācīšanās procesā pirmsskolā. 

Semināri – 8 stundas. 

 

9. nodarbība. Pozīcijas, kas jāievēro rakstīšanas laikā. Pareizs ķermeņa, roku un kāju stāvoklis. Pareizs 

darba lapas novietojums. Pareiza rakstāmrīka izvēle un satvēriens. 

10. nodarbība. Grafēmikas prasmes. Skaņu un burtu attieksmes krievu/latviešu) valodā (33 burti un 

43/48 skaņas). 

11. nodarbiba. Kaligrāfijas prasmes. Drukātie un rakstītie burti. Drukāto burtu rakstīšana - zīmēšana 

(augstums, platums, galvenie elementi). Sagatavošanās rakstīto burtu rakstīšanai: 

galvenie pirmsskolā apgūstamie elementi – īsā un garā taisnā svītra, taisnā svītra ar 
lociņu apakšā, taisnā svītra ar lociņu augšā, taisnā svītra ar lociņu augšā un apakšā, 

cilpas uz augšu un uz leju, ovāls utt. A. Karules izveidotā vingrinājumu sistēma 

(„kamoliņu” tīšana).  

12. nodarbība. Kursīvās rakstīšanas elementi. Vingrinājumi, kuru pamatā ir rakstīto burtu elementi. 

 

4. tēma. Rakstīšanas un lasīšanas prasmju saistība. 

Semināri – 4 stundas. 

13. nodarbība. Rakstīšanas prasmes apguve veseluma pieejā. Lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas, 

klausīšanās prasmju integrācija. Vienota temata izvēle lasīt un rakstītmācīšanā. 

Bērncentrētas mācību vides radīšanas iespējas.  

14. nodarbība. Rakstīšanas prasmes apguve pēc analītiski sintētiskās  skaņu metodes.  Noturīgu 

asociāciju izveide starp skaņu un burtu. Bērnu individuālo uztveres un domāšanas 
veidu ievērošana rakstītmācīšanas procesā. 

  

5. tēma. Rakstīšana kā komunikatīva  prasme pirmsskolā. 

Semināri – 4 stundas. 

15. nodarbība. Vingrinājumi rakstīšanas  prasmju attīstīšanai. Burtu, vārdu, teikumu, zīmīšu, 

apsveikumu, vēstījumu, sludinājumu, paziņojumu un tml. rakstīšana – praktiskas idejas 

un rosinājumi.   

16. nodarbība. Radošas rakstīšanas iespējas pirmsskolā. Praktiskas idejas un rosinājumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), eksāmena darbs – rakstītprasmi rosinošu aktivitāšu sagatavošana izmantošanai integrētā 

pirmsskolas procesā (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Andersone, G., Ptičkina, Ā. (2011). Sāksim rakstīt. Padomi skolotājiem bērnu rakstītmācīšanā. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 
2.Ptičkina Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Климентьева, О. (2010). Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика нарушений 

письма. M. 

4. Триггер, Р. (2010). Подготовка дошкольника к обучению грамоте. M. 

5. Филиппова, С. (2004). Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 

физических упражнений на эффективность формирования графических навыков. M. 

 

Papildliteratūra: 

1. Andersone, G., Arājs, R., Drulle, V., Ikale, I., Krastiņa, E., Volāne, E. (2012). Raibā pasaule. 6 



gadi. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2.Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa 

3. Ideju grāmata pamatizglītībai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

4. Ideju krātuve pirmsskolai. Rotaļnodarbības 2 – 5 gadus veciem bērniem. 2. daļa. (2010). Rīga: 

Zvaigzne ABC. 

5.Golubina, V. (2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga, Izglītības soļ 

6. LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

7. Lieģeniece, D., Nazarova I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem bērniem. 

Rīga: RaKa. 

8. Ptičkina, Ā. (2003). Zīlīte. Ābecīte pirmsskolai. Padomi vecākiem un pedagogiem. Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

9. Prasme lasīt un rakstīt. (2003). Rīga: LVAVP, UNDP. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

2.Valsts izglītības satura centrs. (2010a). Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem (projekts). 

Iegūts 2010. gada 4.decembrī no http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml 

3.Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

4. VISC. (2010). Rakstītprasmes mācība sešgadīgiem bērniem. 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/20101011_rakstitprasmes.pdf 

 

 

Piezīmes: 

Profesionalā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Methods of developing writing skills. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of professional study programme „Pre-school teacher”. To teach 

necessary knowledge and practical skills for teaching pre-school children. 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf


Kursa nosaukums Bērnu literatūra un folklora I 

Kursa kods LitZ3001 

Zinātnes nozare Filoloģija 

Zinātnes apakšnozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Filoloģijas doktors, docente Rudīte Rinkeviča 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss “Bērnu literatūra” paredzēts profesionālās studiju programmas “Pirmsskolas  skolotājs” 

studentiem. Tas veido priekšstatu par bērnu literatūras specifiku, bērnu literārā teksta uztveres 

īpatnībām un iesaistīšanu rotaļu darbībā, kurss sekmē latviešu un ārzemju bērnu literatūras  apguvi 

vēsturiskā, žanru un literāro virzienu kontekstā. Kursa ietvaros studenti pilnveido zināšanas par bērnu 

prozas, lirikas, dramaturģijas iezīmēm un attīstības gaitu, atbilstību pirmsskolas lasītāja, klausītāja 

uztverei, iepazīst literatūras kritikas atzinumus, kā arī   analizē bērnu literatūras specifikas izpausmes 

apgūstamajos tekstos. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu, studenti 

■ izprot bērnu literatūras nozīmi kultūrā un izglītībā, demonstrē tās specifikas pārzināšanu,  

■ prot analizēt un izvērtēt pirmsskolas vecumposma bērniem veidotos tekstus,  

■ patstāvīgi padziļina savu profesionālo kompetenci, apzinot aktuālās tendences bērnu literatūras 

pētniecībā, 

■ izmanto studiju kursā iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai un  īstenošanai, 

■ veido vērtīborientētu audzināšanas vidi, sekmējot bērnu pozitīvu attieksmi pret vispārcilvēciskām 

vērtībām. 

 

 

Kursa saturs: 

1. Bērnu literatūras jēdziens, specifika, attīstības gaita.  

2. Raksturīgākās tendences bērnu literatūras veidos un žanros. 

3. Folkloras tēli un motīvi bērnu literatūrā.  

4. Bērnu literatūras klasika. Tradicionālais un novatoriskais jaunākajā bērnu literatūrā.  

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskās nodarbības -  6 st., semināri -  10 st.  

 

Praktisko nodarbību tēmas: 

1. Bērnu literatūras jēdziens. Terminoloģija un iedalījums. Ieskats bērnu literatūras vēsturē.  

2. Bērnu literatūras specifiku raksturojošie komponenti, atzinumi par bērnu literatūru kultūrā, 

literatūrkritikā, pedagoģijā un psiholoģijā.   

3. Raksturīgākās tendences bērnu literatūras veidos un žanros  

 

Semināru tēmas: 

 

1. Folkloras tēli un motīvi bērnu literatūrā 



2.Bilžu grāmatu, komiksu raksturojums pirmsskolas vecumposma un vērtīborientējošā kontekstā. 

3. Izzinošā literatūra un aktivitāšu grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem. 

4. Proza pirmsskolēniem. Tekstu analīze. 

5. Lirika pirmsskolēniem. Tekstu analīze. 

6. Jaunākā literatūra pirmsskolas vecuma bērniem. Tekstu raksturojums. 

 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: Semināru nodarbību materiāla patstāvīga apguve. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri/praktiskās nodarbības, konsultācijas, 

patstāvīgie darbi. 

Regulārs lekciju un semināru/ praktisko nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajos 50%, patstāvīgo 

darbu izpilde 20%, studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 30%. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latviešu literatūras vēsture I – III sēj.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2001.  

2. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Bērns kultūrā”, IX. Starptautisko zinātnisko 

rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2007. 

3. Rinkeviča R. Bērnības semiotika 20.gs. 20.-30.gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā. – 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 

4. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. - Rīga: Zvaigzne, 1978. 

5. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. – Rīga: RaKa, 2005. 

6. Sunny Side of Darkness. Children’s Literature in Totalitarian and Post-totalitarian Period. – Tallin: 

Tallin University, 2005. 

7. Valeinis V. Daiļdarba analīze. – Rīga: Zvaigzne, 2000. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Batņa V. Rosinot bērna iekšējo pasauli.- Rīga: RaKa, 2001. 

2. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. IV ATEE, Rīga: SIA : Izglītības soļi”, 

2002. 

3. Freiberga I. Literatūra kā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles un jaunrades attīstītāja./ Sapere Aude, 

RPIVA zinātniskie raksti I, Rīga: Vārti, 1997. 

4. Kiršentāle I. Dzīve un pasaka. – Rīga: Liesma, 1975. 

5.Latviešu rakstnieku portreti 70. – 80.gados. – Rīga: Zinātne, 1994. 
6. Miltuse A. Mēs nākam no bērnības./ Pirmsskolas izglītība, 2001. Nr. 2. 

7. Milzere M. Latviešu rakstnieku portretu skices. – Rīga: Zvaigzne, 1994. 

8. Padoms (atziņu kr. par bērnu lit.). - Rīga: Liesma, 1986., 1988. 

9. Konferenču materiāli ( “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”(Liepāja), “Literatūra un kultūra: 

process, mijiedarbība, problēmas” (Daugavpils))  

10. Sarma I. Bērnu rotaļlietas, spēles un vaļasprieki 20.gadsimta Latvijā./ Letonica 2007/16. 

11.Sudrabotais vārds (atziņu kr. par bērnu lit.). – Rīga: Liesma, 1977., 1982. 

12. Šmite A. Raiņa dzeja bērniem. – Rīga: LVU, 1988. 

13.Varavīksne (literārā mantojuma gadagrāmata). – Rīga: Liesma, 1970. –80.gadi. 

14.Viese S. Pie sliekšņa, pie avota. – Rīga: Zvaigzne, 1989. 

15. Zirgs, kas naktī dzied. Bērnu literatūra Latvijā. – Rīga: Latvijas bērnu  
                     un jaunatnes literatūras padome, 2006. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāli: “Grāmatu Apskats” (20.gs. 90.gadi), “Grāmata” (1990.g.12.nr.),“Karogs”, „Mans Mazais”, 

laikraksti “Diena”,  “Literatūra. Māksla. Mēs”, “Зарубежная детская литература”, interneta avots: 

www.satori.lv 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 



Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Childrens’s Literature 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is provided for professional study programm “Pre-school teacher” students. The course 

deals with the notion “children’s literature” and its specifity. It regards issues about the origin of 

children’s literature in Latvia and other countries, its history and development till nowadays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Bērnu literatūra un folklora II 

Kursa kods Folk 1001 

Zinātnes nozare Filoloģija 

Zinātnes apakšnozare Folkloristika 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

6 

10 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Filoloģijas doktors, docente Rudīte Rinkeviča 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kursā tiek analizēti folkloras žanri, to savdabība. Folklora tiek skatīta saistībā ar gadskārtu ieražām un 

godiem, ornamentiem, tautastērpiem, tautas kulināriju. Sevišķa uzmanība tiek veltīta folkloras uztveres 

un apguves īpatnībām dažādos pirmskolas izglītībā. Studējošajos tiek veidota izpratne par folkloru kā 

dažādu un daudzveidīgu tradicionālo priekšstatu kopumu, izpratne par interaktīvajām metodēm, to 

būtību un pielietojuma iespējām apgūstot folkloru. 

 

Rezultāti: 

Studējošie demonstrē izpratni par folkloras materiāla nozīmi pirmskolas izglītības apguvē. Spēj 

pielietot teorētiskās zināšanas folkloras materiāla interpretācijā. Māk formulēt un analītiski izskaidrot 

folkloras žanrus, saturu un formu, māk patstāvīgi padziļināt savu profesionālo kompetenci. 

 

Kursa saturs: 

Latviešu tautasdziesmas. Latviešu tautas pasakas. Latviešu tautas ticējumi, sakāmvārdi un parunas. 

Latviešu tautas mīklas. Folklora.Gadskārtas. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 6 st., semināri - 10 st. 

 

Lekciju tēmas:  

 

1. Latviešu tautasdziesmas: gadskārtu cikls, ģimenes godu un rituālu cikls. 

2. Latviešu tautas pasakas. Mūsdienu stāstījumi. Latviešu tautas teikas (mitoloģiskās, izcelšanās, 

vēsturiskās). 

3. Latviešu tautas ticējumi, sakāmvārdi un parunas. Latviešu tautas mīklas. 
 

Semināru tēmas: 

1. Folklora: definīcijas, teksts, mūsdienu paradigma. Folkloras mantojuma koncepts. Folkloras 

apgūšana. Senvārdi. 

Folkloras „valodas”: tautasdziesmas, pasakas, teikas, anekdotes, ticējumi, sakāmvārdi un parunas, 
mīklas; tradicionālā dziedāšana, tautas mūzikas instrumenti, to gatavošana un lietošana, skaņu rīki; 

tautas dejas, rotaļas un spēles; ornaments, rakstu zīmes un simbolika; latviešu tautas reliģijas dievi. 

2. Gadskārtas: rudens. Raža, labības, lini apkūlības un apjumības. Rudens ēdieni: maize, putra. 

Miķeļdiena un rudens tirgi. Veļu laiks. 

3. Gadskārtas: ziema. Mārtiņdiena. Masku gājieni un maskas. Vakarēšana. Latvijas dzimšanas diena. 

Ziemas svētki: ticējumi, ēdieni (kūķi), rotājumi, tradīcijas. 

4. Gadskārtas: pavasaris. Metenis – senais gada sākums. Pelnu diena. Lieldienu tradīcijas un ticējumi. 

Šūpoles un šūpošanās, olu krāsošana un kaulēšanās. Saules dziesmas. Putnu saukšana un dzīšana. 

Rotāšana. Ūsiņš un Jurģis. 



5.Gadskārtas: vasara. Pavasara darbi: arājs un tīrums. Gani un gavilēšana. Gatavošanās Jāņiem. 

Jāņuzāles, to simbolika. Jāņi – priekšjāņi, Zāļu diena, Jāņu vakars un nakts, Jāņu rīts un diena, pēcjāņi. 

Pēteri. Pērkons. Vasaras darbi: siena vākšana, bites un medus. Koki latviešu folklorā. Maltuve. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: Semināru nodarbību materiāla patstāvīga apguve. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Regulārs lekciju un semināru apmeklējums un aktīvs darbs tajās 50%, patstāvīgo darbu izpilde 20%, 
gala pārbaudījums 30%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Mellēna M., Muktpāvels V., Spīčs E., Irbe I. 2004. Gadskārtu grāmata. Folkloras materiālu 

hrestomātija ar komentāriem. Rīga: Madris. 496 lpp. 

2. Reizniece I. 2006. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā. Rīga: Zvaigzne ABC. 144 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

Bula D. 2011. Mūsdienu folkloristika. Paradigmas maiņa. Rīga: Zinātne. 318 lpp. 

Jansons J. A. Latviešu masku gājieni. Rīga: Zinātne. 383 lpp. 

Kraukle D. 2006. Latviešu rakstu zīmes. Rīga: Jumava. 98 lpp. 

Muktupāvels V. 1989. Dindaru, dandaru. Latviešu rotaļas un spēles. Rīga: Avots. 134 lpp. 

Olupe E. 1992. Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga: Avots. 319 lpp. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Letonica (folkloristikas numuri), www.dainuskapis.lv, www.lfk.lv, www.ailab.lv  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Folklore 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course considers the special nature of the student‘s creative and research works in the Latvian 

folklore. Special attention is paid to creative thinking and interactive methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lfk.lv/


Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodikas pamatkurss I 

Kursa kods Mate3001 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Algebra un matemātiskā loģika 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  

 

Kursā paredzēta iepazīšanās ar pirmsskolas matemātikas programmu, vecumposma īpatnību un  

individuālo interešu respektēšanu veidojot matemātiskos priekšstatus bērniem pirmsskolā. 

 

Rezultāti: 

Izprot matemātisko priekšstatu veidošanas struktūru. izmanto iegūto informāciju savas pedagoģiskās 

darbības plānošanai, īstenošanai, izvērtēšanai konkrētā situācijā. 
Veidojot programmu izvēlas rotaļas, uzdevumus, darbības, kuras efektīvi palīdz bērniem veidot 

matemātiskos priekšstatus. Saskata  un formulē problēmas  pirmskolas, pamatizglītības, sporta 

pedagogu darbā, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai. 

Izvēlētie uzdevumi, rotaļas ir nozīmīgi bērniem, saistīti ar reālo dzīvi, veicina vērtību veidošanos. 

Veido vērtīborientētu mācību un audzināšanas vidi, sekmējot bērnu- skolēnu pilsonisku attieksmi pret 

valsti, pozitīvu attieksmi pret vispārcilvēciskām un kultūras vērtībām. 

 

Kursa saturs: 

Matemātisko priekšstatu saturs pirmsskolas vecuma bērniem, metodiskie paņēmieni un līdzekļi to 

apguves veicināšanai. 

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: semināri -  6 st., praktiskie darbi – 10. 

 

Semināru/praktisko darbu/ darbu tēmas : 
1.Programma un vielas sadale matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolas vecuma bērniem. 

Programmas sadalījums atbilstoši bērnu vecuma grupām un interesēm. 

2. Darba organizācijas formas matemātisko priekšstatu veidošanā. Rotaļu izmantošanas iespējas, 
veidojot matemātiskos priekšstatus. 

3.Kopu teorijas elementi. Kopu veidošana, darbības ar kopām. 

4.Salīdzināšana. lielumi. Mērīšana ar nosacītiem mēriem. 

5. Bērnu izpratnes veidošana par skaitli un skaitīšanu. Mācīšanās stilu izmantošanas iespējas veidojot 

izpratni par skaitli un skaitīšanu. 

6.Formas un figūras. Ekskursiju organizēšana formu un figūru novērošanai dabā. 

7.Kā palīdzēt bērnam orientēties plaknē un telpā? 

8.Bērnu iepazīstināšana ar dažādiem pulksteņiem, laika izpratnes veidošanas pirmie soļi. Uzskatāma, 

katrai vecuma grupai, kalendāra veidošana.  

9. Pētnieciskie uzdevumi - matemātisko priekšstatu veidošanās veicināšanai. 

10. Spēles un rotaļas matemātikas priekšstatu veidošanas nodarbībās.  



11.Bērnu mācīšanās stili, to izmantošanas iespējas pirmsskolā veidojot matemātiskos priekšstatus, 

paredzamie rezultāti. 

12.Pirmsskolas vecuma bērna darba procesa un rezultātu vērtēšana. 

13.Motivēšana matemātikas priekšstatu apguvei, izmantojot praktisku darbošanos un pētnieciskos 

uzdevumus 

14.Refleksija par pedagoģiskajā praksē gūto pieredzi matemātikas priekšstatu veidošanā. 

15.Uzdevumu veidošana pirmsskolas vecuma bērniem izmantojot kopu teorijas elementus. 

16.Uzskates materiālu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērniem, matemātisko priekšstatu apguvei. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva interpretācija, 

veidojot izdales materiālus, uzdevumu aprakstus. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Tests(nepabeigtie teikumi)par kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, patstāvīgu 

un inovatīvu interpretāciju 70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. LR.IZM Pirmssk.izgl.nod./ Rīga: 

Mācību apgāds NT 1997./ 40lpp/ ISBN 9984-617-38-6  

Speciālā pirmsskolas izglītības programma. LR.IZM Institucionālās attīstības nodaļa /Rīga, 1999./ 

44lpp.  

Mana rotaļspēle. (izstādes katalogs). LR IZM Vispārējās izglītības departaments /Rīga: Mācību apgāds 

NT 1997./ 197 lpp.  

Brice B. Pirkstiņu rotaļas. Rīga: RaKa 2007. / 95 lpp./ ISBN 978-9984-15-908  
Dzintere D., Boša R. Rotaļspēles. Rīga: Mācību apgāds NT 1997./ 81 lpp./ ISBN 9984-617-5-X  

Dzinteres D.red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga, 2002./Izglītības soļi 

/ISBN 9984-712-27-3  

Fišers, R. , Mācīsim bērniem domāt. Rīga :RaKa.  2005 

Fišers, R., Mācīsim bērniem mācīties. Rīga : RaKa.  2005 

Dowker, A. Individual Differences in Arithmetic. Psychology. Press, New York. -2005 

Gardner, H. Intelligence reframed : Multiple intelligences for the 21st century .  New 

York. 1999 

Elisone Š., Greja D.. 365 radošo spēļu dienas bērniem no 2 gadu vecuma. Rīga: Iljus 1996./ 370 lpp./ 

ISBN 9984-522-75-X  

Geka S. Konstruktīvi vingrinājumi. Matemātikā un rakstītmācīšanā bērniem no 5 gadu vecuma. Rīga: 
SIA Izglītības soļi 2006./ 102 lpp./ ISBN 9984-712-65-6  

Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi 2007./ 308 lpp./ ISBN 

9984-712-77-X  

Grīnvalde L. Bez 5 minūtēm pirmklasnieks. Pamatprasmes bērnam skolas gaitas uzsākot. Rīga: 

Zvaigzne ABC 2009./ 31 lpp./ ISBN 978-9934-0-0230-4  

Jonīte V. Spēles kā bērnu sensoro spēju attīstītājas. Rīga: Mācību apgāds NT 1997./ 63 lpp  

Jonīte V.Krāsu un figūru spēles plaknē kā bērnu sensoro spēju attīstītājas. Rīga: Mācību apgāds 1996./ 

53 lpp.  

Kaņepēja R., Lieģeniece D., Černova E., Dzintere D., Pučure I., Uksti.a R., Miķelsone I., Suruda I. Es 

gribu iet skolā. Rīga: Puse Plus 2003./ 191 lpp./ IBSN 998469704-5  

Kājiņa D., Aunīte I. Kā izprast bērnu? Ieteikumi vecākiem un skolotājiem. Rīga: Pētergailis 2006./ 102 
lpp./ ISBN 9984-33-170-9  

Krafte B.Pirkstiņu rotaļas. Rīga: Puse Plus 1999./ 31 lpp.  

Lieģenieces D. Red. Pirmsskolas vecuma bērna audzināšanas un personības veidošanās problēmas. 

Rīga: Mācību apgāds NT 1998./ 35 lpp.  

Lopatina A. Matemātisko priekšstatu veidošana. Didaktiskās spēles. Rīga: 2006./ 68 lpp./ ISBN-9984-

33-175-X  

Tūnas A. Red. Jaunais skolotājs. Pārdomas un ieteikumi mūsdienu skolotājam. Izglītības attīstības 



centra izdevums. /Rīga: 2006./ 136 lpp./ ISBN 005-06712-842  

Ukstiņa R. Didaktiskās rotaļas 3-5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas attīstībai. Rīga: SIA 

Izglītības soļi 2005./36 lpp./ ISBN 9984-617-76-9  

Ukstiņa R. Didaktiskās rotaļas 3-5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas attīstībai. Pielikums. 

Rīga: SIA Izglītības soļi 2005./16 lpp./ ISBN 9984-617-76-9  

Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi 2002./ 340 lpp./ ISBN 9984-712-33-8  

 

Papildliteratūra: 

Alševska M. Cipari. Izkrāso, mācies! Rīga: Zvaigzne ABC 1997./ 17 lpp./ ISBN 9984-04-822-5  
Andersone G. Cipariņi. Rīga: Zvaigzne ABC / 16 lpp./ ISBN 9984-36-253-1  

Andersone G., Šulce L. Draiskie skaitļi. Rēķini ar prieku! Rīga: Zvaigzne ABC 2006. / lpp./ ISBN 

9786-9984-40-177-5  

Andersone G., Fjodorova E. Krāsas un figūras. Darba burtnīca 5-6. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 24 

lpp./ ISBN 9984-22-660-3  

Andersone G. Skaitļi. Rīga: Zvaigzne ABC / 16 lpp./ ISBN 9984-36-386-4  

Andersone G., Fjodorova E. Sešgadnieka dienasgrāmata. Septembris-oktobris-novembris. Rīga: 

Zvaigzne ABC 2005./ 38 lpp./ ISBN 9984-37-215-4  

Baļčūne L. Mācāmies rotaļājoties. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 31 lpp./ ISBN 9984-22-662-X  

Baļčūne L. Rotaļājamies un mācāmies. Rīga: Zvaigzne ABC 2004./ 47 lpp./ ISBN 9984-36-382-1  

Bluķe M. Mana matemātika. Darba burtnīca soļosim līdz 10. Rīga: RaKa 2002./ 48 lpp. / ISBN 9984-

15-464-5  
Cine I. Mazā skaitļu tabuliņa. Ciparu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC 1996./ 32 lpp./ ISBN 9984-04-341-

X  

Cine I. Sešgadnieka uzdevumu burtnīca. Skaitļi. Krāsas. Figūras. Rīga: Zvaigzne ABC 2001./ 23 lpp./ 

ISBN 9984-22- 264-0  

Cine I. Skaitāmā burtnīca. Cipari. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 19 lpp./ ISBN 9984-22- 491-0  

Četvertakovs K. Domāšana (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 lpp./ ISBN 9984-36-173-X  

Četvertakovs K. Domāšana (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 lpp./ ISBN 9984-36-757-6  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Atmiņa (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 

lpp./ ISBN 9984-36-175-6  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Atmiņa (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 

lpp./ ISBN 9984-36-759-2  
Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Gribu uz skolu (5-6 gadi). (+ loto un uzlīmes) 

Rīga: Zvaigzne ABC 2006./216 lpp./ ISBN 9984-37-904-3  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Mazo gudrinieku grāmata (3-4 gadi). (+ loto un 

uzlīmes) Rīga: Zvaigzne ABC 2006./144 lpp./ ISBN 978-9984-40-018-1  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Mazo gudrinieku grāmata (4-5 gadi). (+ loto) 

Rīga: Zvaigzne ABC 2006./96 lpp./ ISBN 978-9984-40-017-4  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Uzmanība (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 

2002./20 lpp./ ISBN 9984-36-174-8  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Uzmanība (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 

2005./20 lpp./ ISBN 9984-36-758-4  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Iztēle (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 
lpp./ ISBN 9984-36-172-1  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Iztēle (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 

lpp./ ISBN 9984-36-760-6  

Krastiņa E., Draviņa D. Matemātika spēlēs un rotaļās. Rokasgrāmata skolotājiem.(rokasgrāmata 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izmantojama daļēji) Rīga: Zvaigzne ABC 2010./ 152 

lpp./ ISBN 978-9934-0-1028-6  

Ērmane-Ļitvina S. Domā un dari ! 4-5gadi. Rīga: Zvaigzne ABC / 24 lpp./ ISBN 978-9934-0-1159-7  

Ērmane-Ļitvina S. Domā un dari ! 6-7gadi. Rīga: Zvaigzne ABC / 24 lpp./ ISBN 978-9934-0-1083-5  

Fjodorova E. Sešgadnieka dienasgrāmata. Decembris- janvāris- februāris. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 

38 lpp./ ISBN 9984-22-788-x  

Fjodorova E., Andersone G. Sešgadnieka dienasgrāmata. Marts- aprīlis- maijs. Rīga: Zvaigzne ABC 

2002./ 30 lpp./ ISBN 9984-22-850-9  
Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Ščerbiņina S. Lielā testu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC 

2008./135 lpp./ ISBN 978-9984-40-360-1  

Jerenburga O. Ģeometriskās figūras. Rīga: SIA Izglītības soļi 2002./36 lpp./ ISBN 9984-712-15-X  

Jerenburga O. Lielumi. Rīga: SIA Izglītības soļi 2001./31 lpp./ ISBN 9984-712-02-8  

Jerenburga O. Orientēšanās laikā un telpā. Zinātkāriem bērniem un rūpīgiem vecākiem. Rīga: SIA  

Milaša I. Salīdzini, skaiti līdz 5 un krāso. Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 44 lpp./ ISBN 9984-17-023-3  

Mencis J. Matemātika. 8 spēles. Mācīsimies rotaļājoties. Rīga: Zvaigzne ABC 2008../ lpp./ ISBN 9984-



9984-40-507-0  

Mencis J., Cine I. Aizraujošā matemātika. Prasmīga sagatavošanās skolai. Rīga: Zvaigzne ABC 2006../ 

80 lpp./ ISBN 9984-262-6  

Mencis J., Krasti.a E.,Cine I. Gribu rēķināt. Veiksmīga sagatavošanās skolai. Rīga: Zvaigzne ABC 

2006../ 32 lpp./ ISBN 9984-37-987-6  

Mencis J., Cine I. Raitis, Rita un skaitļi. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 59 lpp./ ISBN 9984-560-44-9  

Mencis J., Cine I. Viens, divi, trīs, tie citi būs drīz. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 33 lpp./ ISBN-5-405-

01559-8  

Mencis J., Cine I. Četri, pieci, seši – tie mums ar nav sveši. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 33 lpp./ ISBN 

9984-560-69-4  

Mencis J., Cine I. Septiņi, astoņi, deviņi, a re če nu – viņi. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 49 lpp./ ISBN 

9984-04-105-0  
Mencis J., Cine I. Visi desmit. (materiālu komplekts) Rīga: Zvaigzne ABC 1996./ ISBN 9984-04-049-6  

Milaša I. Salīdzini, veido ornamentus un krāso! Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 28 lpp./ ISBN 9984-17-

022-5  

Milaša I. Salīdzini, skaiti līdz 5 un krāso! Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 45 lpp./ ISBN 9984-17-023-3  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Cipari, darbības zīmes un naudas zīmes. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne 

ABC / ISBN 978-9934-0-1526-7  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Figūras un ceļa zīmes. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC / ISBN 978-

9934-0-1525-0  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Skaitāmais materiāls. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC / ISBN 978-

9934-0-1524-3  

Figūras. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./ 
Gads. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./  

Gudrie klucīši. Didaktiskais materiāls bērniem. Rīga: Centrs Alfa 2004./ 15attēli/ sertifikāts: S 02- US-

002 

Izkrāso cipariņus. Rīga: Eve 2006./ 16 lpp./ ISBN 9984-716-61-9  

Krāsojamie zīmuļpanti. Cipari. Rīga: SIA JUNIKOM 2003./16 lpp/ ISBN 9984-9703-0-2  

Krāsojamie zīmuļpanti. Ģeometriskās figūriņas. Rīga: SIA JUNIKOM 2003./16 lpp/ ISBN 9984-9703-

1-0  

Laiks. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./  

Lācēn, cik ir pulkstenis? Rīga: Zvaigzne ABC 1997./ 8 lpp./ ISBN 9984-04-556-0 

Lāčuka darba burtnīca. 3-5gadi. Rēķināšana. Rēķini kopā ar lāčuku. Rīga: Zvaigzne ABC 2004./18 

ISBN 9984-36-395-3 (latviešu izd.)  

Spēles un mācību līdzekļi. Universālu, daudzfunkcionālu koka spēļu un mācību līdzekļu katalogs bērnu 
redzes un motorās koordinācijas, loģiskās domāšanas, runas, uzmanības un atmiņas attīstīšanai. 

Bērniem no 1-10 gadu vecumam. Māra-S . Rīga 2004.  

Ciparu domino. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Cipari un bildes. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Pirmie soļi ģeometrijā. Spēle vizuālās uztveres un sintēzes procesa attīstīšanai. Rīga: VieTaPoligrāfijas 

Pakalpojumi SIA 2004.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” Rīga: Izglītības soļi / ISSN 1407-8082  

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Developing mathematical notions 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course designed for the Professional study program „Preschool teacher”students. The course 

envisages introducing the students to preschool mathematics curriculum and to the ways to consider 

preschoolers’ age peculiarities and individual interests when creating their mathematical conceptions in 

preschool. 



Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodikas pamatkurss II 

Kursa kods Mate3002 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Algebra un matemātiskā loģika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  

 

Studenti tiek iepazīstināti ar rotaļspēļu izmantošanas iespējām veidojot matemātiskos priekšstatus 

bērniem pirmsskolā. 

 

Rezultāti: 

Nodod iegūto informāciju, ievērojot mērķauditorijas īpatnības. Zina rotaļspēļu izmantošanas iespējas 

veidojot matemātiskos priekšstatus pirmsskolā.  

Izvēlas  bērnu/skolēnu intereses un vajadzības mācīšanās stiliem atbilstošas metodes apgūstotmācību 

satura un virssatura prasju apguvē. Plānojot, matemātisko priekšstatu veidošanu, izvēlas vai izgatavo 

izdales materiālu atbilstoši viņu vecumam un interesēm.  

Veido vērtīborientētu mācību un audzināšanas vidi, sekmējot bērnu/skolēnu pilsonisku attieksmi pret 

valsti, pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem,  pret vispārcilvēciskām un kultūras vērtībām.Izvēlas 

uzdevumusi, rotaļas, kas ir nozīmīgi bērniem, saistīti ar reālo dzīvi, veicina vērtību veidošanos.  

 

Kursa saturs: 

Matemātisko priekšstatu saturs pirmsskolas vecuma bērniem, metodiskie paņēmieni un līdzekļi to 

apguves veicināšanai. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi  un semināri– 32. 

Semināru/praktisko darbu darbu tēmas 
1.Matemātisko priekšstatu veidošanas programmas sadalījums atbilstoši bērnu vecuma grupām un 

interesēm.  

2.Rotaļas un spēles matemātisko priekšstatu veidošanas nodarbībās. 

3. Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu vecuma īpatnības un intereses. Rotaļas un spēles, kuras var 

izmantot veidojot matemātiskos priekšstatus šajā vecumā. 

4.Vidējā  pirmsskolas vecuma bērnu vecuma īpatnības un intereses. Rotaļas un spēles, kuras var 

izmantot veidojot matemātiskos priekšstatus šajā vecumā. 

5.Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu vecuma īpatnības un intereses. Rotaļas un spēles, kuras var 

izmantot veidojot matemātiskos priekšstatus šajā vecumā. 

6.Integrēta pieeja matemātisko priekšstatu veidošanas organizēšanai pirmsskolā. 

7. „Figūras un formas” telpā un plaknē. 

8.Bērnu mācīšanās stili, to izmantošanas iespējas pirmsskolā organizējot tēmas ”Skaitlis un skaitīšana” 
apguvi. 

9.Pirmsskolas vecuma bērna darba procesa un rezultātu vērtēšana, organizējot mini projektus tēmas 

„Orientēšanās telpā un laikā” apguvē. 

10.Motivēšana matemātikas priekšstatu apguvei, izmantojot praktisku darbošanos un pētnieciskos 



uzdevumus tēmas „Lielumi” apguvē. 

11.Izveidoto rotaļspēļu un aprakstu prezentācija. 

12.Rotaļspēļu izmantošanas iespējas pirmsskolā  tēmas „Orientēšanās telpā un laikā” apguvei. 

13. Rotaļspēļu  izmantošanas iespējas   pirmsskolā tēmas „Lielumi” apguvei. 

14.Rotaļspēļu  izmantošanas iespējas   pirmsskolā tēmas „Skaitlis un skaitīšana” apguvei. 

15. Rotaļspēļu  izmantošanas iespējas   pirmsskolā tēmas „Figūras un formas” apguvei. 

16.Kustību rotaļu izmantošana matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva interpretācija, 

veidojot izdales materiālus, uzdevumu aprakstus. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Tests(nepabeigtie teikumi)par kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, patstāvīgu 

un inovatīvu interpretāciju- 40% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās - 10% , 

patstāvīgo darbu izpilde - 50%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 
prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Papildliteratūra: 

 

Alševska M. Cipari. Izkrāso, mācies! Rīga: Zvaigzne ABC 1997./ 17 lpp./ ISBN 9984-04-822-5  

Andersone G. Cipariņi. Rīga: Zvaigzne ABC / 16 lpp./ ISBN 9984-36-253-1  

Andersone G., Šulce L. Draiskie skaitļi. Rēķini ar prieku! Rīga: Zvaigzne ABC 2006. / lpp./ ISBN 

9786-9984-40-177-5  
Andersone G., Fjodorova E. Krāsas un figūras. Darba burtnīca 5-6. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 24 

lpp./ ISBN 9984-22-660-3  

Andersone G. Skaitļi. Rīga: Zvaigzne ABC / 16 lpp./ ISBN 9984-36-386-4  

Andersone G., Fjodorova E. Sešgadnieka dienasgrāmata. Septembris-oktobris-novembris. Rīga: 

Zvaigzne ABC 2005./ 38 lpp./ ISBN 9984-37-215-4  

Baļčūne L. Mācāmies rotaļājoties. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 31 lpp./ ISBN 9984-22-662-X  

Baļčūne L. Rotaļājamies un mācāmies. Rīga: Zvaigzne ABC 2004./ 47 lpp./ ISBN 9984-36-382-1  

Bluķe M. Mana matemātika. Darba burtnīca soļosim līdz 10. Rīga: RaKa 2002./ 48 lpp. / ISBN 9984-

15-464-5  

Cine I. Mazā skaitļu tabuliņa. Ciparu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC 1996./ 32 lpp./ ISBN 9984-04-341-

X  

Cine I. Sešgadnieka uzdevumu burtnīca. Skaitļi. Krāsas. Figūras. Rīga: Zvaigzne ABC 2001./ 23 lpp./ 
ISBN 9984-22- 264-0  

Cine I. Skaitāmā burtnīca. Cipari. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 19 lpp./ ISBN 9984-22- 491-0  

Četvertakovs K. Domāšana (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 lpp./ ISBN 9984-36-173-X  

Četvertakovs K. Domāšana (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 lpp./ ISBN 9984-36-757-6  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Atmiņa (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 

lpp./ ISBN 9984-36-175-6  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Atmiņa (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 

lpp./ ISBN 9984-36-759-2  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Gribu uz skolu (5-6 gadi). (+ loto un uzlīmes) 

Rīga: Zvaigzne ABC 2006./216 lpp./ ISBN 9984-37-904-3  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Mazo gudrinieku grāmata (3-4 gadi). (+ loto un 
uzlīmes) Rīga: Zvaigzne ABC 2006./144 lpp./ ISBN 978-9984-40-018-1  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Mazo gudrinieku grāmata (4-5 gadi). (+ loto) 

Rīga: Zvaigzne ABC 2006./96 lpp./ ISBN 978-9984-40-017-4  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Uzmanība (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 

2002./20 lpp./ ISBN 9984-36-174-8  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Uzmanība (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 

2005./20 lpp./ ISBN 9984-36-758-4  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Iztēle (3-4gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2002./20 

lpp./ ISBN 9984-36-172-1  

 



Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Šķerbiņina S. Iztēle (4-5gadi). Rīga: Zvaigzne ABC 2005./20 

lpp./ ISBN 9984-36-760-6  

Krastiņa E., Draviņa D. Matemātika spēlēs un rotaļās. Rokasgrāmata skolotājiem.(rokasgrāmata 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izmantojama daļēji) Rīga: Zvaigzne ABC 2010./ 152 

lpp./ ISBN 978-9934-0-1028-6  

Ērmane-Ļitvina S. Domā un dari ! 4-5gadi. Rīga: Zvaigzne ABC / 24 lpp./ ISBN 978-9934-0-1159-7  

Ērmane-Ļitvina S. Domā un dari ! 6-7gadi. Rīga: Zvaigzne ABC / 24 lpp./ ISBN 978-9934-0-1083-5  

Fjodorova E. Sešgadnieka dienasgrāmata. Decembris- janvāris- februāris. Rīga: Zvaigzne ABC 2002./ 

38 lpp./ ISBN 9984-22-788-x  

Fjodorova E., Andersone G. Sešgadnieka dienasgrāmata. Marts- aprīlis- maijs. Rīga: Zvaigzne ABC 

2002./ 30 lpp./ ISBN 9984-22-850-9  

Gavrina S., Kutjavina N., Toporkova I., Ščerbiņina S. Lielā testu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC 
2008./135 lpp./ ISBN 978-9984-40-360-1  

Jerenburga O. Ģeometriskās figūras. Rīga: SIA Izglītības soļi 2002./36 lpp./ ISBN 9984-712-15-X  

Jerenburga O. Lielumi. Rīga: SIA Izglītības soļi 2001./31 lpp./ ISBN 9984-712-02-8  

Jerenburga O. Orientēšanās laikā un telpā. Zinātkāriem bērniem un rūpīgiem vecākiem. Rīga: SIA  

Milaša I. Salīdzini, skaiti līdz 5 un krāso. Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 44 lpp./ ISBN 9984-17-023-3  

Mencis J. Matemātika. 8 spēles. Mācīsimies rotaļājoties. Rīga: Zvaigzne ABC 2008../ lpp./ ISBN 9984-

9984-40-507-0  

Mencis J., Cine I. Aizraujošā matemātika. Prasmīga sagatavošanās skolai. Rīga: Zvaigzne ABC 2006../ 

80 lpp./ ISBN 9984-262-6  

Mencis J., Krasti.a E.,Cine I. Gribu rēķināt. Veiksmīga sagatavošanās skolai. Rīga: Zvaigzne ABC 

2006../ 32 lpp./ ISBN 9984-37-987-6  
Mencis J., Cine I. Raitis, Rita un skaitļi. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 59 lpp./ ISBN 9984-560-44-9  

Mencis J., Cine I. Viens, divi, trīs, tie citi būs drīz. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 33 lpp./ ISBN-5-405-

01559-8  

Mencis J., Cine I. Četri, pieci, seši – tie mums ar nav sveši. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 33 lpp./ ISBN 

9984-560-69-4  

Mencis J., Cine I. Septiņi, astoņi, deviņi, a re če nu – viņi. Rīga: Zvaigzne ABC 1995./ 49 lpp./ ISBN 

9984-04-105-0  

Mencis J., Cine I. Visi desmit. (materiālu komplekts) Rīga: Zvaigzne ABC 1996./ ISBN 9984-04-049-6  

Milaša I. Salīdzini, veido ornamentus un krāso! Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 28 lpp./ ISBN 9984-17-

022-5  

Milaša I. Salīdzini, skaiti līdz 5 un krāso! Rīga: Zvaigzne ABC 1998./ 45 lpp./ ISBN 9984-17-023-3  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Cipari, darbības zīmes un naudas zīmes. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne 
ABC / ISBN 978-9934-0-1526-7  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Figūras un ceļa zīmes. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC / ISBN 978-

9934-0-1525-0  

Putres I. redakc. Zīlēna skola. Skaitāmais materiāls. Attēlu kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC / ISBN 978-

9934-0-1524-3  

Figūras. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./ 

Gads. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./  

Gudrie klucīši. Didaktiskais materiāls bērniem. Rīga: Centrs Alfa 2004./ 15attēli/ sertifikāts: S 02- US-

002 

Izkrāso cipariņus. Rīga: Eve 2006./ 16 lpp./ ISBN 9984-716-61-9  

Krāsojamie zīmuļpanti. Cipari. Rīga: SIA JUNIKOM 2003./16 lpp/ ISBN 9984-9703-0-2  
Krāsojamie zīmuļpanti. Ģeometriskās figūriņas. Rīga: SIA JUNIKOM 2003./16 lpp/ ISBN 9984-9703-

1-0  

Laiks. (A2 formāts) Rīga: Zvaigzne ABC 2009. / 1 lpp./  

Lācēn, cik ir pulkstenis? Rīga: Zvaigzne ABC 1997./ 8 lpp./ ISBN 9984-04-556-0 

Lāčuka darba burtnīca. 3-5gadi. Rēķināšana. Rēķini kopā ar lāčuku. Rīga: Zvaigzne ABC 2004./18 

ISBN 9984-36-395-3 (latviešu izd.)  

Spēles un mācību līdzekļi. Universālu, daudzfunkcionālu koka spēļu un mācību līdzekļu katalogs bērnu 

redzes un motorās koordinācijas, loģiskās domāšanas, runas, uzmanības un atmiņas attīstīšanai. 

Bērniem no 1-10 gadu vecumam. Māra-S . Rīga 2004.  

Ciparu domino. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Cipari un bildes. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Pirmie soļi ģeometrijā. Spēle vizuālās uztveres un sintēzes procesa attīstīšanai. Rīga: VieTaPoligrāfijas 
Pakalpojumi SIA 2004. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” Rīga: Izglītības soļi / ISSN 1407-8082  



Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”, B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Developing mathematical notions 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course designed for the Professional study program „Preschool teacher”students. The students are 

introduced to the opportunities of using play activity when creating preschoolers’ mathematical 

conceptions. 

 

  



 
 

Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodikas pamatkurss 

III 

Kursa kods Mate4001, MateI001 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Algebra un matemātiskā loģika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 
32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

Nav.  

 

Kursa anotācija:  

 

Kursā studenti padziļina zināšanas par matemātisko priekšstatu veidošanas nodarbību plānošanu, 

organizēšanu, vadīšanu, procesa un rezultāta vērtēšanu, mācās veidot integrēto rotaļnodarbību ar 

matemātisko dominanti konspektus. 

 

Rezultāti: 

Izmanto iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai,  īstenošanai un izvērtēšanai. Izprot 

kā plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt matemātisko priekšstatu veidošanas nodarbības. 

Demonstrē zinātnisku pieeju izglītības un pedagoga darba/darbības problēmu un aktuālu  jautājumu 

risināšanā, radot jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros.Veidojot integrēto 
rotaļnodarbību konspektus, izvēlas efektīvākos plānošanas, organizēšanas, vadīšanas paņēmienus. 

Plāno nodarbības gaitas un rezultātu izvērtēšanu, savas darbības un profesionalitātes dinamisku 

izaugsmi.  

Veido vērtīborientētu mācību un audzināšanas vidi, sekmējot bērnu/skolēnu pilsonisku attieksmi pret 

valsti, pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem,  pret vispārcilvēciskām un kultūras vērtībām. Izveidotie 

nodarbību konspekti, saistīti ar reālo dzīvi, veicina vērtību veidošanos. 

 

Kursa saturs: 

Matemātisko priekšstatu saturs pirmsskolas vecuma bērniem, metodiskie paņēmieni un līdzekļi to 

apguves veicināšanai. 

 

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: praktiskie darbi un semināri – 32st,  

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1.Integrēto tēmu izvēles principi. Saistība ar bērna interesēm, vajadzībām, izglītības iestādes tradīcijām 
un mācību saturu. 

2. Integrētas rotaļnodarbības ar matemātisko dominanti struktūra, dažādība. 

3.Pirmsskolas bērnu motivēšana, vadīšana, organizēšana nodarbības gaitā. 

4. Domāšanas, atmiņas attīstības veicināšana matemātikas nodarbībās. 

5. Pirmsskolas un skolas pēctecība, sagatavošana skolai.  

6. Savas nodarbības izvērtēšanas nozīme skolotāja profesionalitātes dinamiskai izaugsmei. 

7.Tēmas izvirzīšana, bērnu iesaiste tēmas izvēlē, plānošanā. 

8.Bērniem piemērotu uzdevumu, spēļu un rotaļu izvēle matemātisko priekšstatu veidošanas nodarbībās. 

9.Matemātikas priekšstatu veidošanas mācību satura apjoms vienai nodarbībai, atlase, apspēlēšana. 



10.Sabalansēta uzdevumu un spēļu izmantošana pirmsskolas bērnu sagatavošanā skolai. 

11.Bērnu pašvērtējuma veidošanai izmantojamie paņēmieni. 

12. Integrētas rotaļnodarbības konspekta izveide tēmas „Orientēšanās telpā un plaknē” apguvei. 

13. Integrētas rotaļnodarbības konspekta izveide tēmas „Lielumi” apguvei. 

14. Integrētas rotaļnodarbības konspekta izveide tēmas „Skaitlis un skaitīšana” apguvei. 

15. Integrētas rotaļnodarbības konspekta izveide tēmas „Figūras un formas” apguvei. 

16. Integrētas rotaļnodarbības konspekta izveide tēmas „Orientēšanās laikā” apguvei. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva interpretācija, 

veidojot izdales materiālus, uzdevumu aprakstus. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei–  

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās30% , 

patstāvīgo darbu izpilde 70%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. LR.IZM Pirmssk.izgl.nod./ Rīga: 

Mācību apgāds NT 1997./ 40lpp/ ISBN 9984-617-38-6  

Speciālā pirmsskolas izglītības programma. LR.IZM Institucionālās attīstības nodaļa /Rīga, 1999./ 

44lpp.  

Mana rotaļspēle. (izstādes katalogs). LR IZM Vispārējās izglītības departaments /Rīga: Mācību apgāds 

NT 1997./ 197 lpp.  

Brice B. Pirkstiņu rotaļas. Rīga: RaKa 2007. / 95 lpp./ ISBN 978-9984-15-908  

Dzintere D., Boša R. Rotaļspēles. Rīga: Mācību apgāds NT 1997./ 81 lpp./ ISBN 9984-617-5-X  

Dzinteres D.red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga, 2002./Izglītības soļi 
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Spēles un mācību līdzekļi. Universālu, daudzfunkcionālu koka spēļu un mācību līdzekļu katalogs bērnu 

redzes un motorās koordinācijas, loģiskās domāšanas, runas, uzmanības un atmiņas attīstīšanai. 
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Ciparu domino. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Cipari un bildes. Rīga: SIA ROBINS 2007.  

Pirmie soļi ģeometrijā. Spēle vizuālās uztveres un sintēzes procesa attīstīšanai. Rīga: VieTaPoligrāfijas 
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Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Developing mathematical notions 
 

 



Kursa anotācija angļu valodā: 

The course designed for the Professional study program „Preschool teacher”students. The study course 

permits the students to deepen their knowledge of the planning, organisation and management of 
lessons for the creation of the learners’ mathematical conceptions, assessment of process and outcome; 

the students learn to create an integrated play activity with a mathematical dominant and make lesson 

notes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Lietišķās dabaszinības 

Kursa kods Fizi2001 

Zinātnes nozare Dabaszinātnes 

Zinātnes apakšnozare Fizika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts pirmsskolas skolotāja specialitātes studentiem. 

Kursa ietvaros studējošie padziļina un nostiprina uz zinātnisko priekšstatu sistēmu par dabas 

daudzveidību, fizikālajām parādībām un procesiem un padziļina dabaszinātnisko izpratību – spēju lietot 

dabaszinātņu jēdzienus un likumsakarības dabas norišu izskaidrošanā un ikdienas dzīvē. Tas attīsta 

pirmsskolas skolotāju kompetenci daudzveidīgām aktivitātēm (novērojumiem, eksperimentiem, 

rotaļām) kā rosināt pirmsskolas vecuma bērnus iepazīt apkārtnes objektus un dabas parādības. 

 

Rezultāti: 

Padziļinot zināšanas un izpratni par nedzīvās dabas objektu un procesu daudzveidību, cēloņiem un 

likumsakarībām, studējošie diskutē par dabā novērotajiem procesiem, izskaidro to cēloņus un 

likumsakarības.  Studējošie demonstrē prasmi veikt plānot un veikt vienkāršus eksperimentus bērnu 

iepazīstināšanai ar vielu un materiālu īpašībām, gaismas, skaņas, siltuma un magnētiskām parādībām, 

ievērojot bērnu vajadzības, interesi un drošību. 

 

Kursa saturs: 

1. Ievads. Pasaule ap mums.  
2. Vielas un materiāli ikdienā.  

3. Fizikālās parādības ap mums.  

4. Visums. Kosmiskie ķermeņi.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32 stundas. 

 

Semināru/praktisko darbu darbu tēmas: 
1. Zinātnisko priekšstatu par par pasauli attīstība. Dabas daudzveidība un vienotība.  Dabas 

iepazīšanas mērķi un uzdevumi pirmsskolā. 

2. Vielas mūsu apkārtnē. Ūdens, tā īpašību izpēte. Ūdens nozīme cilvēka dzīvē. Rotaļnodarbības un 

eksperimenti ar ūdeni.  

3. Ūdens stāvokļi dabā. Temperatūra. Ūdens riņķojums dabā. Nokrišņu veidošanās. Lomu un kustību 

rotaļas dabas procesu modelēšanai. 

4. Ledus un sniega īpašību pētīšana. Drošība pie ūdens un uz ledus. 

5. Gaiss un tā īpašības  Vējš - gaisa kustība. Eksperimenti, izzinot norises gaisā un gaisa īpašības. 

6. Dabas resursi un to racionāla izmantošana. Eksperimenti ar iežiem: smiltīm, mālu, akmeņtiņiem. 

7. Sadzīves atkritumi, to apsaimniekošana.  

8.  Skaņas. Skaņu atveidošana. Skaņas abotu konstuēšana un skaņu salīdzināšana. 

9. Gaismas parādības dabā. Apgaismojums. Eksperimenti ar gaismu.  
10.  Elektriskās parādības. Elektrodrošība.  

11. Magnētiskās parādības. Eksperimenti ar magnētiem. 



12.  Kustība un mijiedarbība. Enerģijas pārvērtības dabā un tehnikā.  

13.  Laika jēdziens. Gadalaiki. Gadalaiku  maiņas cēloņi.  

14. Debess spīdekļi: Saule, Mēness, planētas. Debess spīdekļu novērojumi. 

15. Zvaigzņu daudzveidība. Visums un tā izpēte. 

16. Mūsdienu dabaszinātņu sasniegumi un to nozīme civilizācijas attīstībā. 

 

Kolokviju tēmas:  

1. Rotaļnodarbības un eksperimenti ar ūdeni pirmsskolā 

2. Rotaļnodarbības un eksperimenti, izzinot skaņas un gaismas parādības. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

1. Didaktiskās spēles izstrāde par fizikāla satura tēmu. 
2. Patstāvīgas studiju kursa studijas un praktisko mājas uzdevumu izpilde. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga darba izstrāde un 

prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 50%, patstāvīgo 

darbu izpilde un prezentēšana 50%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas - praktiskie darbi, semināri, konsultācijas, prezentācijas, 
diskusijas, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu  valodā. 
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9. Hemonds R. Tas tik ir spēks! - Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 
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11. Vilks I. Astronomija vidusskolām. Rīga. Zvaigzne. 1999 
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7. Jerenburga O. Orientēšanās laikā un telpā. Zinātkāriem bērniem un rūpīgiem vecākiem. 
Rīga: SIA Izglītības soļi 2004. 

8. Frīdenberga B. Uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem. Tēma “Tuvākā apkārtne” un 

praktiski pielietojams pielikums. Rīga: SIA Izglītības soļi 2005. 

9. Prelgauska Dz. Spēles, rotaļas eksperimenti. Rīga. SIA Izglītības soļi, 1997. 

10. Sikoruks I.  Fizika mazajiem. - Rīga. Zvaigzne, 1990. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” Rīga: Izglītības soļi. 

2. Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC 
3. Žurnāls „Ilustrētā zinātne”  

4. http://www.astro.lv/ 

5. http://www.dzm.lv 

http://www.astro.lv/
http://www.dzm.lv/


 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Applied science 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for students of pre-school teachers speciality. 

The course deepens and strengthens  students’ the scientific picture about diversity of nature systems, 

physical phenomena and processes and deepen scientific literacy – the ability to use scientific concepts 

and regularities in explaining of nature processes and everyday life. It develops preschool teachers’ 

competences about diverse activities (observations, experiments, games) to encourage preschool 
children to know surrounding objects and natural phenomena.   

 

 
 

  



Kursa nosaukums Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā  

Kursa kods PedaP086 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Speciālā pedagoģija, speciālā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., vieslektore M. Rozenfelde  

 

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

Speciālā pedagoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kurss veido studentu sapratni par aktualitātēm speciālās izglītības realizācijā pasaulē un Latvijā, sniedz 

zināšanas parizglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijas vispārējās izglītības iestādēs un 

iekļaujošās izglītības iestādes darbības pamatnoteikumiem, attīsta prasmes plānot un organizēt stundu 

darbu atbilstoši izglītojamā vajadzībām un nepieciešamo atbalsta pasākumu noteikumiem. 

 

Rezultāti: 

- izprot speciālās pedagoģijas pamatnostādnes, jēdzienus, principus bērnu ar attīstības traucējumiem 
izglītošanas jautājumā, lieto atbilstošu terminoloģiju; 

-  pārzina iekļaujošas skolas darbības pamatprasības, atbalsta sistēmas veidošanas  un darbības 

noteikumus; 

-   prot izstrādāt  individuālas mācību programmas un atbalsta pasākumu plānus izglītojamiem ar 

dažādiem attīstības traucējumiem; 

- spēj analizēt skolas darbību, lai saskatītu un ieteiktu nepieciešamās izmaiņas skolas ikdienā 

iekļaujošas skolas aspektā. 

 

 

Kursa plāns/ struktūra/ kalendārs: 

1. Speciālā izglītība Latvijā Eiropas un pasaules kontekstā – konceptuālie jautājumi; 

2. Integrācijas un iekļaušanas ideju un procesu vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā; 

3. Integrācijas un iekļaušanas jēdzienu būtība pedagoģijas psiholoģijas zinātnieku teoriju 

skatījumā; 

4. Vispārējās izglītības iestādes darbības principi, mērķi, uzdevumi, darba organizācija realizējot 

iekļaujošu izglītības procesu;  

5.  Iekļaujošas izglītības indikatori mācīšanās un līdzdalības veicināšanai skolās; 

6. Speciālās izglītības realizācijas didaktiskie principi, darba metodes; 

7. Atbalsta sistēmas veidošanas vispārējās izglītības iestādēs pamatnoteikumi, darbības 

organizācija; 
8. Metodiskās prasības un ieteikumi skolotāja stundu darbam klasēs, kurās integrēti izglītojamie 

ar: 

- garīgās attīstības traucējumiem; 

- garīgās veselības traucējumiem; 

- valodas un runas traucējumiem; 

- redzes traucējumiem; 

- dzirdes traucējumiem; 

- balsta kustību sistēmas traucējumiem; 

- mācīšanās traucējumiem; 

- autismu; 
       9. Individuālo izglītības un atbalsta pasākumu plānu izstrāde izglītojamo individuālo vajadzību 



nodrošināšanai; 

      10. Skolotāju psiholoģiskā un pedagoģiskā atbilstība darbam iekļaujošā izglītībā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. Lekciju apmeklējuma ( apmeklētas, minimums, 75% lekciju); 

2. Dalības mācību ekskursijā ( obligāta); 

3.Aktīvas dalības semināros  

    ( izstrādāta un prezentēta vismaz 1. tēma), 
4. Izstrādātā patstāvīgā darba novērtējuma ( vismaz 4. balles); 

5. Izstrādāto kontroldarbu - mikropētījumu vērtējuma ( vismaz 4 balles); 

6. Iesniegto pastāvīgā darba uzdevumu izpildes vērtējuma  

     ( vismaz 4 balles); 

7. Atbildes eksāmenā vērtējuma ( vismaz 4 balles). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Danielsa E.R., Steforda K. (1999). Iekļaujošas klases radīšana. Rīga: Sorosa fonds - Latvija.  

2. Indekss iekļaujošai izglītībai. (2006). Rīga: British Council. Latvia.  
3. Rozenfelde M. (2007).Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē.      Rēzekne: RA 

izdevniecība. 

4. Orska R, Olutnika A. (2005). Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: RA 

izdevniecība.. 

5. Skola visiem. (2002). Autoru kolektīvs. Rīga: SAC.  

6. Iekļaujoša skola iekļaujoša sabiedrība. (2006). Projekta „Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociālo 

atstumtību jauniešu vidū” pieredzes materiāls. Rīga: Izglītības attīstības centrs.  
 

 

Papildliteratūra: 

1. Vadone I. (1999). Speciālā izglītība - integrācija vai iekļaušana. Žurnāls ,,Skolotājs’’. -Nr.4   

2. Ziņojums konsultatīvajai padomei „Izglītība visiem” par galvenajām problēmām un risinājumu virzieniem 

iekļaujošas izglītības ieviešanai Latvijā. UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas materiāli reģionālajām atklātajām 

diskusijām.2008. 

3. Ainscow M. (1999). Understanding the development of Inclusive schools. London. Palmer Press. 

4. Florian L.( 1998) Inclusive practice: what, why and how. In Florian.L., Rose R., Tilstone       C.London (ed) 

Promoting inclusive peractices: Routledge, p 13-27 

5. Hanko G. (1986). Special Needs in Ordinary Classrooms.An approach to teacher Support and Pupil care in 

Primary and Secondary Schools. Basil Blackwell Ltd.Oxford OX$ 1JF England 

6. Hofsass, T. (2008) Teacher training for special education and inclusive education - a contradiction? In Žogla, I. 

(ed.) Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching. ATEE Spring University, University of 
Latvia. Riga: University of Latvia Press. 

7. Inclusive Education and Effective Classroom Practices. (2001). Ed.Meijer C.J.W. European Agency for 

Development in Special Needs Education 

8. Rouse M., Florian L. Inclusive education in the Marketplace. International Journal of Inclusive Education, 1 (4), 

9. Teacher Support. Organization of Support for teachers Working With Special Needs in Mainstream Education . 

(1999). Trends in17 European Countries. 

10. Maлофеев Н.Н. (2005). Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения  Журнал ,,Дефектология,,.- 

Nr.5  

11. Maлофеев Н.Н., Шматко Н.Д. (2008). Базовие модели интегрированного обучения.          Журнал 

,,Дефектология,,.-  Nr.1. 71-78 стр. 
12. Maлофеев Н.Н., Шматко Н.Д. (2008). Интеграция и специальние образовательные  учереждения: 

необходимость перемен. Журнал ,,Дефектология,,.- Nr.2.- 86-94 стр. 

13. Maлофеев Н.Н. (2003). Западная Европа: эволюция общества и государства к лицам с  отклонениями в 

развитии. Москва: Экзамен. 255 стр. 
 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Integration-Inclusion.Weitere Materialien. Aus: Andreas Hinz: Gemeinsame Erziehung in der Bundesrepublik 

Deutschland. In: Hans, M.; Ginnold, A.: Integration von Menschen mit Behinderungen. Neuwied, 2000, S. 235 

Pieejams: www.betreuung-krueger.de 
 2. Antonija Maškova,( 2008) Izglītība visiem: problēmas un risinājuma virzieni.  

http://www.jrp.lv/faili/Izglitiba_visiem_2008.doc  

3. Madan Mohan Jha (-) Barriers to Access and Success: Is Inclusive Education an Answer?   

http://www.betreuung-krueger.de/
http://www.jrp.lv/faili/Izglitiba_visiem_2008.doc


www.col.org/pcf2/papers/jha.pdf 

4. UNESKO starptautiskā konference Rīgā(2008) „Iekļaujoša izglītība: no politiska dialoga līdz saskaņotai 

rīcībai”http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1200314905.html 

5. Kader Asmal, (2001).MPEDUCATION WHITE PAPER 6. Special Needs Education. Building an inclusive 

education and training system.    http://www.info.gov.za/whitepapers/2001/educ6.pdf 

6. Sai Vayrynen (2000)  Inclusive education - a challenge, a process. 

http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_v/vayrynen_1.htm 

7.Mulvihill, Beverly A. PhD; Cotton, Janice N. PhD; Gyaben, Susan L. MPH (2004)Best Practices for Inclusive 

Child and Adolescent Out-of-School Care: A Review of the Literature  

Pieejams:http://journals.lww.com/familyandcommunityhealth/Abstract/2004/01000/Best_Practices_for_Incl

usive_Child_and_Adolescent.6.aspx 

8..Susan J. PETERS (2004) INCLUSIVE EDUCATION: AN EFA STRATEGY FOR ALL CHILDREN.   
          http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-   1099079877269/547664-

1099079993288/InclusiveEdu_efa_strategy_for_children.pdf 

9. Ainscow M.,Cesar M. Inclusive Education Ten Years After Salamanca: Setting the  Agenda (2006). 

http://www.ispa.pt/ejpe/vol_xxi_0306_231238.asp 

10.Ainscow M, Kaplan I. Using evidence to encourage inclusive school development: possibilities and challenges. 

(2005)   

http://vefir.unak.is/skolathroun/radstefnur/22april_2006/glaerur/OZ_Article_revised%20_workshop.doc  
 

 

Piezīmes: 

Nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B  daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   

Integration and inclusion in education sistem 

 
 

 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to stimulate students to improve knowledge and practical skills in work with 

children with special needs and different learning troubles in pre-school age. 

The objective of the course – basing on Portage educational system ideas, students acquire the skill to 
evaluate the Pre-school study programme (1999) as a basis, planning and organizing pedagogic support 

for pre-school age children with special needs and concrete learning troubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.col.org/pcf2/papers/jha.pdf
http://www.info.gov.za/whitepapers/2001/educ6.pdf
http://www.isec2000.org.uk/
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-
http://www.ispa.pt/ejpe/vol_xxi_0306_231238.asp


Kursa nosaukums Dabaszinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

Kursa kods BiolI003; BiolI007, VidZ3001 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti  6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

64 

 

- 

64 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

Dr. Pedagoğijas doktors, pētniece Rudīte Grabovska 

 

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

Lietišķās dabaszinības. 

Pirmsskolas pedagoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kursa ietvaros studējošie apgūst zināšanas par dabas izziņas mērķiem, metodiskajiem paņēmieniem un 

saturu, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu vajadzības, pieredzi un intereses. Tas attīsta pirmsskolas 

skolotāju kompetenci par metodiskām pieejām kā daudzveidīgās aktivitātēs un vienkāršos pētījumos  

rosināt pirmsskolas vecuma bērnus iepazīt dzīvās dabas sistēmas, to daudzveidību un mijiedarbību, 

integrējot izglītošanas, attīstības un audzināšanas uzdevumus un veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu. 

 

Rezultāti: 

Padziļinot zināšanas un izpratni par dabas sistēmu daudzveidību, studējošie diskutē par dabas 

iepazīšanas mērķiem, uzdevumiem, saturu un metodēm pirmsskolas izglītībā. Studējošie demonstrē 

prasmi plānot dabas iepazīšanas procesu, izvēlēties vai sagatavot mācību vidi, bagātināt bērnu 

zināšanas par apkārtni, iejusties izziņas darbības partnera lomā, modelēt un analizēt nodarbības ar 

bērnu grupu, apakšgrupu, individuāli un interešu centros, atbilstoši bērnu vajadzībām, attīstības un 

uztveres īpatnībām un interesēm, integrējot izglītošanas, attīstības un audzināšanas uzdevumus.  

Studējošie pamato dabas iepazīšanas, bērnu attīstības un audzināšanas kopsaistību pirmsskolas vecumā. 

 

Kursa saturs: 

1. Ievads. Dabas izziņa pirmsskolā: metodes, pieejas, saturs.  

2. Nodarbību plānošana, modelēšana, analīze.  

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: kolokviji - 2 st, praktiskie darbi – 62 st. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. tēma. Ievads. Dabas izziņa pirmsskolā: metodes, pieejas, saturs 

 

1. Dabas iepazīšanas mērķi un uzdevumi pirmsskolā. Pirmsskolas izglītības programma. 

Bērnu vispārējās attīstības raksturojums un tā ievērošana dabas izziņā. 

2. Metodiskās pieejas bērnu  izziņas darbības organizēšanai: bērncentrēta pieeja „Soli pa 

solim”, secīga mācīšanās, sajūtu pieeja, pētnieciskā pieeja. Pamatprasmes dabas 

iepazīšanai un to attīstība. 

3. Uztveres spēju attīstība. Tuvējās apkārtnes novērošana– pamats bērnu pētnieciskai 

darbībai. Vērojumu saturs. Spilgtākās dabas norises un dabas objekti katrā gadalaikā. 
4. Dabas un pētījuma centrs. Eksperimentēšanas un pētīšanas ietekme uz bērna izziņas spēju 

un emocionālo attīstību. 



5. Dabas iepazīšanas un audzināšanas procesa plānošana. Rotaļnodarbības dabas iepazīšanai 

un procesu atdarināšanai. Bērnu attieksmes  pret dabu attīstība. 

6. Dabas iepazīšanas metodes pirmsskolā: tiešās un netiešās. Pārrunas, darbs ar attēliem, 

mīklu minēšana, atdarināšanas rotaļas, projekti. Stāstīšanas prasmju attīstība. 

7. Dabas atainojums folklorā un tā integrēšana dabas iepazīšanas procesā. 

8. Bērnu izziņas spēju līmeņi un sasniegumu izvērtēšanas paņēmieni. 

9. Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes un to īstenošana pirmskolas izglītībā. 

 

2.tēma. Nodarbību plānošana, modelēšana, analīze 

 

1. Apkārtnes iepazīšana un orientēšanās Koku un krūmu un salīdzināšana.  

2. Nodarbības ziemas norišu un darbu iepazīšanai. Augi un dzīvnieki ziemā.  
3. Nodarbības pavasara norišu un darbu iepazīšanai. Ziedaugi. 

4. Nodarbības vasaras norišu un darbu iepazīšanai. Kultūraugi un savvaļas augi. 

5. Nodarbības rudens norišu un darbu iepazīšanai. Ražas svētku, organizēšana. 

6. Sēnes, to iepazīšana. 

7. Nodarbības mājdzīvnieku iepazīšanai.  

8. Dzīvnieku turēšana nebrīvē. Noteikumi un ētiskie aspekti. Dzīvās dabas stūrīši 

9. Nodarbības  savvaļas dzīvnieku iepazīšanai.   

10. Nodarbības putnu un kukaiņu iepazīšanai. 

11. Nodarbības ūdens iemītnieku iepazīšanai. 

12. Dzīvo organismu daudzveidība. Dzīvības pastāvēšanas nosacījumi. Organismu pielāgošanās. 

13. Cilvēka -  dabas daļa. Cilvēka ķermenis. 
14. Cilvēka un vides mijiedarbība. Videi draudzīgs dzīvesveids.   

15. Dabas aizsardzība Latvijā un pasaulē. Globālās problēmas. 

 

Kolokviju tēmas:  

1. Dabas izziņa pirmsskolā: metodes, pieejas, saturs 

2. Rotaļnodarbības dabas izziņai un to vadīšana 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Nodarbību plānu un konspektu izstrāde un prezentēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva metodiska darba 

izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite, eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30%,  vērtējums 

kolokvijos – 30% patstāvīgo darbu izpilde, portfolio izveide 40%. 

Eksāmens: diskusija par diviem kursa satura jautājumiem. 

Izmantojamās studiju metodes un formas: - semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusijas, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. – R., SIA “Mācību apgāds”. 

Hausena K., Kaufmane R., Saifers S. Bērncentrētu grupu veidošana.-IIC,2002. 

 Freiberga I., Priede L. Bērns mācās izzināt pasauli. Rīga: SIA Izglītības soļi 2007. 

Kēte R. Zinātne ikdienā. Jautājumos un atbildēs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

Krekelers H. Lielā eksperimentu grāmata pētniekiem iesācējiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 

Lipsbergs J. u. c. Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata: Dzīvnieki. Rīga: Zinātne, 1990. 

Press H. J.  No rotaļām uz zināšanām. - Rīga, Zvaigzne ABC, 1990. 
Robinsons T. Krāj zināšanas! Aizraujoši eksperimenti bērniem. - Rīga. Pētergailis, 2002. 

Skiba B., Deitsa S.Dž. Mācīšanās nodarbības zīdaiņiem un maziem bērniem -IIC, 2001 

Enciklopēdija KAS KUR KAD?- (10 sējumos.)- Rīga. Rija, 1995. 

 

Papildliteratūra: 

Bauma H.. Spēles 1001 dienai. - Rīga: Jumava1998. 

DzintereD., Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvsesveids. – R.: RaKa, 2005. 

Haugreivs Greiems D. Zinātkārā lācēna atklājumu grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC 2002.  

Gribu visu zināt! Es jautāju kāpēc? - Rīga: Zvaigzne ABC 2005 



Jansone P. Es un pasaule. - Rīga: Puse Plus 2000. 

Kornels Dž. Spēles dabā. - Rīga, BVS, 1994. 

Jerenburga O. Orientēšanās laikā un telpā. Zinātkāriem bērniem un rūpīgiem vecākiem. - Rīga: SIA 

Izglītības soļi 2004. 

Frīdenberga B. Uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem. Tēma “Tuvākā apkārtne” un praktiski 

pielietojams pielikums. - Rīga: SIA Izglītības soļi 2005. 

Prelgauska Dz. Spēles, rotaļas eksperimenti. - Rīga. SIA Izglītības soļi, 1997. 

Serla – Bārnsa B.  sērija Brīnumaino lietu pasaulē  ŪDENS  GAISS   GAISMA  SKAŅA.  –Rīga, 

Zvaigzne ABC 

Stola I. Ekskursijas dabā. - Rīga, RaKa, 2002. 

Švarca B. Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm. – Rīga: Sorosa fonds, 1997. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” Rīga: Izglītības soļi. 

2. Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC 

3. http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/kindergarten/index.html 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Childrens’ introduction  to the nature 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for students of pre-school teachers speciality. 

Completing the course provides to deepen students' knowledge  about childrens’ introduction  to the 

nature objectives, methods and content  in pre-school education, respected the children needs, 
perceptions, experiences and interests. It develops pre-school teachers competence  about  

methodological approaches  and activities  to encourage pre-school children to learn  nature by 

integrating educational, developmental and tasks. The course focus to integrating aproach and creating 

a healthy respect for nature. 

 

 

 

 

 

  

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/kindergarten/index.html


Kursa nosaukums Mācību prakse dabas mācībā dabaszinībās 

Kursa kods Biol3042 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

Dr. Pedagoğijas doktors, pētniece Rudīte Grabovska 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts pirmsskolas skolotāja specialitātes studentiem. 

Mācību prakses dabas mācībā mērķis ir  radīt studenties iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes par 

apkārtnes dabas objektiem un dabas materiāliem, veicot tiešu to izpēti vai novērošanu.   

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: demonstrē zināšanas par apkārtnes dabas objektiem un parādībām un 
praktisko pieredzi to izpētē un pētījumu rezultātu prezentēšanā pirmsskolas izglītības kontekstā.  

 

 

Kursa saturs: 

Apkārtnes dabas objektu un parādību izpēte. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: kolokviji – 2 st., praktiskie darbi – 14 st. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. Ievads. Mācību prakses mērķi, uzdevumi, saturs. Dabas izpēte,  novērojumi. To 

dokumentēšana, atspoguļošana, izvērtēšana. 

2. Dabas fenoloģiskie novērojumi. Ikdienišķais, neparastais un saistošais dabas vērojumos. Mani 

atklājumi. 

3. Novērojumi pilsētā (laukos, mežā pļavā, pie strauta u.c.) . Faktu salīdzināšana, likumsakarību 

konstatēšana. 
4. Apkārtnes izpēte: ainavas īpatnības, augi, neparasti objekti. Orientēšanās vidē. Dabas 

mainības pierādījumi. Mijiedarbība dabā un tās pierādījumi.  

5. Augu daudzveidība. Augu „ābecītes” izveide. Telpaugu izpēte. Aizsargājamie un indīgie augi. 

6. Dabas materiālu vākšana, apstrāde un izmantošana pirmsskolā. Kolekciju veidošana. 

7. Neparastās dabas parādības: varavīksne, halo, ziemeļblāzma.  Saulrieta, saullēkta novērojumi, 

interpretācija. Debess vērojumi naktī.   

Kolokviju tēmas:  

1. Prakses  portfolio prezentēšana un pašizvērtēšana. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite,  

Prasības studiju kursa apguvei – prakses uzdevumu izpilde, prakses portfolio sagatavošana, atsevišķu 



uzdevumu prezentēšana.  

Izmantojamās studiju metodes un formas: āra nodarbības, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Keirāns L.Iepazīsim Latvijas augus. Rīga: Zvaigzne, 1993. 

Lipsbergs J. u. c. Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata: Dzīvnieki. Rīga: Zinātne, 1990. 

Kēte R. Zinātne ikdienā. Jautājumos un atbildēs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

 

Papildliteratūra: 

Haugreivs Greiems D. Zinātkārā lācēna atklājumu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.  

Gribu visu zināt! Es jautāju kāpēc? -Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 

Jansone P. Es un pasaule. Rīga: Puse Plus 2000. 

Jerenburga O. Orientēšanās laikā un telpā. Zinātkāriem bērniem un rūpīgiem vecākiem. - Rīga: SIA 

Izglītības soļi, 2004. 

Frīdenberga B. Uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem. Tēma “Tuvākā apkārtne” un praktiski 

pielietojams pielikums - Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 
Stola I. Ekskursijas dabā. - Rīga, RaKa, 2002. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

     Žurnāls „Pirmsskolas Izglītība” Rīga: Izglītības soļi. 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC 

http://latvijas.daba.lv 

http://www.astr.lu.lv 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Educational practice of nature 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for students of pre-school teachers speciality. 

The aim  of  educational practice of nature is to create studenties opportunity to improve their 

knowledge and skills of the local natural attractions, through direct their research and observation. 

 

 

 

 

 

  

http://latvijas.daba.lv/
http://www.astr.lu.lv/


Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss I 

Kursa kods MākZI005 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed, Mg.art., lektore, māksliniece Ilze Volonte (DU) 

 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Iemācīt orientēties mākslas materiālu daudzveidībā un pielietot atbilstošas tehnikas uzdevumu izpildē. 

 

Kursa mērķis  
 Vizuālās mākslas mācību metodikas un materiālmācības teorētisko materiālu apguve un 

metodisko uzskates līdzekļu izstrāde. 

 

Kursa uzdevumi:  

 Iepazīstināt studentus ar vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām, kas pielietojami radošo 

mākslas darbu īstenošanā. 
 Iemācīt veikt literatūras analīzi par vispārējām mācību metodikām un to pielietojumu vizuālās 

mākslas nodarbībās pirmsskolas izglītības iestādē. 

 Attīstīt studējošo prasmi izstrādāt mācību stundu tematiskos plānus un uzskates materiālus. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas:  

 Apgūstot kursu, studentiem ir priekšstats par vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām un ir 
zināšanas par to izmantošanu praktiskā darbībā radot darbus .  

 Studenti analizē un izvērtē teorētisko literatūru un metodisko pieeju ievērošanu izstrādājot 

vizuālās mākslas mācību stundu plānus un metodiskos uzskates materiālus.  

 

Prasmes: 

 Studējošie apspriež un salīdzina dažādas pieejas metodisko jautājumu risināšanā; 

 Iepazītas vairākas zīmēšanas, garfikas, gleznošanas tehnikas. 

 Iepazīti mākslas darbu paraugi, studējot katalogus, izzinot un analizējot pieejamos 

oriģināldarbus. 

Kompetence: 

 Studenti spēj izvēlēties un pielietot atbilstošākos materiālus savu radošo darbu veikšanai. 

 Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās tehnikās. 

 Apgūta praktiskā pieredze darbu noformējumā . 

 Izprot teorētiskos jautājumus un prot pielietot dažādās ar pirmsskolas vecuma bērnu 

vecumposmu īpatnībām saistītās situācijās. 

 

 

Kursa saturs: 

 

Vizuālās mākslas tehnikas un metodiskie paņēmieni darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. 



Bērna vizuālās darbības veidi. Nodarbību veidi. Darbu noforrmējums. 

 

 

Kursa plāns: 

. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Vizuālās mākslas darbu izpildes   materiāli, instrumenti un iekārtas. 

2. Vizuālās mākslas nodarbību veidi pirmsskolas izglītības iestādē 

3. Grafīta zīmuļu pielietošanas iespējas darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Līniju veidi, 
kontrasts ahromatisko darbu izpildē. 

4. Krāsaino zīmuļu tehnika. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

5. Flomasteru tehnikas īpatnības. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

6. Pasteļkrītiņu, eļļas un vaska krītiņu tehnikas. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

7. Dabas motīvu un cilvēka figūras attēlošanas pamatnoteikumi. Metodisko uzskates materiālu 

izveide. 

8. Radošo darbu noformēšanas panēmienu apguve. 

 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

        

1. Sagatavot praktiskajam darbam nepieciešamos materiālus atbilstošajās 
tehnikās. 

2.   Veikt uzmetumus (skices) uzskates materiālu izstrādei 

3. Pabeigt nodarbību laikā iesāktos darbus atbilstoši tēmām un  noformēt tos. 

4. Apskatīt ieteicamos literatūras avotus.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. 
Kredītpunktu iegūšanai ir jāaizpilda visi praktiskie darbi. 

Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos (50%). 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā ( praktisko darbu starpskates) 

( 40%). 

Ieskaite (praktisko darbu portfolio) ( 10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

  Mārtina Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Smits R. (2007). Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  
Vahtere E. (2006). Drīsim kopā ar bērniem. Rīga: EVE. 

Frīdenberga B. (2003) Vizuālā māksla pirmsskolā. Rīga: RAKA. 

 

 

Papildliteratūra: 

Blīgzna K. (2004). Kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds. -48 lpp. 

Blūma D. (1998). Kā top glezna, gravīra, skulptūra. Rīga: Mācību grāmata. -64 lpp 

Kameņeva J. (1980). Tava palete. Rīga, Liesma. 
Kavacs V. (1999). Mākslas valodas pamati: Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Mejesa S. (1997). Gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Zirdziņa V. (1995). Vizuālās mākslas valodas ābece. Rīga: Sprīdītis. 

Šusts V. (2005). Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 128 lpp. 

Veinbahs K. (1998). Krāsu pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC. – 31 lpp. 

Мосин И.Г. (1996) Рисование. Екатеринбург: У-ФАКТОРИЯ. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls "Studija" 

Žurnāls "Māksla plus" 

 

 

Piezīmes: 



nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

  

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs” B daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Methodic of teaching and the study of materials 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

  



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss II  

Kursa kods MākZP009 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Māris Čačka, DU MMF Mākslas un dizaina katedra, Dr.paed., Mg.art., mākslinieks, doc.  

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  
Iepazīstināt studentus ar kompozīcijas likumsakarībām un praktisko pielietojumu kompozīciju izstrādē 

un metodiku darbam pirmsskolā. 

Iemācīt kompozīcijas teoriju un praktiski vingrināties, rosinot tās izprašanu. 

Apgūstot studiju kursu studenti pratīs strādāt ar dažādiem materiāliem un izteiksmes līdzekļiem. 

Kursa mērķis  
 Kompozīcijas teorētisko un praktisko uzdevumu apguve. 

Kursa uzdevumi:  

 Teorētisko kompozīcijas jautājumu studijas; 

 Praktiskais darbs realizējot kompozīcijas ieceres 2 D un 3D. 

 

Studiju rezultāti: 

1. Zināšanas 

 Studenti pamato kompozīcijas noteikumu un principu ievērošanu izstrādājot savus radošos 

darbus; 

 Studenti zina kompozīcijas elementāros izteiksmes līdzekļus, pārzina materiālus un 

instrumentus un prot rīkoties ar tiem. 

2. Prasmes   
 Prot strādāt ar dažādiem materiāliem, instrumentiem, iekārtām; 

 Prot izvērtēt savas izstrādātās skices un pamatot turpmāko ieceres realizāciju materiālā; 
 Prot pamatot savu ideju un dot uzstādījumus idejas realizācijai pirmsskolēniem, dodoties 

praksē. 

3. Kompetence 

 Izprot kompozīcijas teorētiskos jautājumus un prot pielietot dažādās praktiskās kompozīciju 

izstrādes situācijās;  

 Izprot kopīgo un atšķirīgo 2D un 3D kompozīciju izstrādē. 

 

Kursa saturs: 

Kompozīcijas teorija un mācību metodiskie jautājumi darbam pirmsskolā. Kompozīcijas izteiksmes 

līdzekļi: līnija (taisna, lauzta, liekta), laukums, krāsa, faktūra; Komponēšanas principi (simetrija un 

asimetrija, ritms, līdzsvars, kontrasts, akcents, dominante, vienotība); Kompozīcija ar vienas krāsas 

akcentu; Faktūra papīra plastikā. Praktisko kompozīciju realizācija ar tradicionālajiem izteiksmes 

līdzekļiem un materiāliem.  

Stilizācija – formu vienkāršošana. Praktisko kompozīciju realizācija ar tradicionālajiem izteiksmes 

līdzekļiem un materiāliem. 

Grafiskā zīme, simbols, risinājums plaknē. Zīmes, laukuma, tekstūras u.c. izteiksmju izmantošana un 

realizācija grafiskā dizaina paraugos – atklātne, aploksne, iepakojums u.c.; Praktisko kompozīciju 

realizācija ar tradicionālajiem izteiksmes līdzekļiem un materiāliem. 

 



 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

 

1. Kompozīcijas teorija un mācību metodiskie jautājumi darbam pirmsskolā. 
2. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi: punkts. (praktiskais darbs silueta aizpildīšana); 

3. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi: līnija (taisna, lauzta, liekta); 

4. Laukums kompozīcijā, tā dalījums dažādu līniju ritmos; 

5. Simetrija, asimetrija; 

6. Krāsa (ahromātiska simetriska kompozīcija); 

7. Krāsa (hromatiska asimetriska kompozīcija – aplikācija izmantojot klātos toņus un aplikāciju no 

krāsainiem atēliem. 

8. Tekstūra un faktūra; 

9. Tekstūras attēlojums laukumos. (nošūts laukums); 

10. Komponēšanas principi (kontrasts, akcents, dominante, vienotība); 

11. Laukumu attiecības kompozīcijā, objekts, fons, objektu grupēšana; 
12. Forma un formas uztvere plaknē; 

13. Aplikāciju veidi. Kompozīcija ar vienas krāsas akcentu; 

14. Kolāža (materiālu daudzveidība un kombinācijas); 

15. Plakāts, afiša u.c. grafiskā dizaina paraugi; 

16. Faktūra papīra plastikā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Teorētiskā materiāla papildus studijas par kompozīcijas teorētiskajiem un metodiskajiem jautājumiem, 

izteiksmes līdzekļiem, principiem un kategorijām, kā arī analogu studijas; skicēšana; kompozīciju 

realizācijas turpināšana; darbu noformēšana un sagatavošana ieskaitei; patstāvīgi veidota atklātne 

izmantojot punktu un/vai līniju un afiša pasākumam pirmsskolā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitīti praktiskie auditorijas darbi – 50%; ieskaitīti praktiskie mājas darbi – 50%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Blīgzna K. (2003) Līnijas. Laukumi. Kompozīcijas. – Lielvārde: Lielvārds. 

Briška I. (2007). Kompozīcija.- Rīga : Zvaigzne ABC, - 54. 
Kavacs V. (1999). Mākslas valodas pamati. - Rīga: Zvaigzne ABC. 

Šusts V. (2005). Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 128. 

Zirdziņa V. (1995).Vizuālās mākslas valodas ābece. - Rīga, Sprīdītis. 

 

Papildliteratūra: 

Ambrose G. (2003). The Fundamentals of Creative Design. - Switzerland: AVA Publishing SA. – 176. 

Besso F. (2003). Colori naturali. - Milano: Fabbri Editori. – 96. 

Blīgzna K. (1999). Vizuālās mākslas ABC. – Lielvārde: Lielvārds. 

Briška I. (2007). Kompozīcija.- Rīga : Zvaigzne ABC, - 54. 
Bussagli M. (2004). Desegno. - Milano: Demetra. – 95. 

Creare D. (2004). Tutte le tecniche. Milano: Demetra. – 448. 

Charlotte & Peter Fiell. (2002). Graphic Design for the 21 st Century. 

Dabner D. (2004). Graphic design scholl. - London: Thames & Hudson. Quarto Publishing plc. 

Elam K. (2004). Grid Systems. - New York: Princetion Architectural Press. – 120. 

Fiell C. (2003). Graphic Design for the 21 st Century. - Koln: Taschen. – 640. 

Godfrey J. (2006). The Best of Brochure Design 9. - Gloucester: Rockport Publishers. – 240. 

Itten J. (1971) Kunst der Farbe / Studienausgabe – Germany. 

Jury D. (2006). Letterpress. - London: Rotovision. – 159. 

Jurjāne A. (2005). Kompozīcija. - Rīga: Neputns. -119. 

Kagaine Z. (1999). Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC. 
Miller J. (2006). Decorative Arts. - London: Dorling Kindersley Book. – 440. 

Paulson T. (1992) Bild Komposition. - Milan: Ica Bokforlag. 

Racinet A. (2006). The World of Ornament. - Koln: Taschen. – 528. 

Rottger E. (1986). Punto e linea. - Milano: Il Castello. – 143. 

Schattschneider D. (2004). Vision of Symetry. - London: Thames & Hudson. – 370. 

Schattschneider D. (1987). Kaleidozyklen. - Berlin: TACO. – 40. 

Vaivare B. (1998) Mājturība, tekstils, kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC. 

Vatermane G. (1998). Stils un krāsa. - Rīga: Zvaigzne ABC. – 128. 



Zirdziņa V. (1995) Vizuālās mākslas ābece. – R.: Sprīdītis. 

Буковецкая О. (1999) Дизайн Текста. - Мocква : ДМK. 

Нестеренко О.И. (1994) Краткая Энциклопедия Дизайна. – Мocква, “Молодая Гвардия”. 

Сокольникова Н.М. (1996) Основы kомпозиции. - Обнинск, “Титул”. 

Шорохов Е. (1986) Композиция. – Мocква, Просвещение. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Novum; Art; Studija; Dizaina Studija; u.c. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionāla bakalaura studiju programma “Skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Composition and Methodology of teaching 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

To acquaint students with the regularities of composition and practical usage in the development of 

composition. To teach theory of composition and to practice, stimulating the understanding of it. 
To acquaint students with the regularities of composition and practical application in work. To teach 

theory of composition and to practice motivating the understanding of it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss III 

Kursa kods MākZ1003 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Māris Čačka, DU MMF Mākslas un dizaina katedra, Dr.paed., Mg.art., mākslinieks, doc. 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: Kursa ietvaros tiek apskatīta zīmēšana un grafika kā viena no vadošajām tēlotājas 

mākslas nozarēm. Zīmēšana un tradicionālās tās tehnikas, kā arī estampa grafikas tehnikas – 

augstspiedums un dobspiedums. Grafikas tehnikas un grafiskie paņēmieni, to pielietojums mākslā un 

darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Studentu iepazīstināšana ar zīmēšanas un grafikas tehniku 

daudzveidība un to praktisko izmēģināšanu studiju procesa laikā. 

Kursa mērķis: 

Izpētot pieejamo literatūru un interneta resursus par zīmēšanas un grafikas mākslu un tehnikām, 

izveidot zīmēšanas un grafikas darbu ciklu, kas ietver kursā apskatītās tradicionālās zīmēšanas un 

estampa tehnikas un paņēmienus. 

Kursa uzdevumi:  

Izzināt un izprast tehniku teorētiskos un mācību metodiskos aspektus, un praktiski realizēt materiālā 

daudzveidīgās zīmēšanas un grafikas tehnikas. 

Studiju rezultāti: 

 1. Zināšanas 

 Pazīst zīmēšanas tehnikas un grafikas (augstspiedes un dobspiedes) tehnikas, dažādus 

grafiskos paņēmienus, grafikas instrumentus, iekārtas un materiālus; 

 Teorētiski zina gludspieduma tehniku un tās spilgtākos pārstāvjus. 
 Pārzina mācību metodisko literatūru un prot operēt ar to studiju procesa laikā un uzsākot 

pedagoga darbu pirmsskolā; 

 Zina un pazīst Latvijas vadošo grafikas mākslinieku daiļradi (I. Blumbergs, N. Zirnīte, G. 

Sietiņš, J. Petraškevičs, D. Ābele, I. Lībiete u.c.).    

 

2. Prasmes   
 Nostiprināts priekšstats par zīmēšanas materiāliem un darba rīkiem. 

 Iepazītas formas attēlojuma iespējas divdimensiālos darbos. 

 Iepazītas zināšanas par zīmēšanas tehnikām un to metodiskajiem norādījumiem. 

 Prot rīkoties ar grafikas instrumentiem, grafikas spiedi u.c materiāliem, instrumentiem un 

iekārtām; 

 Spēj izveidot individuālas kompozīcijas un realizēt tās materiālā- linogriezuma, sausās adatas, 
kologrāfijas, monotipijas tehnikās, kā arī  izmantot dažādas autortehnikas un vaska grebuma, 

mozaīkas, kolāžas, aplikācijas paņēmienus; 

 Veidojot grafikas kompozīcijas, kā izteiksmes līdzekļus pielieto līnijas, laukumus un  dabas 

formu stilizācijas; 

 Veido kompozīcijas, pielietojot kompozīcijas pamatprincipus - līdzsvaru, dominanti, 

kontrastus u.c.; 

 Prot jaukt un saskaņot toņus, izmantojot profesionālās grafikas krāsas; 

 Veic grafikas darbu apstrādi attiecīgajās datorprogrammās, veidojot oriģinālas datorgrafikas 

kompozīcijas; 

 Prot noformēt un parakstīt grafikas darbus atbilstoši prasībām. 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/darb_slodzes_forma.kurss_frm?l=1&p_kkods=DMAK1003&p_macg=FO0034&p_macg_rud=FO0033&p_macg_pav=FO0034


3. Kompetence 

 Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās zīmēšanas tehnikās; 

 Spēja izvēlēties mācību metodes, kas rosina pirmsskolas vecuma bērnu radošo domāšanu un 

darbību; 

 Spēj kritiski vērtēt un atlasīt labākos grafikas darbu novilkumus;  

 Spēj sagatavot darbus mākslas izstādei, pamatojot savu izvēli; 

 Orientējas mākslas literatūrā un spēj analizēt grafikas darbus mūsdienu un vēsturiskajā 

kontekstā. 

 

Kursa saturs: 

Zīmēšanas un grafikas tehniku daudzveidība un metodiskā ievirze darbam pirmsskolā. Asociatīvā 

zīmēšana ar taisnām garām līnijām (mainīgs līnijas biezums); tīklojums, tā tonāla aizklāšana ar sīkām 

līnijām izveidojušajos laukumos; Liektās līnijas un laukumi, elipses, šīkošana un svītrošana. Dzēšanas 

tehnika (zīmējums dzēšot zīmējumu no tonali ar mīksto zīmuli sagatavotas lapas); Svītrojumu veidi, 

tonalitātes īpašības un nozīme darbā, metodiskā ievirze darbam pirmsskolā; Ogle, sangīna, pastelis, 

krītiņš – sausies (smērējamie) zīmēšanas materiāli; Krāsaino zīmuļu tehnika, atspiedumu veidošana no 

dažādām faktūras virsmāk; Kombineta zīmēšanas grafikas tehnika (zīmulis, flomasteris, marķieris) 

apjoma zīmējums; Tušas tehnika (kleksis) un metodika uzdevuma realizēšanai pirmsskolā; Monotīpijas 

veidošana. Monotīpijas iespējas, varianti un praktiskā realizācija. Vaska skrāpējuma tehnika; 

Trafaretgrafika, tās priekšrocības; Darbs ar grafikas presi un alternatīvi risinājumi augstspieduma un 

dobspieduma darbu atspiešanai (studentu vispārizglītojošam raksturam un iespējai kombinēt ar 
tehnikām pirmsskolā). Sausā adata un citas dobspiedes tehnikas. Kologrāfijas un/vai kartongriezuma 

tehnika un tās metodiskā pēctecība. Kologrāfiju estampu izgatavošana. Autortehnikas (eksperiments 

zīmēšanas un grafikas tehniku papildināšanā pirmsskolas metodikā). 

 

Kursa plāns: 

1. Ievadnodarbība. Šīkojums un svītrojums.  

2. Asociatīvā zīmēšana ar taisnām garām līnijām (mainīgs līnijas biezums); tīklojums, ta 

tonāla aizklāšana ar sīkām līnijām izveidojušajos laukumos;  
3. Liektas līnijas, neregulāri ovāli, elipses un to aizklāšana dažādos pelēkos toņos; 

4. Dzēšanas tehnika (zīmējums dzēšot zīmējumu no tonāli ar mīksto zīmuli sagatavotas 

lapas); 

5. Svītrojumu veidi, tonalitātes īpašības un nozīme darbā, metodiskā ievirze darbam 

pirmsskolā; 

6. Ogle, sangīna, pastelis, krītiņš – sausies (smērējamie) zīmēšanas materiāli; 

7. Krāsaino zīmuļu tehnika, atspiedumu veidošana no dažādām faktūras virsmām. 

8. Kombineta zīmēšanas grafikas tehnika (zīmulis, flomasteris, marķieris) apjoma tonāls 

zīmējums; 

9. Tušas tehnika (kleksis) un metodika uzdevuma realizēšanai pirmsskolā; 

10. Monotīpijas veidošana. Monotīpijas iespējas, varianti un praktiskā realizācija. 

11. Vaska skrāpējuma tehnika. 
12. Linogriezuma tehnika pirmsskolas pedagoga vispārizglītojošam mērķim un praktisku 

darbu realizācijai pirmskolas mācību vides nodrosināšanai; Trafaretgrafika, tās 

priekšrocības; 

13. Darbs ar grafikas presi un alternatīvi risinājumi augstspieduma un dobspieduma darbu 

atspiešanai. 

14. Sausā adata un citas dobspiedes tehnikas.  

15. Kologrāfijas un/vai kartongriezuma tehnika un tās metodiskā pēctecība darbam 

pirmsskolā. Kologrāfiju estampu izgatavošana.  

16. Autortehnikas (eksperiments zīmēšanas un grafikas tehniku papildināšanā pirmsskolas 

metodikā). 

Studējošo patstāvīgais darbs: 
Teorētiskā materiāla papildus studijas par zīmēšanas un grafikas, to tehniku un 

metodiskajiem jautājumiem. Skiču izstrāde un divu kopiju izstrāde (viena zīmēšanas tehnika 

(klusās dabas žanrs) un viena grafikas tehnika (ainavas žanrs)). 

Darbu pabeigšana, uzlabošana un noformēšana ieskaitei. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitīti praktiskie auditorijas darbi – 50%; ieskaitīti praktiskie mājas darbi – 50%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 



Mārtina, Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

Smits, R. (2007) Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 384. 

Zirdziņa, V. (1995) Vizuālās mākslas valodas ābece – Rīga: Sprīdītis. 

 

Papildliteratūra: 

Adam, R. & Robertson, C. (2007) Intaglio: the complete safety – first system for creative printmaking. 

London: Thames & Hudson Ltd, 240. 

Austriņš, R. (2008) Supergrafiķi. Rīga: Neputns, 96. 

Bruner, F. (1968) A Handbook of Graphic Reproduction Processes. New York: Visual Communication 
Books Hastings House, 379. 

Escher M. C. (1987) Kaleidozyklen. – Berlin: TACO. 

Kavacs, V. (1999) Mākslas valodas pamati. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

Lambert, S. (2001) Prints art and Techniques. Harry N.Abrams.Inc, 124. 

Lapacinska, V. (1975) Linogriezums latviešu tēlotājā mākslā. Rīga: 

Zinātne, 260. 

Petraškevičs, J., sast. (1989) Grafika. Rīga: Liesma,  

Petraškevičs, J., sast. (2009) Vielmaiņa: laikmetīgā grafika. Izstādes 

katalogs. Rīga: Neputns, 76. 

Reihmane, L., sast. (1982) Latviešu padomju stājgrafika. Reprodukciju albums. Rīga: Liesma, 176. 

Rikmane, M. (1982) Latviešu padomju stājgrafika. – R.: Liesma. 

Vanaga, A., sast. (2003) Latvijas grafika. 100 autori, attēli, gadi. Rīga: 
Nacionālais apgāds, 119. 

Villerušs, V. (1988) Latviešu grāmatu grafika. 17.gs: Ilustrācijas un vinjetes. Rīga: Liesma, 221. 

Zikmane, L. (1989) Grafika. Rīga: Liesma. 

Бернштейн, Б. (1978) Илмар Торн. Москва:  Советский художник,   112. 

Волески Р. (1998) Графики для wеб = wеб Graphics: Библия дизаинера. -  Киев; Москва: 

Диалектика. 

Звонцов, В.М., Шистко, В.И. (1970) Офорт. Москва:  Искусство. 117. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Studija www.studija.lv 

Dizaina studija www.dizianastudija.eu 

Iespiedgrafika www.lpua.lv 

Novum www.novumnet.lv 

http://www.triennial.ee 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Drawing and Graphical Works and Methodology of teaching 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Graphical means of expression. Techniques of Graphics. Linear means of expression. Formation of 

ornament: components of geometrical form, square. Black and white and coloured implementation. 

Variety of forms. Textures in forms of nature, portrayal of beings from nature and ornamental 

application of texture. Techniques of graphics. Creative graphical works. Compositions of graphical 

solution. 
Exercises and content of acquisition of a drawing. Basic requirements for drawing at workshop, in the 

open air - necessary materials and tools. Artistic means of expression of drawing. Constructive 

formation of dimension (cube, cylinder, prism, sphere). Proportions of objects, portrayal of object 

groups. Portrayal of dimension and material of household objects. Stylization of forms of objects. The 

use of chiaroscuro in drawings, borders of lights and darks of an object. 

 

 



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodikas 

pamatkurss IV  

Kursa kods MākZI001 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed, Mg.art., lektore, māksliniece Ilze Volonte (DU) 

 

 

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

Sekmīgi apgūts studiju kurss „Vizualās mākslas mācību metodika un materiālmācība” 

 

Kursa anotācija: 

Iepazīstināt studentus ar gleznošanas pamatjēdzieniem un radošo darbību gleznošanā. Apgūt 

glezniecības tehnikas. Veicināt pašaktualizāciju un kreativitāti. Apzināt krāsu objektīvās un subjektīvās 

īpašības. Apgūt gleznošanas kompozīcijas pamatus. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: Apgūstot kursu, studentiem ir priekšstats par mākslas valodas izsteiksmes veidiem un tas ir 

nostiprināts praktiskā darbībā gleznojot dažādās tehnikās. 

Prasmes: 

1. Nostiprināts priekšstats par gleznošanas materiāliem, instrumentiem  un iekārtām. 

2. Iepazītas zināšanas par gleznošanas  tehnikām. 

3. Iepazīti metodisko materiālu paraugi, studējot metodisko literatūru, izzinot un analizējot 

pieejamos metodiskos uzskates paraugus.. 

 

Kompetence: 

1. Studenti spēj izvēlēties un pielietot atbilstošākos glezniecības materiālus, savu radošo 

darbu veikšanai. 

2. Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās gleznošanas tehnikās. 
3. Apgūta praktiskā pieredze formu atveidošanā divdimensiālos glezniecības darbos. 

4. Apgūta mākslas darbu kompleksā uztvere un attīstīta studentu tēlainā domāšana. 

5. Spēja izvēlēties mācību metodes, kas attīsta pirmsskolas vecuma bērniem prasmi sekmīgi 

apgūt gleznošanas pamatus. 

 

 

 

Kursa saturs: 

 

Gleznošanai nepieciešamie materiāli, instrumenti un iekārtas.Gleznieciskie izteiksmes līdzekļi. Krāsu 

konsturēšana. Faktūra. Kolāžas tehnika. 

 

Kursa plāns: 

 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st.  

 

Praktisko darbu darbu tēmas: 
1. Pamatnoteikumi gelznojot telpā, dabā, nepieciešamie materiāli, instrumenti un iekārtas. 

 



2. Gleznieciskie izteiksmes līdzekļi radošajos darbos.  Līnija, krāsa, kontrasts, siluets, faktūra. 

3. Krāsu konsturēšana: radoši darbi ahromatisko un hromatisko krāsu risinājumā. 

4. Krāsu konsturēšana: radoši darbi ahromatisko un hromatisko krāsu risinājumā. 

5. Gleznošanas  mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi radošajos darbos faktūru attēlošanā.  

6. Ainavu gleznošanas metodika dažādu gadalaiku attēlošanā. Zemes un debess attiecības, 

izmantojot faktūru dažādību. 

7. Zemes un debess attiecības, izmantojot faktūru dažādību. 

8. Dažādu gleznošanas materiālu izmantošana dekoratīvos darbos. Dekoratīva kompozīcija 

aplikācijas tehnikā. 

9. Dekoratīva kompozīcija aplikācijas tehnikā. 

10. Nospiedumu tehnika dzīvnieku attēlošanā. 

11. Dažādu gleznošanas materiālu izmantošana dekoratīvos darbos ziedu attēlošanā. 
12. Pašdarinātu palīgmateriālu izmantošana dekoratīvos darbos ziedu attēlošanā guašas tehnikā. 

13. Pašdarinātu palīgmateriālu izmantošana dekoratīvos darbos pilsētas ainavu fragmentu 

attēlošanā guašas tehnikā. 

14. Dekoratīvs darba risinājums izmantojot šablonu metodiku. 

15. Radošs darbs kolāžas tehnikā. 

16. Radošs darbs kolāžas tehnikā 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

        

1. Sagatavot darbam nepieciešamos materiālus guašas krāsu tehnikā. Veikt 

uzmetumus (skices) darbiem atbilstošā tehnikā. 
2. Pabeigt nodarbību laikā iesāktos darbus atbilstoši tēmām un  noformēt tos. 

3. Apskatīt ieteicamos literatūras avotus un mākslas izstādes Latvijā un ārzemēs 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāaizpilda visi praktiskie darbi. 

Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos (50%). 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā ( praktisko darbu starpskates) 
( 40%). 

Ieskaite (gleznošanas darbu portfolio) ( 10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

  Mārtina Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Smits R. (2007). Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Vahtere E. (2006). Drīsim kopā ar bērniem. Rīga: EVE. 

Frīdenberga B. (2003) Vizuālā māksla pirmsskolā. Rīga: RAKA. 

 

 

Papildliteratūra: 

Blīgzna K. (2004). Kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds. -48 lpp. 

Blūma D. (1998). Kā top glezna, gravīra, skulptūra. Rīga: Mācību grāmata. -64 lpp 

Kameņeva J. (1980). Tava palete. Rīga, Liesma. 

Kavacs V. (1999). Mākslas valodas pamati: Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Lanerī-Dažāna N. (2004). Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava. -272 lpp. 

Lanerī-Dažāna N. (2005). Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava. -240 lpp 
Leitis A. (2005). Tīradņi: Naivā māksla Latvijā. Rīga: Neputns. -207 lpp. 

Mejesa S. (1997). Gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Zirdziņa V. (1995). Vizuālās mākslas valodas ābece. Rīga: Sprīdītis. 

Šusts V. (2005). Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 128 lpp. 

Veinbahs K. (1998). Krāsu pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC. – 31 lpp. 

Brommer Gerald F. (1994). Collage Techniques. New York: Watson-Guptill Publications. – 159 lpp. 

Carbonetti J. (1998). The Tao of Watercolor. New York: Wason-Guptill Publikations. – 112 lpp. 

Чиварди Д. (2005). Комбинация красок в живописи. М., :ЭКСМО. 

Иттен Й. (1997). Искусство цвета. М. 

Иттен Й. (1997). Искусство формы. М. 

Сокольникова Н. (1996).Основы живописи. Обнинск: Титул. 

Морозов Е. (2006). Живопись и рисунок гуашью. М., :ЭКСМО. 



Мосин И.Г. (1996) Рисование. Екатеринбург: У-ФАКТОРИЯ. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls "Studija" 

Žurnāls "Māksla plus" 

Žurnāls "Dizaina studija" 

 

Piezīmes: 

nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

  

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs” B daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Painting, study of colors and methodic of teaching painting 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Iepazīstināt studentus ar gleznošanas pamatjēdzieniem un radošo darbību gleznošanā. Apgūt 
glezniecības tehnikas. Veicināt pašaktualizāciju un kreativitāti. Apzināt krāsu objektīvās un subjektīvās 

īpašības. Apgūt gleznošanas kompozīcijas pamatus. 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss I  

Kursa kods MākZP002 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss dod iespēju studējošajiem iepazīties ar tekstilmateriāliem un sniedz metodiskos ieteikumus darbā 

ar tiem. Kursa mērķis - attīstīt topošo skolotāju profesionālo kompetenci veidošanas rotaļnodarbību 

īstenošanai (darbā ar diegiem un dziju). 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 
1. zināšanas un izpratni par:  

 veidošanas iespējām darbā ar tekstilmateriāliem, darbarīku un materiālu daudzveidību; 

 kompozīcijas pamatprincipiem. 

2. prasmes pielietot zinašanas: 

 veidot uzdevumu kopu dažādiem vecumposmiem darbā ar dziju, diegiem; 

 izmantojot kompozīcijas pamatnostādnes, veidot plaknes un telpiskos izstrādājumus no 

tekstilmateriāliem; 

 izmantojot IT iespējas, prezentēt savas darbības rezultātu. 

      3.  prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt un izvērtēt pirmsskolas izglītības vadlīniju saturu; 

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija; 

 prasmes novērtēt savu u.c. profesionālo darbību. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1. Veidošanas iespējas darbā ar tekstilmateriāliem, nepieciešamo darbarīku, tekstilmateriālu 

daudzveidība un izvēle, drošības noteikumu ievērošana. 

2. Kompozīcijas pamatprincipi darbā ar tekstilmateriāliem. 
3. Aukliņu vīšana, pīnīšu pīšana, kamola tīšana un dziju uztinumi. 

4. Tekstilizstrādājumi no bumbuļiem, adīšana un tamborēšana ar pirkstiem. 

5. Dūrienu izšūšana. 

6. Apsveikuma kartītes ar tekstilijām. 

7. Tekstilizstrādājumi no auduma. 

8. Tekstilapdruka atspiedumu tehnikā 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 

Uzdevumu kopas atlase dažādiem vecumposmiem un paraugu veidošana, prezentācija, novērtēšana. 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite-skate. 
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās (20%), 

praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, prezentācijas, 

radošo (praktisko) darbu skate. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Eihmane, D. (1995) Tādi raksti pūriņā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

2. Gandertone, L. (1999) Lielā rokdarbu grāmata. /no angļu val. tulk. M.Gulbe, Z.Stikute. Rīga: 
Zvaigzne ABC. 

3. Vahtere, E. (2006) Darīsim kopā ar bērniem. 50 idejas bērnu attīstībai. Zīmēšana, krāsošana, 

veidošana, meistarošana telpās un ārā. Rīga: Eve. 

4. Vaivare, B., Urdziņa, M. (1998) Mājturība. Tekstils. Kompozīcija.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

5. Vītoliņa, I. (1999) Rūķa darbi kamolgrozā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

Papildliteratūra: 

1. Bērziņa, G. Rokdarbi jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.//Pirmsskolas izglītība, 2 (2006): 26.-

27. 
2. Dēbelins, H., Bullings, H. (1999) Ģimenes svētki.  Rīga: Jāņa sēta. 

3. Dzērvītis, A. (1992) Meiteņu rokdarbi. Rīga: Zinātne. 

4. Eihmane, D. (1995) Tādi raksti pūriņā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

5. Grasmane, M. (2000) Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Rasa ABC. 

6. Grasmane, M. Mājturība. (1993) Tamborēšana un adīšana. Rīga: Zvaigzne. 

7. Hansena Kirstena, A. (2002) Bērncentrētu grupu veidošana. Rīga: Izglītības iniciatīvu centrs.  

8. Klints, D. (2005) Svētku grāmata ģimenei. Saules grieži.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

9. Kraukle, D. (1993) Ornaments. Rīga: Zvaigzne. 

10. Krāšņā ziedu pasaule. (2005) tulk. A. Šmite ; sast. I. Stradioti. Rīga: Jumava. 

11. Kupča, A., Vītola, I. (1999) Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs. Rīga: N.I.M.S. 

12. Labas idejas svētkiem. (2009) tulk. Ā. Servuta.  Rīgš: Jumava. 
13. Lielā mājas enciklopēdija. (1997) Karisa D. red. Rīga: Zvaigzne ABC. 

14. Mana superbiezā darbagrāmata. (2003) no vācu val. tulk. S. Lomovceva. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Meluškāne, L. (2007) Mājturība un tehnoloģijas: 1.-4. klase. Rīga: RaKa. 

16. Nadziņa, V. (1997) Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija.- Rīga: Zvaigzne ABC. 

17. Nadziņa, V. (1994) Mājturība. Lietišķie tekstildarbi.- Rīga: Zvaigzne ABC. 

18. Nikitenko, S. (2010) Lellītes: rokdarbi vienam vakaram. Rīga: Zvaigzne ABC. 

19. Nikitenko, S. (2011) Mīļlietiņas: rokdarbi vienam vakaram. Rīga: Zvaigzne ABC. 

20. Nikitenko, S. (2008) Pavasaris: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

21. Nikitenko, S. (2011) Piespraudes. Rīga: Zvaigzne ABC.  

22. Nikitenko, S. (2010) Tamborēsim! Rokdarbi vienam vakaram. Rīga: Zvaigzne ABC.  

23. Nikitenko, S. (2008) Vasara: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   
24. Nikitenko, S. (2007) Ziema: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

25. Ozolniece, L. (1999) Rokdarbu burtnīca sākumskolai. Pīnītes. Aukliņas. Auduma pinumi. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 

26. Плетеночки для девочек. Браслетики, ленточки, тесемочки. (1999) Перевод Мещерякова С. 

Москва: Внешсигма, 1999. 

27. Rieksta, D. (2005) Ar gudru ziņu... Rokdarbi. Praktikums. Rīga: Raka. 

28. Vaivare, B. (2001) Auduma marmorēšana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

29. Vaivare, B., Urdziņa, M. (1998) Mājturība. Tekstils. Kompozīcija.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

30. Volāne, E. (1999) Darini pats. Gudrām galvām stiprām rokām. Lielvārde: Lielvārds.  

31. Volāne, E. (1996) Darini pats. No dzijām un diegiem. Lielvārde: Lielvārds.  

32. Ziemassvētku rotājumi: 150 rotājumu apraksti un paraugi. (1997) red. G. Rudzīte.  Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Creativ idee sonderheft: basteln mit kindern  

2. Коллекция идей 

3. Mans mazais 

4. Mājas & Dārzs 



5. Sākums 

6. Skolotājs 

7. Pirmsskolas izglītība 

8. Азбука рукоделия: http://www.trozo.ru/cat/rukodelie 

9. Crafts// Family fun: http://familyfun.go.com/crafts/ 

10. Crafts// Frugal family fun blog: http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts 

11. Crafts by material: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/ 

12. Crafts for preschoolers and kindergartners: http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/ 

13. Цветы из капрона: http://www.liveinternet.ru/users/podborka/post119732368 

14. Делаем для детей. Делаем с детьми. //Раннее развитие детей: 

http://www.danilova.ru/master/master.htm 

15. Детское творчество: http://www.7ya.ru/pub/art/ 

16. Добавление элементов дизайна к одежде с помощью коллекции 
картинок: http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx 

17. Домашний hand-made. Идеи со всего мира: http://hmhome.ru/ 

18. Дошкольное воспитание и образование: http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

19. Dāvanu ideju banka: http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html 

20. Энциклопедия мастерства: http://igrushka.kz/ 

21. Идеи вашего дома: http://www.ivd.ru 

22. Изонить. Вышивка по картону. СD-ROM, © Alisa Studio, 2002. 

23. Kinder art: http://www.kinderart.com 

24. Магия рукоделия: http://magic-work.ru/ 

25. Мастерская. Сайт для хороших родителей: http://doshkolnik.info/master.htm 

26. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (LR MK  noteikumi Nr.709; Rīgā 
2010.gada 3.augustā; prot. Nr.40, 10.§): http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

27. Обучающие пособия и игрушки своими руками: http://www.7ya.ru/pub/tutorials/ 

28. Одежда для кукол: http://www.dollplanet.ru/odezhda_dlya_kukol/ 

29. Подарки и сувениры - своими руками: http://lanterny.narod.ru/ 

30. Поделки и рукоделие: http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml 

31. Поделки своими руками с детьми: http://podelkino.com/ 

32. Pirmsskolas izglītības programmas paraugs: http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html 

33. Работа с дошкольниками: http://festival.1september.ru/articles/subjects/16 

34. Рукоделие: http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html 

35. Рукоделие.//Baby blog: http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509 

36. Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/ 
37. Rokdarbu portāls: http://www.rokdarbiem.lv 

38. Создаем сказочный мир: http://www.deliya-toys.ru/interesting/75-sozdaem-skazochniy-mir.html 

39. That artist woman: discovering life one art adventure at a time: http://www.thatartistwoman.org/ 

40. Умелые ручки//Солнышко: http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html 

41. Забавные поделки крючком и спицами: http://club-rukodelie.com/toys.html 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handicraft and methodic of teaching handicraft 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program „Pre-school teacher” students. 

The study course allows students to get acquainted with textile materials and provides methodological 

advice in dealing with them. The aim of the study course - to develop future teachers' professional 

competence, to teach students to work with textiles (threads) at various groups in pre-school. 

 

  

http://www.trozo.ru/cat/rukodelie
http://familyfun.go.com/crafts/
http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts
http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/
http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/
http://www.liveinternet.ru/users/podborka/post119732368
http://www.danilova.ru/master/master.htm
http://www.7ya.ru/pub/art/
http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx
http://hmhome.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html
http://igrushka.kz/
http://www.ivd.ru/
http://www.kinderart.com/
http://magic-work.ru/
http://doshkolnik.info/master.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://www.7ya.ru/pub/tutorials/
http://www.dollplanet.ru/odezhda_dlya_kukol/
http://lanterny.narod.ru/
http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml
http://podelkino.com/
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html
http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509
http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/
http://www.rokdarbiem.lv/
http://www.deliya-toys.ru/interesting/75-sozdaem-skazochniy-mir.html
http://www.thatartistwoman.org/
http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html
http://club-rukodelie.com/toys.html


Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss II 

Kursa kods MākZI003 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss dod iespēju studējošajiem iepazīties ar veidošanas  mācību metodiku darbā ar dabas materiāliem. 

Kursa mērķis - attīstīt topošo skolotāju profesionālo kompetenci veidošanas rotaļnodarbību īstenošanai 

(darbā ar dabas materiāliem). 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 
1. zināšanas un izpratni par:  

 veidošanas iespējām darbā ar dabas materiāliem, darbarīku un  

dabas materiālu daudzveidību, drošības noteikumu ievērošanu darbā ar dabas materiāliem; 

 kompozīcijas pamatprincipiem, augu  stiprināšanas pamattehnikām. 

2. prasmes pielietot zinašanas: 

 veidot uzdevumu kopu dažādiem vecumposmiem darbā ar dabas materiāliem; 

 izmantojot kompozīcijas pamatnostādnes, veidot plaknes un telpiskos izstrādājumus no 

dabas materiāliem; 

 izmantojot IT iespējas, prezentēt savas darbības rezultātu. 

3. prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt un izvērtēt pirmsskolas izglītības vadlīniju saturu; 

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija; 
 prasmes novērtēt savu u.c. profesionālo darbību. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1.Veidošanas iespējas darbā ar dabas materiāliem, veidošanas darbarīku un  
dabas materiālu daudzveidība, drošības noteikumu ievērošana darbā ar dabas materiāliem. 

2.Kompozicionālie pamatelementi. 

3.Kompozīcijas pamatprincipi. 

4.Augu stiprināšanas pamattehnikas un spraušanas metodes. 

5.Kompozīciju veidi. 

6.Plaknes izstrādājumi no dabas materiāliem. 

7.Telpiski izstrādājumi no dabas materiāliem. 

8.Nacionālie augi, augu simboliska nozīme. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 



Uzdevumu kopas atlase dažādiem vecumposmiem, kompozīciju veidošana, prezentācija, novērtēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite-skate. 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās (20%), 

praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, prezentācijas, 

radošo (praktisko) darbu skate. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Dzedule, B., Leitāne, U. (1996) Cepurnieks niekojas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Nikitenko, S. (2009) Rudens: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

Olbinska, E. (2005) Zabawki z warsztatu natury - majsterkowanie dla dzieci. : Schwager & 

Steinlein – Vemag. 

Перевертень, Т.И. (2002)  Самоделки из разных материалов.- Москва: Просвещение. 

Розани, А. и др. (2011) Расписываем камни. Работаем с проволокой. Москва: Ниола-Пресс. 
Vahtere, E. (2006) Darīsim kopā ar bērniem. 50 idejas bērnu attīstībai. Zīmēšana, krāsošana, 

veidošana, meistarošana telpās un ārā. Rīga: Eve. 

 

Papildliteratūra: 

1. Барнетт, Ф. (1997) Цветы к праздникам: Букеты. Композиции. Аранжировка: пятьдесят 

праздничных композиций из живых и сухих цветов. Москва: Росмэн. 

2. Bonibergere, P. (2007) Rotājumi no māla podiņiem. - Rīga: Jumava.  

3. Bērziņa, G. (2006) Rokdarbi jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.//Pirmsskolas izglītība, 2: 26.-
27. 

4. Blīgzna, K. (2003) Līnijas. Laukumi. Kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds. 

5. Цветов таинственная сила: фотоальбом. (1993) авт.-сост. Н.Наумова, Н.Осипова. Москва: 

Панорама.  

6. Celmiņa, I. (2006) Idejas rudenīgiem rotājumiem.// Sākums. 4: 32.-33.  

7. Dirnēna, V. (2000) Dabas materiāli pamatskolā. Rīga: RaKa. 

8. Dēbelins, H., Bullings, H. (1999) Ģimenes svētki.  Rīga: Jāņa sēta. 

9. Фомина, Ю. (2006) Модная квартира: праздничный интерьер из букетов и растений 

своими руками. Москва: Эксмо. 

10. Фомина, Ю. (2005) Современные букеты. Москва: Ниола 21-й век.  

11. Фомина, Ю. (2005) Флористика вокруг света. Москва: Ниола 21-й век: Вече. 

12. Floristikas avīze. Floristikas pamattehnikas. Stilu mācība floristikā. Floristikas izstrādājumu 
daudzveidība. (1999) Sast. I. Ozoliņa. Rīga: Lauku avīze. 

13. Grīns, M., Grīna, M. (1992) Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everes. 

14. Hansena Kirstena, A. (2002) Bērncentrētu grupu veidošana. Rīga: Izglītības iniciatīvu centrs.  

15. Hibnere, V. (1998) Bērna vizuālā darbība. I daļa. Rīga: RaKa. 

16. Hibnere, V.,Grasmane, L. (2000) Bērna vizuālā darbība. II daļa. Rīga: RaKa. 

17. Хананова, И. (2007) Соленое тесто. Москва: Аст-Пресс книга. 

18. Ildiko, H. (2007) Kavicsmunkak. Sorozat: CSER Kiado. 

19. Klints, D. (2005) Svētku grāmata ģimenei. Saules grieži.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

20. Krāšņā ziedu pasaule. (2005)  tulk. A. Šmite ; sast. I. Stradioti. Rīga: Jumava. 

21. Kurperšoeka, M. (2004) Dārza ziedu kārtošana. Rīga: Eve.  

22. Labas idejas svētkiem. (2009)  tulk. Ā. Servuta. Rīga: Jumava. 
23. Mana superbiezā darbagrāmata. (2003)  no vācu val. tulk. S. Lomovceva. Rīga: Zvaigzne ABC. 

24. Meluškāne, L. (2007) Mājturība un tehnoloģijas: 1.-4. klase. Rīga: RaKa. 

25. Meluškāne, L. (2006) Floristika. // Sākums. 4: 34. 

26. Наумова, Н., Осипова, Н. (1993) Цветов таинственная сила. Москва: Панорама. 

27. Ozoliņa, I. (2000) Floristika. Metodiskie materiāli.  Rīga: SP Aģentūra. 

28. Owen, C. (2004) Ozdobne świece. Pomysĺy i wykonanie. Warszawa: Świat Książki. 

29. Праздничные свечи. Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. (2001)  Пер. с ит. яз. 

А.Васильевой, лит.обработка И.Ермаковой.  Москва: Аст-Пресс. 

30. Peraškevici, I. & N. (1993) Puzuri. Rīga: Jāņa sēta. 

31. Роуворт, Дж. (1997) Букеты из сухих цветов круглый год. Москва: Аст-Пресс.  

32. Rieksta, D. (2005) Ar gudru ziņu... Rokdarbi. Praktikums.- Rīga: Raka. 

33. Roga, V. (1999) Kam čaklas rokas, tam darbi sokas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7112689/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857201/


34. Сидорова, М А. (2007) Икебана: практическое руководство.  Москва: Ниола-Пресс.  

35. Смирнова, Е. (2008) Флористика: праздничные композиции: практическое руководство. 

Москва: Ниола-Пресс.  

36. Сухие цветы: 100 идей для украшения вашего дома. (1997)  пер. с исп. Г.Селиверстов.  

Москва: Аст-Пресс.  

37. Valtere, B. (2011) Floristika: pamatkurss ziedu kārtošanā. Rīga: Jumava. 

38. Volāne, E. (1996)  Darini pats. Rudens. Lielvārde: Lielvārds. 

39. Vundermane, I., Štobe-Rozenštoka, F. (2003) Florists. Kompozīcijas mācība un floristikas 

kompozīcijas. Rīga: Lapa H. 

40. Зубков, Р.В. (2005)  Картины из цветов и листьев. Москва: Культура и традиции.  

41. Žagariņa, A. (2006) Puķu pušķi = Букеты. Teksts paralēli latv. un krievu val. Rīga: Nadīna-L. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Bloom’s world 

2. Fleur creatif 

3. Floral design 

4. Floristika 

5. Коллекция идей 

6. Mazajam floristam  

7. Mājas & Dārzs 

8. Profil floral 
9. Sākums 

10. Skolotājs 

11. Pirmsskolas izglītība 

12. Авторские игрушки ручной работы из соленого теста: http://cerapass.narod.ru/index.htm 

13. Аранжировка цветов: http://schools.keldysh.ru/sch444/projekts/2003-4/INDEX.HTM 

14. Crafts// Family fun: http://familyfun.go.com/crafts/ 

15. Crafts// Frugal family fun blog: http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts 

16. Crafts by material: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/ 

17. Crafts for preschoolers and kindergartners: http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/ 

18. Делаем для детей. Делаем с детьми. //Раннее развитие детей: 

http://www.danilova.ru/master/master.htm 
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handicraft and methodic of teaching handicraft 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program „Pre-school teacher” students. 
This study course enables students of working with natural materials. The aim of the study course  - to 

develop future teachers' professional competence, to teach students how to work with the material of 

nature with the pre-school  age children. 

 

  



Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss III 

Kursa kods MākZI002 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss dod iespēju studējošajiem iepazīties ar papīra plastikas pamatiem un sniedz metodiskos 

ieteikumus darbā ar papīru. Kursa mērķis - attīstīt topošo skolotāju profesionālo kompetenci veidošanas 

rotaļnodarbību īstenošanai (darbā ar papīru). 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 
zināšanas un izpratni par:  

 veidošanas iespējām darbā ar papīru, darbarīku un materiālu daudzveidību; 

 kompozīcijas pamatprincipiem. 

prasmes pielietot zinašanas: 

 veidot uzdevumu kopu dažādiem vecumposmiem darbā ar papīru; 

 izmantojot kompozīcijas pamatnostādnes, veidot plaknes un telpiskos izstrādājumus no 

papīra; 

 izmantojot IT iespējas, prezentēt savas darbības rezultātu. 

  prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt un izvērtēt pirmsskolas izglītības vadlīniju saturu; 

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija; 

 prasmes novērtēt savu u.c. profesionālo darbību. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1.Veidošanas iespējas darbā ar papīru, papīra plastikai nepieciešamo darbarīku, materiālu 

daudzveidība un izvēle, drošības noteikumu ievērošana. 
2.Kompozīcijas pamatprincipi darbā ar papīru. 

3.Origami locījumi. 

4.Papīra burzīšana, pīšāna, plēšana. 

5.Papīra marmorēšana un dāvanu saiņošana. 

6.Veidošana no sasmalcināta papīra. 

7.Telpiskie izstrādājumi no papīra. 

8.Maketu izgatavošana (grupu darbā). 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 

Uzdevumu kopas atlase dažādiem vecumposmiem un paraugu veidošana, prezentācija, novērtēšana. 



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite-skate. 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās (20%), 

praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, prezentācijas, 

radošo (praktisko) darbu skate. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Aitēre – Šēle, L. Origami. (1997) Papīra locīšana lieliem un maziem. Rīga: Zvaigzne ABC.  
Semaka – Tilikovska, A., Tilikovska, A. (1997) Izgriešana, zīmēšana, krāsošana, līmēšana. (3-5 

g.v.b.) Rīga: Zvaigzne ABC. 

Shannow, F. (2001) Paper pleasures: The creative guide to papercraft. New York: Weider 

Nicolson. 

Treimane, G. (1997) Papīra plastika. Papīra locīšana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Vahtere, E. (2006) Darīsim kopā ar bērniem. 50 idejas bērnu attīstībai. Zīmēšana, krāsošana, 

veidošana, meistarošana telpās un ārā. Rīga: Eve. 

 

Papildliteratūra: 

1. Bērziņa, G. (2006) Rokdarbi jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.//Pirmsskolas izglītība, 2: 26.-

27. 

2. Eihmane, D. (1995) Tādi raksti pūriņā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Hansena Kirstena, A. (2002) Bērncentrētu grupu veidošana. Rīga: Izglītības iniciatīvu centrs.  

4. Hibnere, V. (1998) Bērna vizuālā darbība. I daļa. Rīga: RaKa. 

5. Hibnere, V.,Grasmane, L. (2000) Bērna vizuālā darbība. II daļa. Rīga: RaKa. 

6. Kavacis, V. (1999) Mākslas valodas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC. 

7. Klints, D. (2005) Svētku grāmata ģimenei. Saules grieži. Rīga: Zvaigzne ABC. 

8. Kraukle, D. (1993) Ornaments. Rīga: Zvaigzne. 

9. Krāšņā ziedu pasaule. (2005)  tulk. A. Šmite ; sast. I. Stradioti. Rīga: Jumava. 

10. Labas idejas svētkiem. (2009) tulk. Ā. Servuta.  Rīgš: Jumava. 
11. Mana superbiezā darbagrāmata. (2003)  no vācu val. tulk. S. Lomovceva. Rīga: Zvaigzne ABC. 

12. Meluškāne, L. (2007) Mājturība un tehnoloģijas: 1.-4. klase. Rīga: RaKa. 

13. Montrolls, Dž. (1994) Vienkāršais Origami. Red. M.Solima. Rīga: Elpa. 

14. Nikitenko, S. (2010) Lellītes: rokdarbi vienam vakaram. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Nikitenko, S. (2011) Mīļlietiņas: rokdarbi vienam vakaram. Rīga: Zvaigzne ABC. 

16. Nikitenko, S. (2008) Pavasaris: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

17. Nikitenko, S. (2009) Salvešu locīšana un rotāšana. Rīga: Zvaigzne ABC.   

18. Nikitenko, S. (2008)  Vasara: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

19. Nikitenko, S. (2007) Ziema: 100 radošas idejas.  Rīga: Zvaigzne ABC.   

20. Ņīrmane, B. (1998) Kā iesaiņot dāvanas. Interesantas idejas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

21. Rieksta D. (2005) Ar gudru ziņu... Rokdarbi. Praktikums.- Rīga: Raka. 
22. Roga, V. (1999) Kam čaklas rokas, tam darbi sokas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

23. Šļahova, A., Ostrovska, I. (1995) Telpiskie uzdevumi bērnu daiļradē. Daugavpils: Saule. 

24. Treimane, G. (2000) Ak, eglīte, ak eglīte. Rīga: Zvaigzne ABC. 

25. Treimane, G. (1999) Apsveikuma kartītes. Rīga: Zvaigzne ABC. 

26. Treimane, G. (1999) Dekoratīvie raksti. Rīga: Zvaigzne ABC. 

27. Treimane, G. (1999) Zvaigznes manā logā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

28. Vahtere, E. (2006) Darīsim kopā ar bērniem. 50 idejas bērnu attīstībai. Zīmēšana, krāsošana, 

veidošana, meistarošana telpās un ārā. Rīga: Eve. 

29. Volāne, E. (1999) Darini pats. Gudrām galvām stiprām rokām. Lielvārde: Lielvārds.  

30. Volāne, E. (1996) Darini pats. Lieldienas. Lielvārde: Lielvārds. 

31. Volāne, E. (1997) Darini pats. Ziemassvētki. Lielvārde: Lielvārds. 

32. Zāle, J. (2008) Rotaļas ar krāsām. - Rīga: Raka.  
33. Ziemassvētku rotājumi: 150 rotājumu apraksti un paraugi. (1997) red. G. Rudzīte.  Rīga: Zvaigzne 

ABC. 
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7. Pirmsskolas izglītība 

8. Азбука рукоделия: http://www.trozo.ru/cat/rukodelie 

9. Бумажное моделирование. Чертежи и схемы. http://allfrompaper.narod.ru/ 

10. Crafts// Family fun: http://familyfun.go.com/crafts/ 

11. Crafts// Frugal family fun blog: http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts 

12. Crafts by material: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/ 

13. Crafts for preschoolers and kindergartners: http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/ 

14. Делаем для детей. Делаем с детьми. //Раннее развитие детей: 
http://www.danilova.ru/master/master.htm 

15. Детская академия подарка: http://www.acapod.ru/53.html 

16. Детское творчество: http://www.7ya.ru/pub/art/ 

17. Добавление элементов дизайна к одежде с помощью коллекции картинок: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx 

18. Домашний hand-made. Идеи со всего мира: http://hmhome.ru/ 

19. Дошкольное воспитание и образование: http://it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

20. Dāvanu ideju banka: http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html 

21. Extreme cards and papercrafting: http://extremecards.blogspot.com/ 

22. Энциклопедия мастерства: http://igrushka.kz/ 

23. Игрушки из бумаги: http://www.mirmouse.ru/papmodel/index.html 

24. Идеи вашего дома: http://www.ivd.ru 

25. Изонить. Вышивка по картону. СD-ROM, © Alisa Studio, 2002. 

26. Kinder art: http://www.kinderart.com 

27. Магия рукоделия: http://magic-work.ru/ 

28. Маска, кто ты? http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Pugovka/06_01/ 

29. Мастерская. Сайт для хороших родителей: http://doshkolnik.info/master.htm 
30. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (LR MK  noteikumi Nr.709; Rīgā 

2010.gada 3.augustā; prot. Nr.40, 10.§): http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

31. Обучающие пособия и игрушки своими руками: http://www.7ya.ru/pub/tutorials/ 

32. Оригами: http://www.aha.ru/~origami/common_rus/html/cover.htm 

33. Подарки и сувениры - своими руками: http://lanterny.narod.ru/ 

34. Поделки и рукоделие: http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml 

35. Поделки своими руками с детьми: http://podelkino.com/ 

36. Papercraft world: http://papercraft-world.blogspot.com/ 

37. Pipe cleaner crafts: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/pipe-cleaner-crafts/ 

38. Paper crafts ideas for kids: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/paper-crafts/ 

39. Pirmsskolas izglītības programmas paraugs: http://izm.izm.gov.lv/nozares-
politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html 

40. Работа с дошкольниками: http://festival.1september.ru/articles/subjects/16 

41. Рукоделие: http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html 

42. Рукоделие.//Baby blog: http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509 

43. Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/ 

44. Rokdarbu portāls: http://www.rokdarbiem.lv 

45. Увидеть и найти: http://affiliates.quintura.com/mainkids/ 

46. Умелые ручки//Солнышко: http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handicraft and methodic of teaching handicraft 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program „Pre-school teacher” students. 

http://www.trozo.ru/cat/rukodelie
http://allfrompaper.narod.ru/
http://familyfun.go.com/crafts/
http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts
http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/
http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/
http://www.danilova.ru/master/for_kids.htm
http://www.danilova.ru/master/kids.htm
http://www.danilova.ru/master/master.htm
http://www.acapod.ru/53.html
http://www.7ya.ru/pub/art/
http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx
http://hmhome.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html
http://extremecards.blogspot.com/
http://igrushka.kz/
http://www.mirmouse.ru/papmodel/index.html
http://www.ivd.ru/
http://www.kinderart.com/
http://magic-work.ru/
http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Pugovka/06_01/
http://doshkolnik.info/master.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://www.7ya.ru/pub/tutorials/
http://www.aha.ru/~origami/common_rus/html/cover.htm
http://lanterny.narod.ru/
http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml
http://podelkino.com/
http://papercraft-world.blogspot.com/
http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/pipe-cleaner-crafts/
http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/paper-crafts/
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html
http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509
http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/
http://www.rokdarbiem.lv/
http://affiliates.quintura.com/mainkids/
http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html


The study course allows students to get acquainted with the paper-plastic bases and provide 

methodological recommendations for working with paper. The aim of the study course - to develop 

future teachers' professional competence, to teach students to work with textiles (threads, cotton) at 

various groups in pre-school. 

(the work of the paper). 

  



Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss IV 

Kursa kods MākZI004 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mairita Folkmane, DU MMF Mākslas un dizaina katedra, Mg. paed., doc. 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kursa anotācija: Studenti tiek iepazīstināti ar plastiskajiem un netradicionālajiem veidošanas 

materiāliem, mālu masām un to apstrādei nepieciešamajiem instrumentiem un tehnoloģijām, kas 
paredzētas nodarbībām ar pirmsskolas vecuma bērniem. Iegūtās zināšanas tiek aprobētas 

praktiskajās nodarbībās. 

Kursa mērķis: Iepazīties ar plastiskajiem veidošanas materiāliem, kas piemēroti darbam ar 

pirmsskolas vecuma bērniem. Apgūt māla masu, ģipša liešanas un papjē-mašē veidošanas un 

apstrādes tehnoloģijas. Attīstīt telpiskuma, formas, kompozīcijas un proporciju izjūtu. 

 

Kursa uzdevumi:  

 Pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar plastiskajiem materiāliem- mālu, ģipsi un papjē –

mašē masu; 

 Iepazīties un veidot elementāras iemaņas ģipša izmantošanā; 

 Apgūt keramikas apgleznošanas – zemglazūras, virsglazūras un porcelāna apgleznošanas 

tehnoloģijas; 

 Apmeklēt keramikas un darbnīcu un izstādes;  

 Veicināt studentu pašvērtējuma prasmes un kritisko domāšanu.  
 

 

Rezultāti: 

 1. Zināšanas 

 Pārzina keramikas materiālu tehnoloģiju – māla un akmensmasas sagatavošanu, veidošanu, 

dekorēšanu, žāvēšanu, glazēšanu, apdedzināšanas procesa īpatnības, darbam nepieciešamos 

instrumentus un iekārtas; 

 Pārzina ģipša liešanas un papjē- mašē tehnikas veidošanas procesu un darbu apstrādāšanu; 

 Pārzina plastisko un netradicionālo materiālu (sāls mīkla, plastika, plastilīns, vasks, sniegs 

u.c.) pielietošanas iespējas veidošanas nodarbībās pirmskolas vecuma bērniem. 

2. Prasmes  
 Spēj patstāvīgi sagatavot darbam mālu masas; 
 Prot sagatavot darbam skices un pēc tām veidot keramikas izstrādājuma formu no plastiem, 

kārtām vai no viena gabala; 

 Prot izvēlēties piemērotu dekorēšanas veidu un kompozīciju atbilstoši keramikas izstrādājuma 

formai; 

 Prot žāvēt un glazēt keramikas izstrādājumus; 

 Var izmantot keramikas apgleznošanas tehnoloģijas; 

 Prot sagatavot darbus apdedzinājuma procesam; 

 Var izpildīt ģipša formas atliešanu un veikt tās apstrādi, izgatavot spiedogus; 

 Prot izgatavot plastisku formu papjē- mašē tehnikā. 

3. Kompetence 

 Analizē profesionālo literatūru, internetresursus un citus avotus par plastisko materiālu 



izmantošanu veidošanas nodarbībās pirmsskolas vecuma bērniem; 

 Spēj spriest par tradicionālās keramikas procesu norisi vēsturiskā attīstībā; 

 Spēj organizēt darba vietu un pasniegt keramikas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē 

vai interešu izglītības pulciņos; 

 Spēj kritiski izvērtēt savus un citu darbus;  

 Pārzina keramikas darbu transportēšanas un eksponēšanas īpatnības.  

 

Kursa saturs: 

1. Plastiskie un cietie veidošanas materiāli. Plastisko veidošanas materiālu īpatnības, 
tehnoloģija, instrumenti, darba vietas sagatavošana. 

2. Ieskats tradicionālās keramikas attīstībā. Formveides principi un paņēmieni. 

      3.   Mālu masas sagatavošana darbam. Trauka veidošana no māla.  

4. Trauka apstrāde, dekorēšana. 

5. Svilpaunieka izgatavošana.  

6. Keramikas apdedzināšanas un glazēšanas tehnoloģijas. Keramikas darbu 

transportēšanas un eksponēšanas īpatnības. 

7. Reljefa izveidošana no māla, plastilīna, sāls mīklas. Pamatnes un reljefa veidošana. 

8. Formas izgatavošana papjē - mašē tehnikā. 

9. Ģipša tehnoloģiskās īpatnības. Reljefa un spiedoga izgatavošana. 

      9. Veidošanas nodarbību tēmas un netradicionālu ideju realizēšana pirmskolas  vecuma bērniem. 

 

Kursa plāns:  

Studiju kursa struktūra: 

Praktiskās nodarbības- 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Plastiskie un cietie veidošanas materiāli, to apstrādei nepieciešamie instrumenti un 

darba paņēmieni. 

2. Māla masu sagatavošanas, veidošanas un apstrādes tehnoloģijas.  

3. Apjomīgu formu risinājumi. Trauks. 
4. Kompozīcijas izveidošana, skiču izstrāde. 

5. Veidošanas  un virpošanas paņēmieni. Trauka dekorēšana. 

6. Trauku izgatavošana uz ģipša formas un virpošana. 

7. Reljefa izveidošana no māla. Medaļa. Reljefa izgatavošana no plastilīna, sāls 

mīklas, mozaīka. 

8.  Pamatnes sagatavošana. Reljefa uzlikšana, apstrāde.  

9. Apaļskulptūra. Tēla veidošana. Faktūra. 

10.  Svilpaunieks. Svilpes izgatavošanas tehnoloģija. 

11. Keramikas izstrādājumu žāvēšana un sagatavošana apdedzināšanai. 

12. Ģipša liešanas un apstrādes tehnoloģijas, izmantošanas iespējas. 

13.  Spiedoga un reljefa izgatavošana. 

14. Papjē-mašē tehnoloģija. Plastiskas formas izgatavošana no papjē-mašē masas. 
15. Papjē- mašē tehnikā izgatavotās formas apstrāde. 

16. Netradicionālu materiālu pielietošana un ideju realizēšana veidošanas nodarbībās 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

Studentu patstāvīgais darbs: 

1. Sagatavot nepieciešamos darba rīkus nākamajai nodarbībai. 

2. Skiču izstrāde veidotam keramikas traukam no māla. 

3. Pabeigt trauka veidošanu, skiču izstrāde dekorēšanai. 

4. Sagatavot trauku žāvēšanai – apstrādāt un pulēt. 

5. Izgatavotā svilpaunieka, dekorēšana, sagatavošana žāvēšanai. 

6. Skiču izstrāde reljefa veidošanai. 
7. Reljefa izveidošana no māla. 

8. Izlietās ģipša formas apstrāde.  

9. 10 dažādu ideju apraksts plastisko materiālu izmantošanai pirmskolā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana ir obligāta. 

Nodarbību apmeklēšana - 40% 

Izpildīti praktiskie darbi- 50% 

Ieskaite-10% 



 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Bernāne, A., Borisa, V. (2010) Apmācību programma Latgales keramika. Daugavpils pilsētas 
dome: S&G , 108. 

2. Melnbārde – Krisberga, H. (1982) No māla līdz keramikai.  R., Zvaigzne. 

3. Kučinska ,V. (1982) Mākslas keramika Latvijā 1960-1980. Rīga: Zinātne,  

            134 lpp. 

4. Muižniece, R. (2006) Cita pasaule Pēteris Martinsons. Rīga: Galerija Daugava. 

5. Pujāts, J. (2002) Latgales keramika. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība. 

6. Pormanis, I. (1985) Mākslas keramikas izstrādājumu masas un angobas. R.: Mācību iestāžu 

metodiskais kabinets. 

3. Adomonis, J. (1994) Nuo taško iki sintezės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 

5.   Поверин, А. (2002)  Гончарное дело. Москва: Культура и традиции. 

 

Papildliteratūra: 

1. Adomonis J. (1994). Nuo taško iki sintezės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 

2. Atterbury P. (1999). Miller’s Tenttieth-Century Ceramics. London: Octupus.  

3. Berensohn P. (1972). Finding One’sWay with Clay. New York. 

4. Bubbico G. (2004). Ceramica. Milano: Demetra. 

5. Chroman E. (1976). The Potteries primer. New York: Publishers. 

6. Dulkina T.I., Grigorjeva N.S.(1982) Gzhel ceramics. 18.th- 19.th centuries, ceramics. 20.th 

century, (1982.) Planeta Publishers Moscow. 

7. Fournier, R. (1977). Illustrated Dictionary of Practical Pottery. New York: Van Nostrand 
Reinhold Company. 

8. Gaudi A. (2004). Antonio Gaudi. Madrid: Kliczkowski.  

9. Gebauer W.(1983). Kunst handwerkliche Keramik. VEB Leipcig. 

10. Hamer, F. (1975). The Potter’s Dictionary of Materials and Techniques.  Cambridge: The 

University Printing House. 

11. Heuschkel H., Muche K. ABC keramik,-VEB Leipcig 1974. 

12. Hofsted J. (1975). Topfern. Bonn-Rottgen, Hornemann Verlag. 

13. Jianu I. (1971). Henry Moore. Bucuresti, Editura Meridiane. 

14. Konstants, Z. (1996). ”Baltars” Rīga :“Latvijas enciklopēdija”.  

15. Konstants, Z., Poluikeviča, T. (1984). Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga: Zinātne. 

16. Lehnhäuser, W.(1966). Glasuren und ihre Farben. Verlag, Düsendorf. 

17. Leland N. (1990). The Creative Artists. Cincinnati: North Light Books.  
18. Lode, F. (1987). 100 Tips fur keramikfreunde, Urania-Verlag Leipcig. 

19. Lynggaard, F. (1970). Potery: Raku Technique. New York: Van Nostrand Reinhold Company. 

20. Masini Lara V. (1989). Art Nouveau. Firenze: Giunti.  

21. Meyer A. (1995). Oceanic Art.  Koln, Konemann. 

22. Miller J. (2004). Arts & Crafts. London: Dorling Kindersley Book.  

23. Miller J. (2005). Art Deco. London: Dorling Kindersley Book.  

24. Miller J. (2006). Decorative Arts. London: Dorling Kindersley Book.  

25. Miller, J. (2004). Arts & Crafts. London: Dorling Kindersley Book.  

26. Miro M. (2003). Robert Turner. London:  Kodansa International.  

27. Muche K.(1986) Form und Dekor. VEB Leipcig. 

28. Nodieva, A. (1977). Latviešu keramika. Rīga: Liesma. 
29. Pormanis, I. (1981). Keramikas tehnoloģija ( Māli). Rīga: Mācību iestāžu metodiskais 

kabinets. 

30. Pormanis, I. (1990). Keramika. Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets. 

31. Pormanis, I.(1986). Dekoratīvās glazūras mākslas keramikā. Rīga: Mācību iestāžu         

metodiskais kabinets, 114 lpp. 

32. Racinet A. (2006). The World of Ornament. Koln: Taschen.  

33. Rhodes ,D. (1975). Clay and Glazes for the Potter. London: Pitman Publishing. 

34. Rhodes, D. (1975). Stoneware and Porcelain the Art of High – Fired Pottery.  USA: 

Quinn&Boden company. 

35. Sanders, H. H. (1974). Glazes for special effects. New York: Watson – Guptill Publications. 

36. Shafer, T. (1976). Pottery Decoration. New York: Watson – Guptill Publications. 

37. Sloan Dauglas. (1993). Insight Imagination. Westport: Greenwood Publishing Group Inc. 
38. Smith R. (2003). The Artist’s Handbook. London: A Dorling Kindersley Book. 

39. Taylor B. (2006). Collage. The Making of Modern Art. London: Thames & Hudson.  

40. The Kiln Book  Edition by Frederik Olsen,- (1999), 65 lpp. 

41. Vasiļevskis, Ē. (2003). Pūdnīku skūla. Rīga: AGB. 



42. Wasserspring L. (2000). OAXACAN ceramics. 

43. Wensley D. (2002). Pottery the Essential Manual. Marlborough: The Crowood Press. 

44. Акунова, Л. Ф., Приблуда С. З. (1979) Материаловедение и технология 

      производства художественных керамических изделий.  Москвa: «Высшая  

       школа», 213 lpp. 

45.  Лукич, Г. (1979). Конструирование художественных изделий из керамики.  Москва: 

Высшая школа. 

46. Нохратян, К. А. (1962) Сушка и обжиг,- Москва. 

47. Первая, С.С.(1997) Декорирование художественной керамики, Ленинград. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Dizaina studija www.diainastudija.eu 

Māksla Plus 

Studija www.studija.lv 

www.porcelanamuzejs.lv 

www.ceramicsartdaily.org 

Ceramics Review 

www.look4design.co.uk/art/pages/gallery 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handicraft and methodic of teaching handicraft 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Plastic and hard modeling materials, tools, techniques and processing methods for children’s form 

primary school. Clay processing technologies. Solutions of dimensional shapes. Vessel. Texture. 
Relief. Studies of nature shapes. Plaster casting. Plaster processing.  Proportions. Relief and round 

sculpture. Untraditional  matherials. 

 

  

http://www.porcelanamuzejs.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

 Kurss dod iespēju studējošajiem iepazīties ar rokdarbu/mājturības mācību metodiku, veidojot izpratni 

par rokdarbiem kā līdzekli bērna personības pašizpausmes attīstībā. Kursa mērķis - veidot topošo 

skolotāju profesionālo kompetenci bērnu manuālās un radošās darbības attīstībai. 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

1. zināšanas un izpratni par:  

 rokdarbu/mājturības mācību saturu un ar to saistīto normatīvo dokumentu kopu; 

 rokdarbu materiāli tehnisko nodrošinājumu pirmsskolas izglītības iestādē; 

 IT izmantošanu rokdarbu/mājturības mācību satura apguvē. 

2.prasmes pielietot zinašanas: 

 veikt  rokdarbu uzdevumu atlasi dažādiem vecumposmiem; 

 izstrādāt nodarbību plānus un noformēt metodiskos materiālus rotaļnodarbībām; 

 izmantot IT iespējas, prezentējot metodisko līdzekli un rokdarbu/mājturības 

rotaļnodarbību posmus. 
3.prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt, plānot un izvērtēt mācību saturu rokdarbu tēmu apguvei pirmsskolā; 

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija; 

 prasmes novērtēt savu u.c. profesionālo darbību. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi –16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1.Rokdarbu/mājturības mācību saturs pirmsskolas izglītības vadlīniju struktūrā; ar rokdarbu mācību 

saturu saistīto normatīvo dokumentu analīze. 

2.Rokdarbu/mājturības mācību metodikas mērķis, uzdevumi; rokdarbu materiāli tehniskais 

nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē. 

3.Darba un atpūtas vietas iekārtojums, drošības noteikumi, uzkopšanas darbi un metodiskie 

ieteikumi tēmu apguvei. 

4.IT izmantošanas iespējas rokdarbu/mājturības mācību satura apguvē pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

5.Tēmas „Veselīgs uzturs” metodiskais risinājums. 

6.Tēmas „Galda kultūras pamati” metodiskais risinājums. 

7.Tēmas „Ēdienu gatavošana un galda klāšana” metodiskais risinājums. 

Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodikas pamatkurss V 

Kursa kods Citi4001 

Zinātnes nozare Pedagoģija/Māksla 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija/Plastiskās mākslas 

vēsture un teorija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 



  8.Tēmas „Apģērbs, apģērba izvēle, kopšana” metodiskais risinājums. 

9. Tēmas „Latvju rakstu elementi” metodiskais risinājums. 

10. Tēmas „Telpiski izstrādājumi no dabas materiāliem” metodiskais risinājums. 

11. Tēmas „Darbs ar parafīnu” metodiskais risinājums. 

12. Tēmas „Darbs ar stiepli” metodiskais risinājums. 

13. Tēmas „Darbs ar audumu” metodiskais risinājums. 

14. Tēmas „Darbs ar dziju un diegiem” metodiskais risinājums. 

15. Tēmas „Darbs ar otrreizējām izejvielām” metodiskais risinājums. 

16. Metodiskā līdzekļa (attīstošās didaktiskās rotaļspēles ar aprakstu) izstrāde. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 
Rokdarbu uzdevumu atlase dažādiem vecumposmiem un paraugu darināšana,  rokdarbu/mājturības 

rotaļnodarbību plānu izstrāde, metodiskā līdzekļa darināšana un prezentācija. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite-skate. 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās (20%), 

praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, prezentācijas, 
radošo (praktisko) darbu skate. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

6. Хананова, И. (2007) Соленое тесто. Москва: Аст-Пресс книга. 

7. Mana rotaļspēle. Pirmsskolas izglītības iestāžu pašgatavoto metodisko līdzekļu izstāde 1998. 

(1999) Atb.par izdevumu R.Boša, red.S.Kramēna. Rīga: Mācību apgāds NT.  

8. Masso, S. (1992) Pavārgrāmata bērniem. Rīga:  Jumava. 
9. Праздничные свечи. Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия.(2001) / Пер. с ит. яз. 

А.Васильевой, лит.обработка И.Ермаковой.  Москва: АСТ-ПРЕСС. 

10. Rokdarbi. (2001) red. D. Šulce. Rīga: Unda IK. 

11. Vītoliņa, I. (1999) Rūķa darbi kamolgrozā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

Papildliteratūra: 

1. Aitēre – Šēle, L. (1997) Origami. Papīra locīšana lieliem un maziem. Rīga: Zvaigzne ABC.  

2. Bonibergere, P. (2007) Rotājumi no māla podiņiem. - Rīga: Jumava.  

3. Bērziņa, G. (2006) Rokdarbi jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.//Pirmsskolas izglītība, 2: 26.-
27. 

4. Celmiņa, I. (2006) Idejas rudenīgiem rotājumiem.// Sākums. 4: 32.-33.  

5. Dēbelins, H., Bullings, H. (1999) Ģimenes svētki.  Rīga: Jāņa sēta. 

6. Dirnēna, V. (2000) Dabas materiāli pamatskolā. Rīga: RaKa. 

7. Droši uz ielas. (2007) Rīga: Apgāds Imanta.  

8. Drošības ābece. (2006) Rīga: Enteos. 

9. Dzērvītis, A. (1992) Meiteņu rokdarbi. Rīga: Zinātne. 

10. Eihmane, D. (1995) Tādi raksti pūriņā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

11. Gandertone, L. (1999) Lielā rokdarbu grāmata. /no angļu val. tulk. M.Gulbe, Z.Stikute. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 

12. Grasmane, M. (2000) Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Rasa ABC. 
13. Grasmane, M. (1993) Mājturība. Tamborēšana un adīšana. Rīga: Zvaigzne. 

14. Hansena Kirstena, A. (2002) Bērncentrētu grupu veidošana. Rīga: Izglītības iniciatīvu centrs.  

15. Hibnere, V. (1998) Bērna vizuālā darbība. I daļa. Rīga: RaKa. 

16. Hibnere, V.,Grasmane, L. (2000) Bērna vizuālā darbība. II daļa. Rīga: RaKa. 

17. Hibnere, V.,Grasmane, E. (1993) Tēlotāja māksla 1.-6.klasē. Rīga: Zvaigzne. 

18. Jansone, I. (1999) Amuleta spēks. – Rīga: I.Jansones izd. 

19. Kavacis, V. (1999) Mākslas valodas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC. 
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21. Kraukle, D. (1993) Ornaments. Rīga: Zvaigzne. 
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26. Lielā mājas enciklopēdija. (1997) Karisa D. red. Rīga: Zvaigzne ABC. 
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2. Disney — do it yourself  

3. Коллекция идей 

4. Креатива 

5. Mans mazais 

6. Mājas & Dārzs 

7. Pintura teen 

8. Pirmsskolas izglītība 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857201/


9. Sākums 

10. Skolotājs 

11. Simply handmade 

12. Стильные фантазии. Детская мастерская 

13. The sculpey way 

14. 1000 полезных советов. Рукоделие 

15. Авторские игрушки ручной работы из соленого теста: http://cerapass.narod.ru/index.htm 

16. Азбука рукоделия: http://www.trozo.ru/cat/rukodelie 

17. Бумажное моделирование. Чертежи и схемы. http://allfrompaper.narod.ru/ 

18. Crafts// Family fun: http://familyfun.go.com/crafts/ 

19. Crafts// Frugal family fun blog: http://www.frugalfamilyfunblog.com/category/crafts 

20. Crafts by material: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/ 
21. Crafts for preschoolers and kindergartners: http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler/ 

22. Цветы из капрона: http://www.liveinternet.ru/users/podborka/post119732368 

23. Делаем для детей. Делаем с детьми. //Раннее развитие детей: 

http://www.danilova.ru/master/master.htm 

24. Детская академия подарка: http://www.acapod.ru/53.html 

25. Детское творчество: http://www.7ya.ru/pub/art/ 

26. Добавление элементов дизайна к одежде с помощью коллекции картинок: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx 

27. Домашний hand-made. Идеи со всего мира: http://hmhome.ru/ 

28. Дошкольное воспитание и образование: http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

29. Dāvanu ideju banka: http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html 

30. Extreme cards and papercrafting: http://extremecards.blogspot.com/ 

31. Энциклопедия мастерства: http://igrushka.kz/ 

32. Я волшебник: http://yavolshebnik.ru/Rastim-denezhki-v-volshebnih-gorshochkah 

33. Игрушки из бумаги: http://www.mirmouse.ru/papmodel/index.html 

34. Идеи вашего дома: http://www.ivd.ru 

35. Изонить. Вышивка по картону. СD-ROM, © Alisa Studio, 2002. 
36. Kinder art: http://www.kinderart.com 

37. Магия рукоделия: http://magic-work.ru/ 

38. Маска, кто ты? http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Pugovka/06_01/ 

39. Мастера рукоделия: http://www.mastera-rukodeliya.ru 

40. Мастерская. Сайт для хороших родителей: http://doshkolnik.info/master.htm 

41. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (LR MK  noteikumi Nr.709; Rīgā 

2010.gada 3.augustā; prot. Nr.40, 10.§): http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

42. Обучающие пособия и игрушки своими руками: http://www.7ya.ru/pub/tutorials/ 

43. Одежда для кукол: http://www.dollplanet.ru/odezhda_dlya_kukol/ 

44. Оригами: http://www.aha.ru/~origami/common_rus/html/cover.htm 

45. Подарки и сувениры - своими руками: http://lanterny.narod.ru/ 
46. Поделки для детcкого творчества: http://www.rukodelie.by/18/ 

47. Поделки и рукоделие: http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml 

48. Поделки своими руками с детьми: http://podelkino.com/ 

49. Papercraft world: http://papercraft-world.blogspot.com/ 

50. Pipe cleaner crafts: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/pipe-cleaner-crafts/ 

51. Paper crafts ideas for kids: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/paper-crafts/ 

52. Pirmsskolas izglītības programmas paraugs: http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/programmu_paraugi/5989.html 

53. Работа с дошкольниками: http://festival.1september.ru/articles/subjects/16 

54. Рукоделие: http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html 

55. Рукоделие.//Baby blog: http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509 

56. Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/ 
57. Rokdarbu portāls: http://www.rokdarbiem.lv 

58. Создаем сказочный мир: http://www.deliya-toys.ru/interesting/75-sozdaem-skazochniy-mir.html 

59. Соленое тесто: http://www.deti.by/parents/together/salty_dough.html 

60. That artist woman: discovering life one art adventure at a time: http://www.thatartistwoman.org/ 

61. Увидеть и найти: http://affiliates.quintura.com/mainkids/ 

62. Умелые ручки//Солнышко: http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html 

63. Вяжем сказку! http://www.liveinternet.ru/users/3263378/post122331897/ 

64. Забавные поделки крючком и спицами: http://club-rukodelie.com/toys.html 
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Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handicraft and methodic of teaching handicraft 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor’s study program „Pre-school teacher” students. 

Also develops understanding about the handicraft as a means for fostering child’s self expression, 

offers the insights of developing child’s’ physical, spiritual potential while teaching child. The aim of 

the course - to develop future teachers' professional competence of children of manual and creative 

development. 

  



Kursa nosaukums Fiziskā izglītība I 

Kursa kods SpoZI005  

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studējošajiem, lai 

apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta aktivitāšu 

organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta saturu, to 

īpatnībām pirmsskolas izglītības posmā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības īpatnībām pirmsskolas izglītības posmā, 

 sporta mācību saturu pirmsskolas izglītības iestādē, 

 peldētprasmes pamatiem.   

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 izvērtēt kustību nozīmi bērnu attīstībā, 

 demonstrēt apgūto peldēšanas stilu tehniku, 

 atlasīt un organizēt vingrinājumus padēšanas pamatprasmju apguvei pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

 

 

Kursa saturs: 

1. Sports vispārējā izglītības sistēmā. Ievads sporta izglītībā pirmsskolas izglītības iestādē – P2 

2. Personības raksturojums saistībā ar fiziskajām aktivitātēm – P2 

3. Fizisko aktivitāšu bioloģiskais pamatojums – P4  

4. Peldētprasmes pamati – P24 

 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Izglītības likums. Pirmsskolas izglītības vadlīnijas un programmas. Sporta izglītības mērķi un 

uzdevumi pirmsskolā.  

2. Sports un bērna personības attīstība: sociālā, garīgā, psihiskā, emocionālā. 

3. Sporta pamatjēdzieni. Sportā izmantojamie līdzekļi.     

4. Fiziskie vingrojumi veselībai un fiziskai attīstībai. Fizisko vingrinājumu struktūra. 

5. Vingrinājumi iepazīšanai ar ūdens. 
6. Turēšanas virs ūdens.  

7. Elpas aizture.  

8. Acu atvēršana ūdenī.  



9. Slīdējumi ūdenī.  

10. Izelpa ūdenī.   

11. Kāju darbība kraula uz krūtīm.  

12. Kāju darbība kraula uz muguras. 

13. Roku darbība kraula uz krūtīm.  

14. Roku darbība kraula uz muguras. 

15. Krauls uz muguras pilnā koordinācijā.   

16. Krauls uz kūtīm pilnā koordinācijā.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

- referāts par regulāru kustību nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšanai  (20%), 

- peldētprasmju apguve atbilstoši individuālajām īpatnībām (50%), 

- vingrināju organizēšana un vadīšana ūdenī (30%).    

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Fiziskās kultūras teorija. (1993)/ I.Liepiņa redakcijā. – Rīga: Zvaigzne  

2. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – Rīga: Raka 

3. Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka  

4. Grants, J. (1997) Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - R.: Mācību grāmata  

5. Karlovska, R., Mārtiņsone, U. (2011) Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai. Kustību 

aktivitātes. – R.: Zvaigzne ABC   

6. Puškarevs, I., Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. –Rīga: Lielvārds  

7. Pučure, I. (2003) 5 – 6 gadus vecu bērnu fiziskās aktivitātes. // Es gribu iet skolā. 

8. Кожухова, Н. и др. (2002) Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях. -  Москва: ACADEMIA  

9. Шебеко, В. и др. (1998) Методика физического воспитания в дошкольных 
учреждениях.-  Минск:  Унiверсiтэцкае  

 

Papildliteratūra: 

1. Mawer, M. (1995) The effective Teaching of Physical Education. – London: Longman Group 

Limited 

2. Ommundsen, I. (1997) Exercice and Fitness. Sport for children and youth. Motivational 

aspects. – Odense: Odense Universiry press 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaurs studiju programmas „Skolotājs” B daļa  

 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Physical Education 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports education and develop 

the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course helps the students to 

acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of sport in pre-school 

education. 

 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Fiziskā izglītība II 

Kursa kods SpoZI002 

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „S kolotājs” studējošajiem, lai 

apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta aktivitāšu 

organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta saturu, to 

īpatnībām pirmsskolas izglītības posmā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 kustību tehniku, prasmju un iemaņu apguvi pirmsskolas vecuma bērniem, 

 bērnu darba organizācijas formām.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 analizēt kustību tehniku un labot kļūdas, 

 noteikt kustību apgūšanas etapu, 

 izvēlēties sporta aktivitāšu saturu atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu īpatnībām. 

  

 

Kursa saturs: 

1. Kustību prasmes un iemaņas – P2  

2. Pamatkustību apgūve. Cikliskās kustības un to veidi, izpildes tehnika – P4 

3. Pamatkustību apgūve. Acikliskās kustības un to veidi, izpildes tehnika – P6 

4. Jaukta tipa vingrinājumi un sporta vingrinājumi – P2   

5. Apļa treniņš – P2 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Kustību tehnika, kustību prasmes un iemaņas. Kustību mācīšanas metodes un metodiskie 

principi. 

2. Soļošanas iemaņu veidošana. Soļošanas raksturojums, veidi un to mācīšanas metodika 

pirmsskolas vecuma bērniem (rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumi). 

3. Skriešanas iemaņu veidošana. Skriešanas raksturojums, veidi un to mācīšanas metodika 

pirmsskolas vecuma bērniem (rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumi). 

4. Lekšanas iemaņu veidošana un lēcienu apguve. Lēcienu, palēcienu veidi un to mācīšanas 

metodika pirmsskolas vecuma bērniem (rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumi). 

5. Mešanas, ķeršanas, ripināšanas iemaņu veidošana un apguve. Mešanas, ķeršanas, ripināšanas 
veidi un to mācīšanas metodika pirmsskolas vecuma bērniem (rotaļveida un atdarināšanas 

vingrinājumi). 

6. Rāpošanas un rāpšanās iemaņu veidošana un apguve. Rāpošanas, rāpšanās veidi un to 



mācīšanas metodika (rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumi). 

7. Kombinētie lēcieni, vingrinājumi ar izpletni.   

8. Apļa treniņa organizēšanas un vadīšanas īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 
- analizēt un izvērtēt katras pamatkustību grupas specifisku iedarbību uz bērnu fizisku attīstību 

(15%),  

- analizēt kustību izpildes tehniku un labot kļūdas vingrinājuma izpildes laikā (15%),  

- rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumu izstrāde, apraksts, organizēšana un vadīšana (40%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Brice, B., Bajarune, I. (2011) Vingrosim ar dziesmiņu. – Rīga: RaKa  
Fiziskās kultūras teorija. (1993)/ I.Liepiņa redakcijā. – Rīga: Zvaigzne  

Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – Rīga: Raka 

Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka 

Grants, J. (1997) Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - R.: Mācību grāmata  

Karlovska, R., Mārtiņsone, U. (2011) Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai. Kustību aktivitātes. 

– R.: Zvaigzne ABC   

Puškarevs, I., Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. –Rīga: Lielvārds  

Pučure, I. (2003) 5 – 6 gadus vecu bērnu fiziskās aktivitātes. // Es gribu iet skolā. 

Вавилова, Е. (1983) Учите бегать, прыгать, лазать, метатЬ.  – Москва: Просвещение  

Каралашвили, Е.А. (2002) Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 

лет. – М.: ТЦ Сфера 

Кожухова, Н. и др. (2002) Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях. -  
Москва: ACADEMIA  

Шебеко, В. и др. (1998) Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях.-  

Минск:  Унiверсiтэцкае  

 

Papildliteratūra: 

1. Banceviča, I. (2006) Mazais draudziņš pulka nāc. Mācīsimies valodu rotaļājoties. – Rīga: 

Avots,  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv  

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība’’ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa 

 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Physical Education 
  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports education and develop 

the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course helps the students to 

acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of sport in pre-school 
education. 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Fiziskā izglītība III 

Kursa kods SpoZ4001 

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studējošajiem, lai 

apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta aktivitāšu 

organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta saturu, to 

īpatnībām pirmsskolas izglītības posmā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 vingrošanas līdzekļiem un to pielietojumu, 

 fiziskiem vingrinājumiem stājas un pēdas veidošanā.    

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 analizēt un kritiski izvērtēt bērnu veselības problēmas, noteikt tos cēloņus.  

 izvēlēties sporta aktivitāšu saturu atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu īpatnībām. 

 

 

Kursa saturs: 

Vingrošanas un vingrošanas līdzekļi pirmsskolas izglītībā – P4 

Vispārattīstošie vingrojumi – P6   

Pareiza stāja un pēda – P2 

Akrobātiskie vingrojumi – P2 

Elpošanas vingrošana – P2 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1.Vingrošanas vispārīgs raksturojums, vingrošanas līdzekļi.  

2.Ierindas mācības vingrojumi un to mācīšanas metodika; uzmanības vingrinājumi un to īpatnības 

pirmsskolas vecuma bērniem; ritmiskās vingrošanas elementi;  

3.Vispārattīstošie vingrojumi pirmsskolas vecuma bērniem. Vingrošanas terminoloģija. VAV pieraksts.  

4.Vispārattōstošo vingrojumu kompleksa organizēšanas un vadīšanas īpatnības. Vingrinājumi dažādam 

ķermeņa daļām. 

5.Tradicionālais sporta inventārs, netradicionālie priekšmeti, dabas materiālu izmantošana VAV 

kompleksā.  

6.Stājas vingrojumi. Plakanās pēdas profilaktiskie vingrojumi. 

7.Akrobātisko vingrojumu elementi: „kamoliņš”, parveliens, stāja uz skausta.  
8.Elpošanas vingrošanas organizācijas pamati. Acu vingrošana.  

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 

- bērnu veselības problēmu apzināšana un analīze (10%) 

- plakanās pēdas profilaktisko vingrinājumu apkopošana un izstrāde(20%)  

- veselību veicinoša vingrošanas kompleksa izstrāde, apraksts, organizēšana un vadīšana (40%)  

 

Mācību pamatliteratūra: 

Brice, B., Bajarune, I. (2011) Vingrosim ar dziesmiņu. – Rīga: RaKa  

Fiziskās kultūras teorija. (1993)/ I.Liepiņa redakcijā. – Rīga: Zvaigzne  
Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – Rīga: Raka 

Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka 

Karlovska, R., Mārtiņsone, U. (2011) Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai. Kustību aktivitātes. 

– R.: Zvaigzne ABC 

Mauriņ, L., Tripāne, T. (1999) Ieteicamas fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības 

traucējumiem. - R.:Madris  

Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. (1994) Kurzemnieces, L. red. -  R.: Mācību grāmata  

Puškarevs, I., Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. –Rīga: Lielvārds  

Pučure, I. (2003) 5 – 6 gadus vecu bērnu fiziskās aktivitātes. // Es gribu iet skolā. 

Švinks, U. (1997) Virpārattīstošie vingrojumi sporta stundā. – Rīga 

Кожухова, Н. и др. (2002) Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях. -  
Москва: ACADEMIA  

Пензулаева, Л. (2002) Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

– Москва: Владос  

Шебеко, В. и др. (1998) Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях.-  

Минск:  Унiверсiтэцкае  

 

Papildliteratūra: 

Banceviča, I. (2006) Mazais draudziņš pulka nāc. Mācīsimies valodu rotaļājoties. – Rīga: Avots,  

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv  

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība’’ 

 

Piezīmes: 

 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas „S kolotājs” B daļa  

 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Physical Education 
  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports education and develop 
the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course helps the students to 

acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of sport in pre-school 

education. 

 

  

http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Fiziskā izglītība IV 

Kursa kods SpoZI003 

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studējošajiem, lai 

apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta aktivitāšu 

organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta saturu, to 

īpatnībām pirmsskolas izglītības posmā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 pārmaiņām bērnu organismā fiziskās slodzes ietekmē, 

 sporta rotaļnodarbības struktūru un tā saturu.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 izvēlēties sporta rotaļnodarbības saturu atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu attīstības 

īpatnībām, 

 plānot un organizēt dažādas sporta nodarbību formas; 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

Kursa saturs: 

1.Fiziskās īpašības – P2  

2.Fiziskā slodze un tās raksturojums – P2  

3.Veiklība un tās attīstība pirmsskolas vecuma bērniem – P2  

4.Mācību darba individualizācija un diferenciācija – P4  

5.Kustību rotaļas – P8 

6.Sporta rotaļnodarbība – P8 

7.Sporta nodarbību formas – P6  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1.Fizisko īpašību raksturojums un attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem. 

2.Fiziskās slodzes veidi, iedarbības virzieni. Fiziskās slodzes komponenti, slodzes regulācijas 

paņēmieni. Atpūta.  

3.Līdzsvara spēju attīstībā, kustību koordinācija un tā attīstība, telpas un laika izjūtas attīstība.  

4.Mācību individualizācijas un diferenciācijas kritēriji: veselības stāvoklis, fiziskās sagatavotības 

līmenis. 
5.Bērnu individuālais temps: kustīgie, hiperaktīvie un inertie bērni, to raksturojums un darba īpatnības.  

6.Kustību rotaļu organizēšanas un vadīšanas īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem.  

7.Pirkstiņu rotaļas  un spēles, to attīstoša nozīme un izvēles nosacījumi.   



8.Dažādās intensitātes kustību rotaļas.  

9.Didaktiskās kustību rotaļas un vingrojumi, izstrāde un izvēles nosacījumi.   

10.Sporta nodarbību formas un to īpatnības. Sporta rotaļnodarbības struktūras īpatnības.  

11.Nodarbības mērķu un uzdevumu izvirzīšana, satura plānošana, gaitas apraksts.  

12.Sporta rotaļnodarbības satura un organizēšanas metodikas īpatnības jauktā vecuma  bērnu grupā. 

13.Āra sporta nodarbības organizēšanas nosacījumi.  

14.Veselību veicinošie nodarbību veidi: rīta vingrošana; vingrinājumi pastaigu laikā.  

15.Dinamisko minūšu un paužu organizēšanas metodika.  

16.Sporta svētki un izpriecas, to saturs un plānošana.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (10%) 

 patstāvīgo darbu izpilde 40%: 

- dažādu fizisko vingrinājumu ietekmes uz organismu analīze (10%) 

- sporta rotaļnodarbības izstrāde un apraksts (30%)  

- piedāvāto jautājumu teorētiskais apskats (50%)  

 

Mācību pamatliteratūra: 

Brice, B., Bajarune, I. (2011) Vingrosim ar dziesmiņu. – Rīga: RaKa  

Bakisa, A., Romēns, K. (1995) Rotaļas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem. – Rīga: Alberts XII 

Dzintere, D., Boša, R. (1997) Rotaļspēles. – Rīga: Mācību apgads  

Fiziskās kultūras teorija. (1993)/ I.Liepiņa redakcijā. – Rīga: Zvaigzne  

Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – Rīga: Raka 

Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka  

Grants, J. (1997) Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - R.: Mācību grāmata  

Karlovska, R., Mārtiņsone, U. (2011) Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai. Kustību aktivitātes. 
– R.: Zvaigzne ABC   

Puškarevs, I., Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. –Rīga: Lielvārds  

Pučure, I. (2003) 5 – 6 gadus vecu bērnu fiziskās aktivitātes. // Es gribu iet skolā. 

Romenkova, V. (1999) Rotaļu attīstība. – Rīga: Vārti  

Mawer, M. (1995) The effective Teaching of Physical Education. – London: Longman Group Limited 
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Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Physical Education 
  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports education and develop 

the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course helps the students to 

acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of sport in pre-school 

education. 

 

  



Kursa nosaukums Bērnu muzikāli radošā darbība pirmsskolā 

Kursa kods MākZ1003 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mūzikas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti  6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

64 

 

- 

64 

 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. Paed., lektore Jeļena Badjanova 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studentiem. Kurss paredz sekmēt 

studentu tradicionālās, klasiskās un populārās mūzikas uztveri un izpratni, ka arī muzikālo kultūru. 

Studiju kurss piedāvā  apgūt tādas zināšanas, prasmes un vērtības, kas palīdz kļūt par aktīvu, atbildīgu 

pilsoni un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos gan individuāli, gan sabiedrībā, sākot ar vietējo un 

beidzot ar globālo mērogu, ka arī apgūt muzikāli teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas radošai 

izmantošanai mācīšanās un audzināšanas procesā. Mācību satura apguve balstās uz sociālā 

konstruktīvisma pieeju un studējošo aktīvu iesaistīšanu studiju procesā. sekmēt studentu tradicionālās, 

klasiskās un populārās mūzikas uztveri un izpratni, ka arī muzikālo kultūru. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

1. Atlasīt, sistematizēt, analizēt, interpretēt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju atbilstoši 

izvirzītām mērķim. 

2. Izprast kultūras un tradīcijas dažādību un prast to saskatīt mijiedarbībā sadzīves un 

profesionālajā jomā. 

3. Radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 

4. Plānot un organizēt pasākumus, izmantojot apgūtas teorētiskos pamatus un prasmes. 
5. Veikt radošo darbību, kas dod ieguldījumu profesionālajā jomā. 

6. Demonstrēt tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrām, tradīcijām; apzināties savu un citu 

identitāti. 

7. Patstāvīgi plānot un strukturēt savu profesionālo pilnveidi. 

 

Kursa saturs: 

Praktisko darbu tēmas 

1.temāts. Mūzikas vēstures attīstības periodi. Dažādu macību līdzekļu radošā izmantošana. 

Praktiskais darbs 4 st. 

1. praktiskais darbs. Mūzikas vēstures raksturīgākās iezīmes, žanri, formas. Muzikāli-didaktisko rotaļu 

inscenējums.  

2. praktiskais darbs. Vadošie komponisti un spilgtākie mūzikas stilu un žanru paraugi. Mūzikas tēlu 

izpratne un atdarināšana. 

2.temāts. Pasaules tautu muzika. Tautu un tradicionālās mūzikas priekšnoteikumi un ar to saistītie 

jēdzieni (folklora jēdziens un tās īpatnības, kultūrvēsturiskie aspekti, daiļrades un jaunrades kritēriju 

analīze un izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās) 



Praktiskais darbs 24 st. 

3. praktiskais darbs. Latviešu tautas un tradicionālās mūzikas žanru integrēšana rotaļnodarbībās.  

4. praktiskais darbs. Dziesmu svētku tradīcija Latvijā pilsoniskā audzināšanā: radošā izpausme 

vizuālās mākslas rotaļnodarbībās .  

5. praktiskais darbs. Lietuviešu un igauņu tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

6. praktiskais darbs. Baltijas kaimiņzemju tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

7. praktiskais darbs. Citu Eiropas tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

8. praktiskais darbs. Āzijas tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu pašizpausme.  

9. praktiskais darbs. Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas tautas un tradicionālās mūzikas žanru 
izvērtējums un bērnu pašizpausme.  

10. praktiskais darbs. Amerikas zemju tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

11. praktiskais darbs. Pozitīvas attieksmes veidošanās muzikāli radošajā darbībā (pozitīva attieksme 

pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi).  

12. praktiskais darbs. Informācijas un metodiskā materiāla atlase, izveide un izvērtējums.  

13. praktiskais darbs. Daiļrades un jaunrades pamati. Radošuma prasmju integrēšana.  

14. praktiskais darbs. Mūzikas stilu un žanru izvērtējums atbilstoši bērnu vecumposmu īpatnībām. 

 

3.temāts. Populāras mūzikas kultūrvēsturiskie pamatnosacījumi un ar to saistītie jēdzieni radošajā 

darbībā. 
Praktiskais darbs 10 st. 

15. praktiskais darbs. Latviešu un Baltijas kaimiņzemju populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. 

gadsimta sākumam: dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu 

daudzveidība. Daudzveidīgo kustību sekmēšana muzikālās spēlēs un rotaļās. 

16. praktiskais darbs. Eiropas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. Dziesmu, 

deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli radošajā 

darbībā.  

17. praktiskais darbs. Amerikas zemju populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. 

Dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli 

radošajā darbībā. 

18. praktiskais darbs. Āzijas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. Dziesmu, 

deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli radošajā 
darbībā.  

19. praktiskais darbs. Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. 

gadsimta sākumam. Dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu 

daudzveidība muzikāli radošajā darbībā.  

 

4.temāts. Rokmūzikas vēsturiskie aspekti un stili (ar to saistītie jēdzieni: rokenrols; bigbīts; rokmūzikas 

stili; rokopera) un radošo uzdevumu izveide. 

Praktiskais darbs 6 st. 

20. praktiskais darbs. Rokenrola jēdziena raksturojums un likumsakarības radošo uzdevumu izveidē.   

21. praktiskais darbs. Rokmūzikas parādību izvērtējums un radošo uzdevumu izveidē.  

22. praktiskais darbs. Rokmūzikas stilu un rokoperas fragmentu inscenējums. 

5.temāts. Džēza vāsture un stili. Radošās darbības formas.  

Praktiskais darbs 4 st. 

23. praktiskais darbs. Jēdzienu un stilu atdarināšana muzikāli radošajā darbībā. 

24. praktiskais darbs. Tēmas integrēšana rotaļnodarbībās. 

6.temāts. Tehnoloģiju izmantošana audzināšanas pasākumos.  (tehnoloģija un mūzika; sabiedriskie 

sakaru līdzekļi; skaņu ierakstu tehnikas attīstība; videoklips; karaoke; disko un tehnomūzika) 

Praktiskais darbs 6 st. 

25. praktiskais darbs. Tehnoloģijas izmantošanas pamatnosacījumi pasākumu organizēšanā. 

 26. praktiskais darbs. Skaņu ierakstu tehnikas attīstība: ierakstu sākumi un mūsdienu iespējas. Pasaku 



un dzejoļu inscenējumi. 

27. praktiskais darbs. Mūzikas popularizēšana caur sabiedriskajiem sakaru līdzekļiem: radio, kino, 

televīzija, pasākumi, internēts. Daiļdarba personāža atveidošana. 

 7.temāts. Mūsdienu laicīgas un sadzīves mūzikas žanri un stili. Radošuma prasmju izvērtējums. 

Praktiskais darbs 10 st. 

28. praktiskais darbs. 21. gadsimta sākuma pasaules tradicionālā un populāra mūzika radošajā darbībā.  

29. praktiskais darbs. Jaunie mūzikas žanri un stili muzikālās rotaļās.  

30. praktiskais darbs. Mūsdienu starpkultūru pieredzes apguve, pētīšana, atdarināšana.  

31. praktiskais darbs. Metodisko materiālu atlase, izveide un pilnveide.  

32. praktiskais darbs. Tikumiskās vērtības muzikāli radošajā darbībā.  

 

8.temāts. Dziedāšanas pamatprincipi. Dziesmu izmantošana bērnu ikdienas dzīvē. 
 

Praktiskais darbs  16 st. 

33.praktiskais darbs. Elpošanas vingrinājumi. Iedziedāšanās vingrinājumi rotaļnodarbībās. 

34.praktiskais darbs. Balss diapazona un tembra jēdzieni. Balss augstums radošajā darbībā.  

35.praktiskais darbs. Fizioloģija un vokālās iemaņas (veidošanās pamatprincipi). 36.praktiskais darbs.  

Praktisko uzdevumu izpildīšana: tembra izmantošana dažādās darbības situācijās.  

37.praktiskais darbs. Niansētas dziedāšanas iemaņas (dikcija, muzikālā frazēšana, dinamika). Radošie 

vingrinājumi.  

38.praktiskais darbs. Muzikālās dzirdes attīstības vingrinājumi. 

39.praktiskais darbs. Tautas dziesmas un bērnu dziesmas pirmsskolā. 

40.praktiskais darbs. Dziesmas bērnu radošajā mākslinieciskā darbībā. 
 

9.temāts. Mūzikas klausīšanās. Tēmas integrēšana dažādās rotaļnodarbībās.  

 

Praktiskais darbs  22 st. 

41.praktiskais darbs. Dziesmu klausīšanās pieaugušo un bērnu izpildījumā. 

42.praktiskais darbs. Radoša darbība mūzikas pavadījumā (muzikāli-didaktiskās spēles, rotaļas, 

uzdevumi). 

43.praktiskais darbs. Mūzikas noskaņas uztvere un radošā darbība. 

44.praktiskais darbs. Mūzikas un skaņu klausīšanās, pētīšana un atdarināšana. 

45.praktiskais darbs. Skaņu raksturojums. Skaņu izkārtojums uzdevumos: augstāk, zemāk, uz augšu, 

uz leju, uz vietas. 

46.praktiskais darbs. Skanošie žesti patstāvīgā radošā darbībā 
47.praktiskais darbs. Vingrojumi un vingrinājumi dažādā mūzikas pavadījumā (temps,  metrs) 

48.praktiskais darbs. Pasaku un dzejoļu inscenējumi, dramatizācija, demonstrējums. 

49.praktiskais darbs. Mūzikas žanri: dziesma, deja, maršs. Integrēsana rotaļnodarbībās. 

50.praktiskais darbs. Mūzikas ierakstu/skaņdarba fragmentu izmantošana integrētās rotaļnodarbībās. 

51.praktiskais darbs. Audio, videoieraksti, CD, un citi mācību līdzekļi radošajā darbībā: dabas un 

sadzīves skaņas,dziesmas, mūzikas fragmentu ieskaņojumi, izrādes demonstrējums, dažādu 

instrumentu spēles paraugi un attēli, teksta izpildījums dažādās valodās atbilstoši grupas etniskajam 

sastāvam u.t.t. 

 

10.temāts. Ritms, metrs, taktsmērs. Muzikāli ritmiskās kustības. 

 

Praktiskais darbs 16 st. 

52.praktiskais darbs. Ritma skandēšanas pamatprincipi. Ritmiskie vingrinājumi kustību koordinācijas 

spēju attīstībai.  

53.praktiskais darbs. Tautasdziesmu skandēšana. 

54.praktiskais darbs. Muzikāli ritmiskās kustības bērnu patstāvīgā radošajā darbībā 

55.praktiskais darbs. Tautasdziesmu un pasaku tēlu atdarināšana. 

56.praktiskais darbs.  Muzikāli ritmiskās kustības mākslinieciskā darbībā. 

57.praktiskais darbs.  Diriģēšanas paņēmienu izmantošana dažādās rotaļnodarbībās.  

58.praktiskais darbs. Dažādu deju elementu apguve.  

59.praktiskais darbs. Latviešu un citu tautu rotaļas. 

 

11.temāts. Mūzikas instrumenti un skaņurīki radošajā darbībā. 



 

Praktiskais darbs 10 st. 

60.praktiskais darbs. Dažādu mūzikas instrumentu apguve. Radošie vingrinājumi. 

61.praktiskais darbs. Elementārā muzicēšana tautas instrumentu apguvē. Folklora izmantošana 

patstāvīgā muzicēšanā (dramatizācija). 

62.praktiskais darbs. Ritma pavadījums (improvizācija) dažāda žanra dziesmām.  

63.praktiskais darbs. Skaņurīki un mūzikas instrumenti tēlu atdarināšanā. 

64.praktiskais darbs. Materiāli praktiskai darbībai un pētnieciskai darbībai: pašdarināti skaņuriki un 

mūzikas instrumenti. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 64 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Mūzikas vēstures attīstības periodi. Dažādu macību līdzekļu radošā izmantošana. 

2. Pasaules tautu muzika. Tautu un tradicionālās mūzikas priekšnoteikumi un ar to saistītie 

jēdzieni (folklora jēdziens un tās īpatnības, kultūrvēsturiskie aspekti, daiļrades un jaunrades 

kritēriju analīze un izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās) 

3. Populāras mūzikas kultūrvēsturiskie pamatnosacījumi un ar to saistītie jēdzieni radošajā 

darbībā. 

4. Rokmūzikas vēsturiskie aspekti un stili (ar to saistītie jēdzieni: rokenrols; bigbīts; rokmūzikas 
stili; rokopera) un radošo uzdevumu izveide. 

5. Džēza vāsture un stili. Radošās darbības formas.  

6. Tehnoloģiju izmantošana audzināšanas pasākumos.  (tehnoloģija un mūzika; sabiedriskie 

sakaru līdzekļi; skaņu ierakstu tehnikas attīstība; videoklips; karaoke; disko un tehnomūzika) 

7. Mūsdienu laicīgas un sadzīves mūzikas žanri un stili. Radošuma prasmju izvērtējums. 

8. Dziedāšanas pamatprincipi. Dziesmu izmantošana bērnu ikdienas dzīvē. 

9. Mūzikas klausīšanās. Tēmas integrēšana dažādās rotaļnodarbībās.  

10. Ritms, metrs, taktsmērs. Muzikāli ritmiskās kustības. 

11. Mūzikas instrumenti un skaņurīki radošajā darbībā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums (30%), ka arī aktīva līdzdarbošanās, 

piedalīšanās pasākumos un 2 rakstiskie darbi, kuri parāda izpratni par muzikāli radošās darbības 

organizēšanu pedagoģiskajā procesā: 

1. Vismaz 4 literatūras avotu salīdzinājums un izvērtējums esejas formā par izvēlēto tematu: 

būtiskākais un personīgi nozīmīgākais, personīgais viedoklis par izmantošanu un lietderību (30%); 

2. Individuāli izstrādāt un inscenēt muzikālu pasaku (spēli,rotaļu vai cit.) atbilstoši izvēlēta temata 

saturām (40%). 
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2. „British Jornal of Educational Studies” 

3. Dziesmusvētki. Tautas māksla. Kultūrvide.  // VTMC un Latvijas Dziesmu svētku fonds.      
4. Laikraksts “Izglītība un kultūra” 
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6. Žurnāls „Mans mazais” 

7. Žurnāls „Mūzikas saule” / SO Mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Žurnāls izdots ar Latvijas 

Kultūras Ministrījas un Valsts Kultūŗkapitāla fonda finansiālu atbalstu. 

8. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība” 

 

Piezīmes: 

  
 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

  

Creativity in music education in preschool  
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Its purpose is to promote the students’ perception and understanding of traditional, classical and 

popular music as well as musical culture. The study course suggests the acquisition of such knowledge, 

skills and values, which help the students become active and responsible citizens and participate in 

decision making processes both individually and in society, on a local and global scale as well as help 

them acquire theoretical knowledge in music and practical skills for creative application in the learning 
and upbringing process. Acquisition of the study content is grounded in the approach of social 

constructivism and the students’ active involvement in the study process. The course aims to promote 

the students’ perception and understanding of traditional, classical and popular music as well as 

musical culture 
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Kursa nosaukums Integrēto mācību metodika 

Kursa kods PedaI004 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

 

Kursu izstrādāja 

Asociētā profesore Inga Belousa, PhD 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 
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Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts profesionālo pedagoģijas / izglītības studiju programmu studentiem, kuru 

specializācija ir pirmsskolas izglītība. 

Tā mērķis ir nodrošināt praktisku darbošanos, izvērtējot integrēto mācību metodiku ilgtspējīgas 

izglītības kontekstā, plānojot un izvērtējot pirmsskolas izglītībai atbilstošus integrētās mācīšanās 

plānus. 

Studiju kurss piedāvā padziļinātu ieskatu par integrētās mācību metodikas aktualitāti uz ilgtspējību 

orientētā izglītībā, filosofisko un didaktisko pamatu, kā arī praktisku pielietojumu un tā izvērtējumu 
mācību procesā pirmsskolas izglītības iestādē. Studiju rezultātu – ar integrēto mācību metodiku saistīto 

zināšanu, prasmju un attieksmju apguve – balstās uz sociālā konstruktīvisma pieeju, induktīvo 

domāšanu un studējošo aktīvu iesaistīšanos. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē paplašinātas un padziļinātas zināšanas un 

izpratni par integrētās mācību metodikas aktualitāti uz ilgtspējību orientētā izglītībā, filosofisko un 

didaktisko pamatu, kā arī praktisku pielietojumu un tā izvērtējumu mācību procesā pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:  

• Integrējot idejas no holistiskās filosofijas, attīstības psiholoģijas un didaktikas jomām, kritiski 

izvērtē integrētās mācību metodikas īpatnības un izmantošanu mācību procesā pirmsskolas 

izglītības iestādē; 

• Patstāvīgi formulē un kritiski analizē problēmas, kas saistītas ar integrētās mācību metodikas 

pielietojumu mācību procesā pirmsskolas izglītības iestādē, iesaistās diskusijā par formulēto 

problēmu risināšanu, pamato un argumentēti aizstāv savu viedokli; 

• patstāvīgi pielieto integrētās mācību metodikas teorētisko pamatojumu un labās prakses piemērus 

integrēto rotaļnodarbību plānošanā, argumentēti pamato un kritiski izvērtē saplānotos integrētās 

mācīšanās piemērus; 

• demonstrē bērncentrētu attieksmi mācību un audzināšanas vides izvērtēšanā un integrēta mācību 
procesa plānošanā. 

 

Kursa plāns: 

1. Integrētās mācību metodikas aktualitāte un filosofiskais pamatojums. N4 

2. Integrētās mācību metodikas praktisks pielietojums mācību procesā. N8 

3. Integrētās mācību metodikas didaktiskais pamats. N12 

4. Integrētās mācību metodikas pielietojuma izvērtējums. N8 

 

Kursa saturs: 

1.temats. Integrētās mācību metodikas aktualitāte un filosofiskais pamatojums. Praktiskās 

nodarbības – 4 stundas 

1. praktiskā nodarbība. Diskusija ”Integrētā pieeja sākas ar bērnu”  



2. praktiskā nodarbība. Holisms – integrētās pieejas filosofiskais stūrakmens uz ilgtspējību orientētā 

izglītībā 

 

2.temats. Integrētās mācību metodikas praktisks pielietojums mācību procesā. Praktiskās 

nodarbības – 8 stundas 

3. praktiskā nodarbība. Integrētais temats “Mana pilsēta”  

4. praktiskā nodarbība. Video “Zibens Pasts” 

5. praktiskā nodarbība. Periodikā publicētās atziņas par integrētās pieejas praksi  

6. praktiskā nodarbība. Diskusija “Par un pret integrāciju” 

 

3.temats. Integrētās mācību metodikas didaktiskais pamats. 

Praktiskās nodarbības – 12 stundas 
7. praktiskā nodarbība. Integrētās pieejas teorētiskais pamats, svarīgākie integrētās pieejas jēdzieni 

8. praktiskā nodarbība. Integrētā temata formulēšanas veidi,  

9. praktiskā nodarbība. Rotaļnodarbību integrācija, rotaļnodarbības un konteksti 

10. praktiskā nodarbība. Integrācijas veidi, virzieni, būtiskākās iezīmes, plānošana un ieguvumi 

11. praktiskā nodarbība. Integrācijas diapazons - dažādas pieejas un konteksti mācību satura 

integrēšanai  

12. praktiskā nodarbība. Integrētās mācīšanās plānošana 

 

4.temats. Integrētās mācību metodikas pielietojuma izvērtējums. 

Praktiskās nodarbības – 8 stundas 

13. praktiskā nodarbība. Integrētās mācīšanās izvērtēšana 
14. praktiskā nodarbība. Integrētās mācīšanās internetresursu izvērtēšana 

15. praktiskā nodarbība. Integrētās mācīšanās projekta prezentācija un izvērtēšana 

16. praktiskā nodarbība. Diskusija par apgūto nodarbībās un praksē un izvērtējums ilgtspējīgas 

izglītības kontekstā 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās (30%), rakstiski 

mājas darbi (30%) un noslēguma darbs (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Beļickis, I. (2000). Vērtīborientēta mācību stunda. R.: Raka. 

Salīte, I. (1998). Integrētā mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un 

metodiskais nodrošinājums, Valsts pasūtījuma pētījums Nr.: ISEC 9/98. 

Valbis, J. (2004). Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums. R.: Zvaigzne ABC.  

Clark Ed. Jr. (1997). Designing and implementing an integrated curriculum: A student-centered 

approach. Brandon, VT: Holistic Education Press. 

Fogarty, R., Pete, B. (2009). How to Integrate the Curricula (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin 

Press.  
Fromberg, D.P. (1995). The Full-day Kindergarten: Planning and Practicing a Dynamic Themes 

Curriculum. NY: Teachers College Press. 

Jacobs, H. H. (ed.) (2004). Interdisciplinary curriculum: design and implementation. Cheltenham, 

VIC: Hawker Brownlow Education. 

Jacobs, H. H. (1997). Mapping the Big Picture: Integrating Curriculum and Assessment, K-12. 

Alexandria, VA: ASCD.  
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4. Dēķens, K. (1919). Rokasgrāmata pedagoģijā. R: Kultūras Balss. 

5. Gedrovics, J. (1985). Integrētā mācīšana. Metodisko rakstu krājums. R.: Pedagogu izglītības 
atbalsta centrs. 

6. Geidžs, N. L., Berliners, D. C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. R.: Zvaigzne. 

7. Kempbels, R. (1998). Kā patiesi mīlēt savu bērnu. R.: AMNIS. 

8. Krūze, A. (2002). Laikmets un personība. R.: RaKa. 

2. Lapiņa, L., Rudiņa, V. (1999). Projektu metode skolā 1.- 12. klasei. R.: Zvaigzne ABC. 

9. Liegeniece, D., Nazarova, I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē. R.: RaKa. 



10. Pets, D. (2001). Izglītības programmu pilnveide. R.: Zvaigzne ABC. 

11. Puškarevs, I, Golubeva, A. (1999). Bērna attīstība. R.: Lielvārds.  
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Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Integrated learning methodology  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for students of professional pedagogical / education programs with 

specialization in pre-school education.  

Its aim is to provide interactive learning process evaluating integrated learning methodology in the 

context of sustainable education, planning and examining integrated learning plans appropriate for pre-

school education. Study course provides deepened insight into topicality of integrated learning 

methodology in sustainability-oriented education, its philosophical and didactic foundations, use and 

evaluation in educational process at pre-school. The acquirement of study results – knowledge, skills 

and competences connected to integrated learning methodology – is based on social constructivism, 

inductive thinking, and students’ active participation.   

 

 

  



Kursa nosaukums Sociālās zinības un to mācību metodikas 

pamatkurss 

Kursa kods Peda1030 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

 

Kursu izstrādāja 

Vieslektors A.Fedotovs, vieslektore S.Gabrāne 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 
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Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Nodrošināt studentu patstāvīgo un grupu studiju darbu par sociālo zinību satura 

jautājumiem, integrācijas būtību un sociālo zinību mācīšanas metodēm, tādējādi apgūstot zināšanas par 

sociālo zinību mācību satura jautājumiem un to integrācijas iespējām, prasmes pilnveidot kompetenci 

darbā ar dažādām informācijas apkopošanas un analīzes metodēm, prasmes apgūto pielietot praktiski, 

veidojot individuālo attieksmi pret pasaulē notiekošajiem procesiem un veidojot pilsonisko pozīciju. 

Kursa uzdevumi:  
1) iepazīstināt studentus ar sociālo zinību mācību satura jautājumiem; 

2) apgūt metodes, kas nodrošina mācību satura izpratni un tā integrācijas iespējas; 

3) ar individuālo un grupu darbu palīdzību dot iespēju pielietot apgūtās metodes praktiskajā 

darbībā un veidot vidi, kas nodrošina iespēju veidot savu attieksmi pret pasaulē notiekošajiem 

procesiem. 

 

 

Rezultāti: 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par sociālo zinību kursa saturu atbilstošajā īzglītības posmā; 

 prasmes organizēt un īstenot  sociālās zinībās atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijam;  

 prasmes atlasīt un pielietot mācību mētodes un paņēmienus atbilstoši vecumposma specifkai .  

 
 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:  

Lekcijas – 16.st, praktiskie darbi - 16 st. (pēc katras lekcijas seko praktiskā nodarbība ar tadu pašu 

tēmu.) 

Lekciju un praktisko darbu un tēmas: 

1. Ievads studiju kursā “ Socialās zinības un to mācību metodikas pamatkurss)”: kursa mērķis, 

uzdevumi, un saistība ar citiem studiju kursiem. 

2. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Ētiskais un tikumiskais aspekts sociālajās zinībās) 

3. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Veselības un drosības aspekts) 

4. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Ekonimiskais aspekts.) 
5. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Pilsoniski patriotiskais aspekts.) 

6. Sociālo zinību teorētiskā kursa organīzācija. (Kalendāri - temātiskais satura plānojums.) 

7. Spēļu metožu pielietojums sociālo zinību nodarbībās.. 

8. Projekti un to piemerotība saciālajās zinībās pirmsskolā. 

9. Ārpusnodarbību aktivitātes sociālo zinību jomā. 

10. Vertēšanas problēma un risinājumi sociālājās zinībās. 

11. Psiholoģisko un sociālo faktoru ietekme sociālo zinību pasniegšanā. 



 

Kursa saturs: 

Sociālo zinību integrētā kursa būtība un konteksts izglītības sistēmā: vēsturiskā pieredze; pārmaiņas 

izglītībā; iezīmes nākotnes izglītībā; praktiskie aspekti, sociālo zinību priekšmeta teorētiskā bāze. 

Integrētā pieeja sociālajās zinībās. Mācību metožu izvēles nosacījumi. Prasības sociālo zinību mācību 

satura apguvei. Kursa izpratnes dimensijas. Vērtēšanas process. 

Sagatavošanās praksei: nodarbību novērošanas, analīzes, modelēšanas pamatprincipi. 
 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

regulārs un aktīvs darbs praktiskajos darbos (40%); 

rakstiska ieskaite kursa noslēgumā (60%). 

Izpildīti prakses uzdevumi. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.   MK noteikumi № 1027 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem. 2006.g. 

2. Pamatizglītības standarts Sociālās zinības1.-9.klasei. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumi №1027. 17.pielikums 

3. Līga Miķelsone (Teorija. Pieredze. Prakse) Rīga: Raka, 2004  

4. Izglītības sistēmas attīstības projekts. Sociālās zinības. Mācību programma pamatskolā (projekts). 

Rīga:2001 

5. Jākobsone A. Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā.-

Rīga:LPIA,1999 
6. Kams F. Domājamie stāsti. 1. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 

7. Kams F. Domājamie stāsti. 2. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 

8. Mācīšanās ir zelts. Starptautiskās komisijas par izglītību 21. gadsimtam ziņojums. UNESCO 

izd.,2001 

9. Lita Spruģevica Drošības jautājumu apgūve 1.-9. klasē Rīga: Raka, 2001 

10. Rubana I.M. Mācīties darot. Rīga:RAKA, 2000 

11. Salīte I., Pipere A., Grišāne O. Integrēta mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās 

saturs un metodiskais nodrošinājums, Daugavpils: DPU,1998 

12. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis.-Rīga:JumavaSociālās zinības stundās un ārpus tām. SFL 

projekta „Cilvēks sabiedrībā” pieredze. – Rīga:SFL, 2002 

13. Urdze T. Būt. Zināt. Prast. Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju.-Rīga:LPIA,1998 
14. Bredkamp S.,Rosegrant T. Reaching Potentials:Transforming Early Childhood Curriculum and 

Assessment, Volume 2.-Washington,D.C,1995 

15. Buehl d. Classroom strategies for Interactive Learning. – International Reading Association, 2000 

16. Clark E.T. Designing and implementing an integrated curriculum, Holistic Education Press, 1997 

17. First experiences of school. Metodisks materiāls.-Daugavpils:DNVOAC bibliotēka 

18. Jacobs H.H. (Ed.) Interdisciplinary Curiculum: Design and Implementation. ASCD, 1989 

19. J.J.Patrick & R.S.Leming (ed.) Principles and Practices of Democracy in the Education of Social 

Studies Teachers Indiana, ERIC / ChESS, 2001 

20. Patrick J.J. Essential Aspects of Democracy Education in the School, in A.Tūna (Chair) “The Role 

of Social Sciences in Development of Democratic Society” conference of Social Studies Teachers, 

Rīga, 2002 
  

 

Papildliteratūra: 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Sociālas zinības: palīgs skolotājām - http://www.dolceta.eu/latvija/ 

Konferences materiāli "Sociālo zinību loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā"  

Pieejams: http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/6275/ 

Palīgs informācijas mēklēšanā sociālajās zinībās: http://www.liis.lv/wba/soc_zinibas.htm 

 

 

http://www.dolceta.eu/latvija/


Piezīmes: 

Studiju kurss paredzēts profesionālo pedagoģijas / izglītības studiju programmu studentiem, kuru 

specializācija ir pirmsskolas izglītība. 
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Integrated social science course and teaching methodology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To provide students in independent study and group work on social science issues of 

content, integration of nature and social science teaching methods, thus acquiring the knowledge of 

social studies curriculum issues and their integration capabilities, skills to develop competence in 

working with different data collection and analysis methods How to use the skills acquired through the 

individual treatment of the processes taking place in the world and creating a civil position. 

Course objectives: 

1) introduce students to social studies curriculum issues; 

2) learn methods to ensure understanding of the curriculum and its integration capabilities; 

3) the individual and group work help make it possible to apply the acquired techniques in practical 

work and create an environment that provides opportunities to develop their attitude towards the 

world's reality. 

 

  



Pamatizglītības (1.-3.) skolotāja modulis 

 

  



Kursa nosaukums Sintakse 

Kursa kods Volo1011 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed. lektore Sandra Zariņa 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par sintakses pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūst par tiem sintakses kursa jautājumiem, kas ir 

ietverti pamatizglītības jaunākā posma mācību saturā. Studējošie veido un prezentē metodiskos 

materiālus sintakses mācību satura apguvei pamatizglītības jaunākajā posmā, saskata kļūdas savā un 

citu cilvēku rakstītajā tekstā, plāno to novēršanu, liek pieturzīmes pašu veidotos, sev saturiski 

nozīmīgos un ar profesionālo pienākumu pildīšanu saistītos tekstos. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē sintaktisko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot tos sintakses kursa jautājumus, kas ir ietverti pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamajā mācību saturā, un apzinās to nozīmi bērnu valodiskās kompetences attīstībā. 

Iesaistās sintakses apguvē pamatizglītības jaunākajā posmā izmantojamā mācību materiāla 

sagatavošanā.  

Saskata interpunkcijas kļūdas savā un citu cilvēku runā, plāno šo kļūdu novēršanu.  

Liek pieturzīmes pašu veidotos, sev saturiski nozīmīgos un ar profesionālo pienākumu pildīšanu 

saistītos tekstos. 

 

Kursa saturs: 

Sintakse kā valodniecības nozare. Vārdu savienojumu sintakse. Vienkārša teikuma sintakse. Salikta 

teikuma sintakse. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

9. nodarbība. Sintakse kā valodniecības nozare, sintakses pētījuma priekšmets.  

 Sintaktiskie sakari, to veidi: sakārtojums, pakārtojums, savstarpējā atkarība.  

Vārdu savienojumu sintakse: vārdu savienojumu jēdziens, dalāmi un nedalāmi vārdu 

savienojumi, vārdu savienojumu veidi: vārdrindas, vārdkopas, savstarpēji atkarīgu 

vārdu savienojumi. Vārdkopas, pakārtojuma tipi vārdkopās ( saskaņojums, 

pārvaldījums, piekļāvums). Vārdrindas, sakārtojuma tipi vārdkopās (kārsojums, 

blīvējums). 

Studējošo patstāvīgais darbs: Izmantojot Noteikumus par valsts standartu 

pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un Latviešu valodas 

programmu 1. – 9. klasei, noskaidrot pamatizglītības jaunākajā posmā apgūstamo 



sintakses saturs. 

10. nodarbība. Vienkārša teikuma sintakse. Teikums un tā pamatpazīmes. Teikumu iedalījums 

pēc attieksmes pret īstenību (jautājuma, stāstījuma u.c.).  Teikuma locekļi. Palīgvārdu un 

teikuma locekļu savstarpējās attieksmes. Teikuma gramatiskais centrs (teikuma priekšmets, 

izteicējs, galvenais loceklis) un teikuma paplašinājums (apzīmētājs, papildinātājs, apstāklis, 

pielikums, dubultloceklis). Virslocekļi un palīglocekļi. Vienkopas un divkopu teikumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragmentu sagatavošana tēmas „Teikumu iedalījums pēc 

attieksmes pret īstenību. Teikuma gramatiskais centrs.” apguvei jaunākajā pamatizglītības 
posmā un prezentēšana. 

11. nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem un 

atkārtotiem teikuma locekļiem, vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu, 

savrupināti teikuma locekļi un savrupinātas teikuma locekļu grupas (savrupināts apzīmētājs, 

savrupināts apstāklis, savrupināts pielikums, savrupināts teikuma priekšmets un 

papildinātājs).  

Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana tēmas „Vienlīdzīgi un atkārtoti 

teikuma locekļi” apguvei jaunākajā pamatizglītības posmā un prezentēšana. 

12. nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: divdabja teiciens, iespraudumi, uzrunas 

konstrukcijas, tiešā runa, citāti. 

Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana tēmas „Tiešā runa” apguvei 

jaunākajā pamatizglītības posmā un prezentēšana. 
13. nodarbība. Salikta teikuma sintakse: jēdziens, uzbūve, klasifikācija pēc sintaktisko attieksmju 

veida starp komponentiem (sakārtoti, pakārtoti, jaukti salikti teikumi), pēc daļu saistīšanas 

veida (saikļa, bezsaikļa u.c.). Salikta sakārtots teikums. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: projekts - diktāta tekstu krājums izmantošanai 

pamatizglītības jaunākajā posmā. 

14. nodarbība. Salikta pakārtota teikuma raksturojums. Nepaplašināti un paplašināti salikti 

pakārtoti teikumi. Virsteikums, tā īpatnības. Palīgteikums, tā veidi (teikuma priekšmeta, 

izteicēja, papildinātāja, apzīmētāja, apstākļu u.c.palīgteikumi). Vienlīdzīgi palīgteikumi, 

virsteikumi. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

15. nodarbība. Jaukts salikts teikums. Pieturzīmes jauktā salikta teikumā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

16. nodarbība. Latviešu literārās valodas interpunkcija: punkta, komata, domuzīmes, kola, 

semikola, daudzpunktes svarīgākie lietošanas gadījumi.  

Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās konstrukcijas. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

3. Ceplīte, B., Ceplītis, L. (1997). Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

4. Beitiņa, M.  (2009). Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja : LiePA. 

5. Blinkena, A. (2009). Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

Papildliteratūra: 

4. Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Apgāds „Zinātne”. 
5. Koluža, R. (2002). Palīdzi māsiņ! Pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

4. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

5. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei.Mācību priekšmeta programmas paraugs 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika (1.-3.kl.) 

Kursa kods PedaP339 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. philol. Elvīra Isajeva Rusistikas un slāvistikas  katedras docente 

Mg. paed. Sandra Zariņa Mācību metodiku katedras lektore 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamo ar runas un klausīšanas prasmes attīstību saistīto mācību saturu, apgūst prasmes veidot 

runāšanas un klausīšanās prasmes attīstībai labvēlīgu, uz bērnu interesēm un vajadzībām balstītu 

mācību vidi. Studējošie iegūst kompetenci daudzveidīgu mācību materiālu un metožu izmantošanai 

runas un klausīšanas prasmes attīstībai krievu valodas stundās, kā arī runas un klausīšanās prasmes 

integrēšanai dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 izvērtē runāšanas un klausīšanās prasmes kontekstā pamatizglītības krievu valodas standartu 

un krievu valodas programmu; 

 izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes 

runāšanas un klausīšanās prasmes attīstībai krievu valodas un citu mācību priekšmetu stundās; 

 iesaistās runas un klausīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu 

sagatavošanā, diferencē to izmantošanu atbilstīgi skolēnu spējām un vajadzībām; 

 izvērtē skolēnu runas un klausīšanās prasmes attīstību, iesaista skolēnus savas runas un 

klausīšanās prasmes attīstības pašizvērtēšanā, motivē bērnus radošai darbībai runas attīstības 
kontekstā; 

 saskata  un formulē problēmas  pamatizglītības jaunākā vecuma bērnu runas un klausīšanās 

prasmju attīstībā, argumentēti diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai; 

 sadarbojas runas un klausīšanās prasmes attīstības procesā  ar skolēniem, pedagogiem un 

vecākiem. Sadarbības procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par 

saviem lēmumiem un darbību; 

 veic ar runas un klausīšanās prasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa saturs:  

1. Runas un klausīšanās prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Runas un klausīšanās 

prasme pamatizglītības krievu valodas standartā un krievu valodas programmā. Pēctecības 

nodrošināšana runas un klausīšanās prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatizglītību.  

2. Mācību vides veidošana runas un klausīšanās prasmes attīstībai.  

3. Runas veidi – atstāstīšana,  dialogs, monologs, to attīstības un vērtēšanas metodiskie 

paņēmieni pamatizglītības jaunākajā posmā.  

4. Klausīšanās uzdevumu veidi.  

5. Klausīšanās prasmes attīstības metodiskie paņēmieni pamatizglītības jaunākajās klasēs.  

6. Runāšanas un klausīšanās prasmju attīstība dažādu mācību priekšmetu stundās. 

 

Kursa plāns: 



Praktisko nodarbību tēmas 

1.nodarbība. Runas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Runas prasmes attīstībai 

izvirzītās prasības pamatizglītības krievu valodas standartā un runas prasmes attīstības saturs 

krievu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības nodrošināšana runas prasmes attīstībā starp 

pirmsskolu un pamatskolu.  

Studējošo patstāvīgais darbs: pirmsskolas vadlīnijās un krievu valodas standartā izvirzīto prasību runas 

prasmes attīstībai salīdzināšana. Runas prasmes attīstības satura salīdzināšana Integrētajā mācību 

programmā sešgadīgiem bērniem un krievu valodas mācību programmā 1. klasei. 

2.nodarbība. Mācību vides veidošana runas prasmes attīstībai. Sadarbība ar ģimeni bērnu runas 

attīstības veicināšanai. 

Studējošo patstāvīgais darbs: informatīvu materiālu sagatavošana vecākiem par bērnu runas attīstības 

veicināšanas paņēmieniem ģimenē.  
3.nodarbība. Runas veidi: reproduktīvā runa (atstāstīšana), reaktīvā runa (dialogs), iniciatīvā runa 

(monologs). Reproduktīvā runa: dzejoļu izteiksmīga lasīšana, atstāstījumi, to veidi un apguves 

metodiskie paņēmieni. Reproduktīvās runas vērtēšana. 

Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragments „Sagatavošanās atstāstījumam.” 

4.nodarbība. Dialogs, tā struktūra. Saziņas situācija un dialoga plānošana (saziņas stratēģija). 

Saziņas situācijas modelēšana latviešu valodas stundās. Runas etiķete, iekšējā runa. 

Studējošo patstāvīgais darbs: saziņas situāciju sagatavošana izmantošanai krievu valodas stundās. 

5.nodarbība. Jautājumu veidi, daudzveidīgu jautājumu veidošana (atbilstoši Blūma taksonomijai) 

un izmantošana dialogā. Dialoga veidošanas prasmes attīstības praktiskie paņēmieni: lomu rotaļas 

un sižeta izspēle. 

Studējošo patstāvīgais darbs: lomu un sižeta rotaļu sagatavošana izmantošanai krievu valodas stundās. 
Daudzveidīgu jautājumu veidošana. 

6.nodarbība. Monologs, tā struktūra un veidi. Monologa veidošanas prasmes attīstības praktiskie 

paņēmieni. Biežāk sastopamās nepilnības bērnu veidotajos monologos un to novēršanas iespējas. 

Monologu vērtēšana. 

Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragments „Sagatavošanās monologa veidošanai.” 

7.nodarbība. Klausīšanās prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Klausīšanās prasmes 

attīstībai izvirzītās prasības pamatizglītības krievu valodas standartā un klausīšanās prasmes 

attīstības saturs krievu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības nodrošināšana klausīšanās 

prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu. Klausīšanās veidi, klausīšanās modelis. Mācību 

vides veidošana klausīšanās prasmes attīstībai. Klausīšanās uzdevumu daudzveidība. 

Studējošo patstāvīgais darbs: klausīšanās uzdevumu sagatavošana izmantošanai krievu valodas stundās. 

8.nodarbība. Runāšanas un klausīšanās prasmes attīstība dažādu mācību priekšmetu stundās. 
Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana runas un klausīšanās prasmes attīstībai 

dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – diskusija par studiju kursā apgūtajām tēmām (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

2. Т.П. Методика преподавания грамматики ,правописания и развития речи./Т.П. 

Сальникова.- Воронеж.: НПО «МОДЭК», 2006. 

 

Papildliteratūra: 

6. Krastiņa, E., Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa 

7. Maslo, I. (1995). Skolas pedagoģiskā procesa individualizācija un diferenciācija. Rīga: RaKa. 

8. Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: RaKa.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

11. Anspoka, Z., Lanka, A., Ptičkina Ā. (2000). Ideju grāmata sākumskolai. Rīga: L V A VP 

UNDP. 

12. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli pamatizglītības 
standarta ieviešanai. 

13. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off


14. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

15. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

16. Mācību priekšmeta programmas paraugs http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

17. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. The study course helps the students build an in-depth conception of the educational content 

which is to be acquired for the development of speaking and listening skills in lower basic education 
period. The students acquire the skills of creating an environment which is based on children’s interests 

and needs and is conductive for the development of their speaking and listening skills. The students 

acquire the competence of using varied child-centred teaching materials and methods for the 

development of speaking and listening skills during a lesson of the Russian language, as well as for the 

integration of speaking and listening skills in various school subjects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika (1. -3.kl.) II 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. philol. Elvīra Isajeva Rusistikas un slāvistikas  katedras docente 

Mg. paed. Sandra Zariņa Mācību metodiku katedras lektore 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamo ar lasīšanas prasmes attīstību saistīto mācību saturu, apgūst prasmi veidot uz bērnu 

interesēm un vajadzībām balstītu mācību vidi, kas sekmē  bērnu interesi par lasīšanu un motivāciju 

lasīt.  Studējošie iegūst kompetenci daudzveidīgu bērncentrētu mācību materiālu un metožu 

izmantošanai lasīšanas prasmes un literārā teksta uztveres attīstībai krievu valodas stundā, kā arī 

lasīšanas prasmes integrēšanai dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 izvērtē lasīšanas prasmes kontekstā pamatizglītības krievu valodas standartu un krievu valodas 

programmu; 

 izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes 

lasīšanas prasmes attīstībai un teksta uztveres pilnveidei krievu valodas un citu mācību 

priekšmetu stundās; 

 iesaistās lasīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu 

sagatavošanā, diferencē to izmantošanu atbilstīgi skolēnu lasītprasmes attīstības līmenim; 

 saskata  un formulē problēmas  pamatizglītības jaunākā vecuma bērnu lasīšanas prasmes 
attīstībā, argumentēti diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai; 

 sadarbojas lasīšanas prasmes attīstības procesā  ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 

Sadarbības procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem 

lēmumiem un darbību; 

 veic ar lasītprasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa saturs:  

1. Lasīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Lasīšanas prasme 

pamatizglītības krievu valodas standartā un krievu valodas programmā. Pēctecības 
nodrošināšana lasīšanas prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatizglītību.  

2. Augšupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Lejupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. 

Mijietekmes pieeja lasīšanas prasmes attīstībai.  

3. Foniskā metode un tās izmantošana lasītprasmes attīstībai.  

4. Veseluma metode un tās izmantošana lasītprasmes attīstībai.  

5. Mijietekmes pieeja un bērncentrētas mācību vides veidošana lasītprasmes attīstībai 

pamatskolas jaunākajā posmā.  

6. Teksta lasīšanas mērķi. Teksta lasīšanas stratēģijas. Teksta uztveres līmeņi. 

7. Teksta analīze. Dažādu teksta veidu un žanru analīzes īpatnības.  

8. Darbs ar literāro tekstu krievu valodas stundās. 

 



Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas: 

Lasīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Lasīšanas prasmes attīstībai 
izvirzītās prasības pamatizglītības krievu valodas standartā un ar lasītprasmes attīstību saistītais 

mācību saturs krievu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības nodrošināšana lasīšanas 

prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu.  

Studējošo patstāvīgais darbs: pirmsskolas vadlīnijās un Krievu valodas standartā izvirzīto prasību 

lasīšanas prasmes attīstībai salīdzināšana. Lasīšanas prasmes attīstības satura salīdzināšana Integrētajā 

mācību programmā sešgadīgiem bērniem un Krievu valodas mācību programmā 1. klasei. 

Augšupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Lejupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. 

Mijietekmes pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Uz lejupējo pieeju balstītā foniskā metode, tās 

posmi. Analītiskais skaņu un burtu posms, analītiskais zilbju posms.  

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu izveide pamatizglītības jaunākā posma skolēnu 

lasīšanas tehnikas pilnveidei. 

Foniskā metode: pārejas posms uz vārdu lasīšanu, veiklas sintētiskas lasīšanas posms. 
Lasītprasmes kvalitātes rādītāji, vingrinājumi lasītprasmes attīstībai. 

Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu izveide pamatizglītības jaunākā posma skolēnu 

lasīšanas prasmes pilnveidei. 

Uz lejupējo pieeju balstītā veseluma metode. Bērnu intereses par lasīšanu un motivācijas lasīt 

veidošanās. Skolotāja sadarbība ar vecākiem bērnu lasītprasmes attīstības veicināšanai. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko literatūru, metodisko ieteikumu izstrāde bērnu 

intereses par lasīšanu un motivācijas lasīt veicināšanai. 

Mijietekmes pieeja un bērncentrētas mācību vides veidošana lasītprasmes attīstībai pamatskolas 

jaunākajā posmā.  

Studējošo patstāvīgais darbs: bērncentrētas, uz bērnu vajadzībām, interesēm un spējām balstītas, 

mācību vides modeļa izveide lasītprasmes attīstībai jaunākajā pamatizglītības posmā. 
Teksta lasīšanas mērķi. Teksta lasīšanas stratēģijas. Teksta uztveres līmeņi, dažādiem teksta 

uztveres līmeņiem atbilstošu uzdevumu veidošana un izmantošana krievu valodas stundās. 

Studējošo patstāvīgais darbs: dažādiem teksta uztveres līmeņiem atbilstošu uzdevumu sagatavošana un 

prezentēšana. 

Teksta analīze. Dažādu teksta veidu un žanru analīzes īpatnības.  

Studējošo patstāvīgais darbs: teksta analīzes uzdevumu sagatavošana. 

Darbs ar literāro tekstu krievu valodas stundās:  sagatavošanās teksta uztverei, pirmreizējā teksta 

lasīšana, teksta analīze, teksta sintēze.  

Studējošo patstāvīgais darbs: literārā teksta adaptēšana, stundas fragmenta sagatavošana darbam ar 

adaptēto tekstu krievu valodas stundā.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – rakstiska darbs par studiju kursā apgūtajām tēmām (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

Lieģeniece D., Nazarova I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem bērniem. 

Rīga: RaKa. 
Ptičkina, Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Ptičkina, Ā. (1999). Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga: Pētergailis. 

 

Papildliteratūra: 

Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: RaKa.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Alexander, P., Fox, E. (2004). A Historical Perspective on Reading Research and 

Practice. Theoretical Models and Processes of Reading. (5th ed.), 33 - 68. 

2. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2011). Teaching Reading in 

Europe: Contexts, Policies and Practices. Iegūts 2011. gada 06. jūnijā no 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_ reports/130EN.pdf 

3. Geske, A., Grīnfelds, A., Kangro, A., Kiseļova, R. (2010). Ko skolēni zina un prot – 

kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Iegūts 2010. gada 20. novembrī 

nohttp://www.izglitiba-kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_%20reports/130EN.pdf
http://www.izglitiba-kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf


4. Geske, A., Ozola, A. (2007). Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds. 

5. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli 

pamatizglītības standarta ieviešanai. 

6. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

7. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

8. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

9. Valsts izglītības satura centrs. (2010a). Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem 

(projekts). Iegūts 2010. gada 4.decembrī no 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml 

10. Mācību priekšmeta programmas paraugs 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

11. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa. 

12. Žurnāls „Ilustrētā junioriem”. 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. The study course helps the students build an in-depth conception of the educational content 
which is to be acquired for the development of reading literacy in lower basic education period, 

develop the skill of creating a learning environment which would be based on the children’s interests 

and needs, and encourage the children’s interest in reading and motivation to read. The students acquire 

the competence of using varied child-centred teaching materials and methods for the development of 

reading literacy and perception of a literary text during a lesson of the Russian language, as well as for 

the integration of reading literacy in various school subjects. 

 

 

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

I 

Kursa kods Mate1001 

Zinātnes nozare Matemātika  

Zinātnes apakšnozare Matemātiskā loģika un varbūtību teorija, 

Aritmētikas teorētiskie pamati 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

 

Kopu teorijas, matemātiskās loģikas, statistikas un kombinatorikas elementi, kuri ietverti 

Pamatizglītības matemātikas kursā. Skolas aritmētikas kursa teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par kopu teoriju, matemātiskās loģikas, 

statistikas un kombinatorikas elementiem,  lieto matemātikas  jēdzienus un pamatlikumus. 

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, izmanto tās.Studējošie demonstrē prasmi veikt 

matemātiska satura pētījumu. 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par. skolas aritmētikas kursa teorētiskajiem 

pamatiem.  

 

Kursa saturs: 

Kopas jēdziens. Matemātiskie jēdzieni un to definēšanas paņēmieni. Jēdziens par kombinatoriku. Datu 

vākšana, apstrāde un interpretācija. Jēdziens par algoritmiem. Uzdevumu risināšanas praktikums. 

Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Jēdziens par saskaitīšanas sistēmām. Naturāls skaitlis kā lieluma 

mērīšanas rezultāts. Skaitļu dalāmība. Daļas jēdziens. Darbības ar daļām. Daļu uzdevumu trīs veidi. 

Decimāldaļu jēdziens. Darbības ar decimāldaļām bezgalīgas periodikas decimāldaļas. Parastās un 

decimāldaļas vienkopus. Procenti. Trīs veidu uzdevumi par procentiem. Nenegatīvi reāli skaitļi. 

Iracionālu skaitļu jēdziens. Visu reālo skaitļu kopa. 

 

Kursa plāns: 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1. Kopas jēdziens. Kopas elementi. Galīgās un bezgalīgās kopas.  

2. Kopu uzdošanas veidi. Kopu savstarpējās attieksmes.  

3. Darbības ar kopām. Kopu Dekarta reizinājums.  

4. Atbilstības starp kopu elementiem. Attieksmes starp kopu elementiem. 

5. Matemātiskie jēdzieni un to definēšanas paņēmieni.  

6. Izteikumi. Slēdzieni. 

7. Teorēmas, teorēmu veidi. 
8. Deduktīvie un induktīvie slēdzieni. 

9.  Pierādījums. 

10. Jēdziens par kombinatoriku.  

11. Datu vākšana, apstrāde un interpretācija.  

12. Lieluma dažādu skaitlisko vērtību salīdzināšana tabulās, stabiņveida diagrammās, sektoru 



diagrammās. 

13. Jēdziens par algoritmiem. Algoritmu sastādīšana.  

14. Algoritmu piemēri, kurus izmanto pamatskolas klasēs. 

15. Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Naturālo skaitļu salīdzināšana. Naturālo skaitļu kopas 

īpašības. Naturālo skaitļu virkne.  

16. Veselo skaitļu kopa. Veselo negatīvo skaitļu summa. Saskaitīšanas īpašības. Saskaitīšanas 

tehnika rakstos, galvā un ar kalkulatoriem.  

17. Veselu negatīvo skaitļu reizinājums. Reizināšanas īpašības. Reizināšanas tehnika rakstos, 

galvā un ar kalkulatoriem.  

18. Veselu negatīvo skaitļu dalījums. Dalīšanas īpašības. Dalīšanas tehnika rakstos, galvā un ar 

kalkulatoriem. Rezultāta un darbības locekļu savstarpējās sakarības. 

19. Romiešu numerācija.  
20. Naturāls skaitlis kā lieluma mērīšanas rezultāts. Lielumi, kas aplūkoti pamatskolas klasēs: 

masa, laiks, vērtība, ātrums, ceļš. Šo lielumu mērvienības un sakars starp tām. 

21. Uzdevumu risināšanas praktikums. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 

Pēta likumsakarības, risina uzdevumus, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Buiķis M. varbūtību teorijas un statistikas elementi. 1.daļa. notikumi un varbūtības. – 

R.:Zvaigzne ABC, 1997. -70 lpp. 

2. Graudone H. Kopas un operācijas ar tām. –LIM, 1970. 

3. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

4. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

5. Halamaizers A. Matemātika garantē panākumus. –R.: Zvaigzne, 1988. 

6. Hurgins J. kā aptvert neaptveramo. –R.: Zinātne, 1987. -183 lpp. 

7. Ļutiks V. Skolēniem par varbūtību teoriju. – R.: Zvaigzne, 1979.- 124 lpp. 

8. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne, 1993.-340 lpp. 

9. Piškalo A. Elementārās matemātikas teorētiskie pamati. –R.: Zvaigzne, 1978. 
10. Березина Л. Ю. Графы и их применение. –М.: -Просвещение, 1979. –143 с. 

11. Блох А. Ш. Граф –схемы и алгоритмы. –Минск: Высшая школа, 1987. –141 с. 

12. Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей.- М.: 

Наука, 1982. –156 с. 

13. Калужнин Л. А. Элементы теории множеств и математической логики в школьном 

курсе математики: пособ для учителей. –Мю: Просвещение, 1978. –86 с. 

14. Камерон П., Линт Дж. Теория графовб теория кодирования и блк –схемы. –М.: Наука, 

1980. –139 с. 

15. Климов Г. П., Кузьмин А.Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями. 

Уцебное пособие для вузов. –М.: из-во МГУ, 1985 –232 с. 

16. Козлов М. В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. –М.: из-во МГУ, 
1990. –343 с. 

17. Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных задач с решениями. – М.: Наука, 1985.-88 с. 

18. Розанов Ю. А. Теория вероятностей, случаиные процесси и математическая 

статистика. – М.: Наука, 1989. –312 с. 

19. Секей Т. Парадоксы в математической статистике. –М.: Мир, 1990. –240 с.  

20. Стойлова Л.П.б Пышкало А.М. Основы нчального курса математики. –М.: 

Просвещение, 1988. 

21. Столяр А.А., Лельчук М.П. Математика.- Минск: Вышэйшая школа, 1975. 

 

Papildliteratūra: 

http://www.usercontent.com/


Joseph R. Shoenfield. Mathematical Logic. AK Peters, Ltd, 2001 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.ltn.lv/~podnieks/mlog/ml.htm 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālas bakalaura studiju programmas „Skolotajs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Developing mathematical logics, statistics and the elements of combination, as a part of a course. 

Fundamental basic of school arithmetic 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-4236439-4143834?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Joseph%20R.%20Shoenfield


Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

II 

Kursa kods Mate1002 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Aritmētikas teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

 

 Skolas aritmētikas kursa teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par. skolas aritmētikas kursa teorētiskajiem 

pamatiem.  

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, veic aprēķinus. Studējošie demonstrē prasmi 

veikt matemātiska satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Uzdevumu risināšanas praktikums. Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Jēdziens par saskaitīšanas 

sistēmām. Naturāls skaitlis kā lieluma mērīšanas rezultāts. Skaitļu dalāmība. Daļas jēdziens. Darbības 

ar daļām. Daļu uzdevumu trīs veidi. Decimāldaļu jēdziens. Darbības ar decimāldaļām bezgalīgas 

periodikas decimāldaļas. Parastās un decimāldaļas vienkopus. Procenti. Trīs veidu uzdevumi par 

procentiem. Nenegatīvi reāli skaitļi. Iracionālu skaitļu jēdziens. Visu reālo skaitļu kopa.  

 

Kursa plāns: 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1. Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Naturālo skaitļu salīdzināšana. Naturālo skaitļu kopas 

īpašības. Naturālo skaitļu virkne.  

2. Veselo skaitļu kopa. Veselo negatīvo skaitļu summa. Saskaitīšanas īpašības. Saskaitīšanas tehnika 

rakstos, galvā un ar kalkulatoriem.  

3. Veselu negatīvo skaitļu reizinājums. Reizināšanas īpašības. Reizināšanas tehnika rakstos, galvā un 

ar kalkulatoriem.  

4. Veselu negatīvo skaitļu dalījums. Dalīšanas īpašības. Dalīšanas tehnika rakstos, galvā un ar 

kalkulatoriem. Rezultāta un darbības locekļu savstarpējās sakarības. 

5. Romiešu numerācija.  
6. Naturāls skaitlis kā lieluma mērīšanas rezultāts. Lielumi, kas aplūkoti pamatskolas klasēs: masa, 

laiks, vērtība, ātrums, ceļš. Šo lielumu mērvienības un sakars starp tām. 

7. Uzdevumu risināšanas praktikums. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Pēta likumsakarības, risina uzdevumus, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 



Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Būmeistare Ņ., Krūče Dž., Petrauska Ņ. Uzdevumu krājums matemātikā. 

2. Būmeistare P. naturālo skaitļu dalāmība. –Liepāja, 1997.- 31 lpp. 

3. Cinis Z. Matemātika I d. –R.: Zvaigzne ABC, 1995. -207 lpp. 

4. Čekmarevs  J., Fiļičevs S. Aritmētikas uzdevumu krājums.- R.:LVI, 1948. -330 lpp.darba 

burtnīcas 5. -6.klasei. 

5. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

6. Dowker, A. Individual Differences in Arithmetic. Psychology. Press, New York. -2005 

7. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

8. Dukurs D., Mencis J. Galvas rēķini aritmētikā. –R.:LVI, 1961. 

9. Grunsberga S. Uzdevumi un vingrinājumi matemātikā: Daļas un procenti 5. un 6. klasei. 

10. Mencis J. Matemātika. –R.:Zvaigzne, 1993.-340 lpp. 

11. Mencis J. u.c. Skaitļu slejas I, II d.- R.: Zvaigzne, 1991. 
12. Mencis J., Sika A. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem.- R.: Zvaigzne ABC, 1996. -406 

lpp. 

13. Pekerēvičs Ē. u.c. Procenti.- R.: Mācību grāmata, 1995. -44 lpp. 

14. Piškalo A.  Elementārās matemātikas teorētiskie pamati. –R.: Zvaigzne, 1978. 

15. Rutka M. darbības ar decimāldaļām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 

16. Rutka M. Darbības ar parastām daļām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 

17. Skolas mācību grāmatas 5.- 6.klasei. 

18. Taimiņa D. Matemātiski raibumiņi. –R.: Mācību grāmata, 1995.    

19. Бекаревич А. Н. Формирование понатия числа в 4-8 классах. –Минск: Нар.асвета, 

1985. –120с. 

20. Жан –Пьер Серр. Курс арифметики. –М.: Мир, 1972. –184 с. 
21. Столяр А. А., Лельчик М. П. Математика. –Минск: Вышэишая школа, 1975. 

22. Фомин С. В. Системи счисления. –М.: Наука, 1980. –40с. 

 

Papildliteratūra: 

  

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students. 

Fundamental basic of school arithmetic. 

 

 

http://www.usercontent.com/


Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

III 

Kursa kods Mate 2001 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Algebras teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 198tudent198es daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

 

Skolas algebras kursa teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu student: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par skolas algebras kursa teorētiskie pamatiem 

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē. Studējošie demonstrē prasmi veikt matemātiska 

satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Skaitliska izteiksme, tās vērtība. Izteiksme ar mainīgo, tās definīcijas apgabals. Monoms. Polinoms. 

Vienādojums ar vienu nezināmo Teksta uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumu. Vienādojumu 
sistēmu atrisināšanas paņēmieni. 

Nevienādība ar vienu mainīgo. Ekvivalentas nevienādības. Lineāru nevienādību ar vienu mainīgo un 

nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem atrisināšana. Otras pakāpes nevienādību ar vienu mainīgo 

atrisināšana.Taisnleņķa koordinātu sistēma plaknē, punkta abscisa un ordināta. Funkcijas jēdziens. 

Funkcijas definēšanas veidi. Tiešā proporcionalitāte, lineārā funkcija, kvadrātfunkcija. Šo funkciju 

īpašības un grafiks. 

 

Kursa plāns: 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 
semināri 

1. Skaitliska izteiksme, tās vērtība. Skaitliskas vienādības un nevienādības, to īpašības.  

2. Izteiksme ar mainīgo, tās definīcijas apgabals. Izteiksmju vienkāršākie pārveidojumi: iekavu 

atvēršana, līdzīgo locekļu savilkšana.  

3. Monoms. Darbības ar monomiem. 

4. Polinoms. Darbības ar polinomiem. Saīsinātās reizināšanas formulas.  

5. Algebriskās daļas. Darbības ar algebriskajām daļām. Identitāte. 

6. Vienādojums ar vienu nezināmo. Vienādojuma saknes. Ekvivalenti vienādojumi. Teorēmas 

par ekvivalentiem vienādojumiem.  

7. Lineāra vienādojuma, kvadrātvienādojuma un daļveida racionāla vienādojuma ar vienu 

nezināmo atrisināšana.  
8. Teksta uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumu.  

9. Vienādojums ar diviem nezināmajiem un tā grafiks. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem 

nezināmajiem. Vienādojumu sistēmu atrisināšanas paņēmieni. 

10. Nevienādība ar vienu mainīgo. Ekvivalentas nevienādības.  

11. Lineāru nevienādību ar vienu mainīgo un nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem 



atrisināšana.  

12. Otras pakāpes nevienādību ar vienu mainīgo atrisināšana. 

13. Taisnleņķa koordinātu sistēma plaknē, punkta abscisa un ordināta.  

14. Funkcijas jēdziens. Funkcijas definēšanas veidi.  

15. Tiešā proporcionalitāte, lineārā funkcija, kvadrātfunkcija. 

16.  Šo funkciju īpašības un grafiks.Uzdevumu risināšanas praktikums. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Risina pētnieciskos uzdevumus, veic novērojumus, sastāda diagrammas, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Būmeistare P. Uzdevumu krājums matemātika. –Rīga,1985. 

2. Cinis Z. Matemātika. –R.: Zvaigzne ABC, 1995. -203 lpp. 

3. darba burtnīcas 7.-9.klasei. 

4. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

5. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

6. Lule I. Patstāvīgie darbi algebrā.- R.: Mācību grāmata, 1998.-119 lpp. 

7. Lule I. Uzdevumi, testi un kontroldarbi algebrā. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.-56 lpp. 

8. Makaričevs J. U.c. Algebra. –R.:Zvaigzne, 1994.-134 lpp. 

9. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne,1993.-340 lpp. 
10. Mencis J. Skaitļu slejas. –R.: Zvaigzne ABC,1993. 

11. Mencis J., Stika A. Matemātikas rokas rokasgrāmata skolēniem.-R.: Zvaigzne,1990. -405 lpp. 

12. skolas mācību grāmatas 7.-9.klasei. 

13. Дынкин Е. Б. Математические соревнования. Арифметика и алгебра. –М.: Наука, 1970.-

96 с. 

14. Миндюк М. Б.б Миндюк Н. Г. Разноуровневые дидактические матиреалы по алгебре. –

М., 1996. –93 с. 

15. Петров К. Сборник задач по алгебре.- М.: Просвещение, 1984. –208 с. 

16. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основи началного курса математики. –М.: Просвещение, 

1988. –315 с. 

17. Ткачева М. В. Домашнаяя математика. –М.: Просвещение, 1994. –250 с. 

18. Ткачева М.В. домашняя математика. –М.: Просвещение, 1993. –187 с. 

 

Papildliteratūra: 

  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Pamatizglītības skolotājs, B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

http://www.usercontent.com/


The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students . 

Fundamental basic of school algebra. 

 

 

  



Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

IV 

Kursa kods Mate 4002 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Ģeometrijas teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

Priekšzināšanas  

 

 

Kursa anotācija: 

 

Kurss ir paredzēts „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. Skolas ģeometrijas kursa teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par skolas ģeometrijas kursa teorētiskajiem 

pamatiem.  

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, veic aprēķinus. Studējošie demonstrē prasmi veikt 

matemātiska satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Lieluma jēdziens. Skalāru lielumu  īpašības. Lielumu mērīšana. Garuma mēru vienības un sakars starp 
tām. Figūras laukums, tā mērīšanas paņēmieni. Laukuma vienības. Sakarības starp laukuma vienībām. 

Ģeometrijas saturs un loģiskā struktūra. 

 

Kursa plāns: 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

semināri 

1. Lieluma jēdziens. Skalāru lielumu īpašības. Lielumu mērīšana. Garuma mēru vienības un 

sakars starp tām.  

2. Figūras laukums, tā mērīšanas paņēmieni. Laukuma vienības. Sakarības starp laukuma 
vienībām. Vienlielas figūras un vienādi sastādītas figūras. Ģeometrisko figūru laukumu 

aprēķināšana. 

3.  Ķermeņa tilpums un tā mērīšana. 

4. Ģeometrijas saturs un loģiskā struktūra. 

5. Ģeometriskās figūras: punkts, taisne, stars, nogrieznis un tā viduspunkts, lauzta līnija; 

 leņķis,  

 daudzstūris un tā elementi. 

Trijstūri 

Četrstūri 

 taisnstūris, rombs un kvadrāts, to īpašības; 

Riņķa līnija, riņķis 
6. Jēdziens par ģeometriskiem ķermeņiem: 

 taisnstūra paralēlskaldnis; 

 kubs; 

 cilindrs; 

 lode. 



Studējošo patstāvīgais darbs: 

Referāts par saistošo ģeometriju. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei–  

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās, 

patstāvīgo darbu izpilde. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 
prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Andžāns A., Falkenšteine E., Grava A. Ģeometrija 7.-9.kl. I-V daļa. –R.: Zvaigzne ABC, 

1994., 1997. 

2. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

3. Grīnbauma V. Stereometrija pamati vingrinājumos un uzdevumos. –R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

-50 lpp. 
4. Grunsberga S. Uzdevumi un vingrinājumi ģeometrijā 7.-9.klasei.- R.: Zvaigzne ABC ,1996.-

135 lpp. 

5. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

6. Lude l. Testi matemātikā. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.-70 lpp. 

7. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne,1993.-340 lpp. 

8. Mencis J. Skaitļu slejas. – R.: Zvaigzne ABC, 1993.-79 lpp. 

9. Mencis J., Stika A. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem. –R.: Zvaigzne, 1990.-405 lpp. 

10. Škļeņņiks. Stereometrija  pamatskolai. –R.: Mācību grāmata, 1994. -64 lpp. 

11. Treimane G. Ģeometriska spēle. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.- 48 lpp. 

12. Александров А. Д. И др. Геометрия. – М.: Мирос, 1994. –199 с. 

13. Арутюнан Е.Б. и др. Математические диктанты. – М. Просвещение, 1991. –79 с. 
14. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Симметрия, орнаменты и мозаика. – М.: Контекст, 1995. –32 

с. 

15. Веннинджер М. Модел многогранников. –М.: Мир, 1974. –236 с. 

16. Зив Б. Г. И др. Задачи по геометрии. –М.: Просвещение, 1991. –269 с. 

17. Ткачева М. В. Домашняя математика. –М.: Просвещение , 1993.- 198 с. 

18. Ткачева М.В. домашняя математика.-М.: Просвещениеб 1994.- 254.с. 

19. Шаригин И., Шарыгина Т. Первые шаги в геометрии.- М.: Открытый мир, 1995. –63 с. 

20. Щетников А.  И др. Первоначала геометрии. – М.:Открытый мир, 1995. –63 с. 

 

Papildliteratūra: 

 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Pamatizglītības skolotājs, B 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students . 
Fundamental basic of geometry. 

http://www.usercontent.com/


Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodika (1. – 3.kl.) 

Kursa kods Mate3003 

Zinātnes nozare  

Zinātnes apakšnozare Matemātikas metodika 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti  6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

64 

 

- 

 

64 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. paed., profesore Elfrīda Krastiņa, Mg. paed., pētn. Elga Drelinga 

 

 

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

Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

 

 

Kursa anotācija: 

Matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas un psiholoģiski didaktiskas likumsakarības, dažādas 

mācību koncepcijas un matemātiskās domāšanas mērķtiecīga vadīšana Pamatizglītībā. 

  

 

Rezultāti: 

Kursa apguves gaitā studējošie: 

- demonstrē teorētisko (pedagoģijas, psiholoģijas, matemātikas ) zināšanu kritisku izpratni un saistību 

ar matemātikas mācību metodikas praktisko zināšanu pielietošanu aktuālu mācību un audzināšanas 

problēmu risināšanā praksē; 

- spēj plānot, organizēt, vadīt arī integrētu, vērtīborientētu mācību procesu matemātikas stundās, 

projektu nedēļās un ārpusstundu nodarbībās atbilstīgi normatīvo dokumentu prasībām; 
- spēj motivēt skolēnus matemātikas mācībām, radīt jaunas metodiskas idejas un alternatīvus 

risinājumus individualizētam darbam ar dažādas sagatavotības skolēniem, bērniem ar īpašām 

vajadzībām iekļaujošās mācībās; iesaistās mācību palīglīdzekļu izgatavošanā; 

- adekvāti izvērtē skolēnu mācību rezultātus kā arī iesaista skolēnus savu mācību sasniegumu 

pašizvērtēšanā un plānošanā matemātikas apguvē; 

- organizē sadarbību klasē (ar skolēniem un viņu vecākiem, kolēģiem) dažādās projektu grupās 

matemātikas mācību kvalitātes pilnveidei (konsultācijas, mācību ekskursijas, olimpiādes, interešu 

pulciņu u.tml.). 

- spēj argumentēti diskutēt un izteikt savu attieksmi par aktualitātēm matemātikas mācībās no praksē 

gūtās pieredzes, kritiski izvērtēt savu darbību prakses laikā; 

 

Kursa saturs un plāns 

1. Matemātikas metodikas vispārīgie jautājumi. 16 stundas  

1.1. Matemātikas metodikas priekšmets, tā saturs un uzdevumi. Matemātikas metodikas saikne ar 

citām zinātnēm. Matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas modelis. 

1.2. Matemātikas mācīšanas vēsturiskā attīstība. Aritmētikas vēstures elementi. 

1.3. Matemātiskās sākumizglītības mērķi un saturs. Matemātikas standarts un programma. 

Mācīšanas, audzināšanas un attīstīšanas mērķu kompleksā plānošana, mācību motivācijas 

veidošana. Matemātiskas kursa saturs. Prasības skolēnu matemātiskai sagatavotībai 

Pamatizglītībā. Pētniecības problēmas matemātikas mācīšanā. 
1.4. Psiholoģiski didaktisko likumsakarību sistēma, un matemātikas mācīšanas metodes 

Pamatizglītībā. Uztveres, uzmanības, atmiņas, likumsakarības un to attīstīšana mācību 

procesā. Psiholoģiski loģiskās domāšanas operācijas matemātikas apguvē, analīze un sintēze, 



salīdzināšana, abstrahēšana un konkretizēšana, vispārināšana, klasificēšana, indukcija un 

dedukcija, analoģija. 

1.5. Didaktiskie principi un to realizēšana matemātikas mācīšanā. Didaktiskās spēles un rotaļas. 

Matemātisko spriedumu iegūšanas paņēmieni. Matemātisko prasmju un iemaņu veidošanas 

paņēmieni. Plānošana. Prognozēšana. Projektu metode integrētai zināšanu pielietošanai. 

1.6. Matemātikas mācību process un tā organizācija. Matemātikas mācību procesa vispārīgs 

raksturojums. Matemātikas mācību procesa plānošana un to organizēšana, tematiskais plāns. 

Matemātikas stunda, stundas konspekts. Darbs apvienotajās klasēs. Skolēnu patstāvīgais 

darbs. Mācību rezultātu pārbaude un vērtēšana. Mācību sasniegu pašizvērtēsana. Mācību 

individualizācija. Mācīšanās stilu respektēšana. 

1.7. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi matemātikā. Vispārīgs mācību līdzekļu un palīglīdzekļu 

raksturojums. Iepazīšanās ar atsevišķiem ar atsevišķiem mācību palīglīdzekļiem, dažādu 
autoru mācību grāmatām. Metodiskās prasības to izveidei un izvēlei. 

1.8. Dažādas koncepcijas matemātikas mācīšanā. Attīstošās mācīšanas pamatprincipi. Teorētiskās 

domāšanas attīstīšanas iespējas Pamatizglītībā. Integrētās mācības. Ārvalstu pieredze 

matemātikas mācīšanā Pamatizglītībā (ASV, Vācijā u.c.). 

Patstāvīgais darbs 

- aritmētikas vēstures elementi (izmantojami darbā ar skolēniem); 

- iepazīties ar matemātikas standartu, programmu, tematisko plānu (www.izm.gov.lv; 

www.isec.gov.lv) 

- vingrinājumu piemēri domāšanas operāciju attīstīšanai matemātikas stundās; 

- matemātikas stundas konspekta/plāna paraugs (no praksē vērotām stundām); 

- mācību individualizācija matemātikas stundā, respektējos mācīšanās stilus (tēma pēc izvēles); 
- ārpusklases pasākuma scenārijs matemātikā; 

- pašizvērtēšanas paņēmieni/darba lapas. 

 

2. Atsevišķu tematu mācīšanas metodika. 16 stundas.  

2.1. Naturālo skaitļu aritmētikas mācīšanas metodika.  Naturālie skaitļi un nulle. Atsevišķu skaitļu 

koncentru mācīšanas metodika.  

2.2. Numerācija, tās īpatnības katrā skaitļu koncentrā.  

2.3. Četras darbības ar naturālie skaitļiem, aprēķinu paņēmieni. Četru darbību tabulu apguve.  

2.4. Rakstveida aprēķini. Matemātiskās izteiksmes. 

2.5. Teksta uzdevumu veidi. Vienkāršo teksta uzdevumu un to paveidu mācīšanas metodiskie 

principi.  

2.6. Salikto teksta uzdevumu mācīšanas metodiskie principi. Salikto teksta uzdevumu modelēšana, 
risināšana.  

2.7. Ekonomiskas uzdevumi Pamatizglītības kursā. 

2.8. Matemātikas mācību stundu vadīšana praksē. 

Patstāvīgais darbs 

- galda spēle numerācijas vai skaitļošanas prasmju galvā nostiprināšanai; 

- metodiskie paņēmieni/darba lapas skaitļošanas prasmju nostiprināšanai; 

- teksta uzdevumu risināšanas piemēri ar dažādiem paņēmieniem; 

- ekonomikas uzdevumu piemēri sākumskolā; 

- prakses materiāli matemātikas stundu un ārpusstundu pasākuma vadīšanā. 

32 stundas 3.kurss 6.sem. 

2.9. Algebras, kombinatorikas un statistikas elementu mācīšanas metodika. Algebras elementi 
matemātikas kursā. Burtu simbolika. Algebriskās izteiksmes. Vienādības un nevienādības. 

Vienādojumi.  

2.10. Kombinatorikas un statistikas elementi Pamatizglītības matemātikas kursā un to mācīšanas 

metodiskie principi. 

2.11. Daļu mācīšanas metodika. Daļu mācīšanas metodiskie principi. Uzskates līdzekļi. Pamatdaļas.  

2.12. Lielumi un to mērīšanas mācīšanas metodika. Lielumu jēdziens. Mērītmācīšanas metodiskie 

principi.  

2.13. Garuma mēri. Masas un tilpuma mēri. Praktisko un pētniecisko uzdevumu risināšana. 

2.14. Laika mēri. Laika rēķini. Pētnieciskie uzdevumi. 

2.15. Didaktiskās spēles un rotaļas ar mēriem. 

2.16. Ģeometrijas elementu mācīšanas metodika. Ģeometrijas mācīšanas mērķi un mācīšanas 

metodiskie principi. 
2.17. Didaktiskās spēles, rotaļas un attīstošie uzdevumi ar ģeometriskās figūrām. 

2.18. Ģeometrisko figūru, maketu, mozaīku modelēšana. 

2.19. Matemātika pirmsskolā. Pirmskaitļu posms. Vispārīgo mācību un intelektuālo darbības 

prasmju attīstīšana rotaļu darbībā. 

2.20. Pirmais desmits. Skaitļa jēdziena veidošana, vairāk, mazāk, tikpat. Skaitļa jēdziena trejādās 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.isec.gov.lv/


izpausmes. Ciparu rakstība. Skaitļu virkne. 

2.21. Integrēto rotaļnodarbību plānošana un vadīšana. 

Patstāvīgais darbs 

- Individualizēti uzdevumi ar algebras, kombinatorikas un statistikas elementiem(darba lapa, 

spēle, u.tml.) 

- Spēle daļu mācīšanai vai uzskates līdzeklis 

- Spēle ar lielumiem, pētniecisks miniprojekts ar lielumiem 

- Spēle at ģeometrijas elementiem 

- Origami matemātikas stundās 

- Ģeometrija dzīvē, dabā un mākslā 

- Integrētas rotaļnodarbības 5-6gadus veciem bērniem 

- Atbildes uz testa jautājumiem. 
3. Atsevišķu skaitļu koncentru mācīšanas metodika (integrētā pieeja). 32 stundas  

3.1. Pirmais desmits (turpinājums). Skaitļa sastāvs. Saskaitīšanas un atņemšanas darbības jēdziens, 

darbības paņēmieni. Didaktiskās spēles un rotaļas pirmā desmita nostiprināšanai. 

3.2. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi 1.klasē, to izvērtēšana. 

3.3. Mācību stunda 1.klasē plānošana un vadīšana. 

3.4. Otrais desmits. Numerācijas izpratne. Saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni ar pāreju citā 

desmitā. Metodiskie paņēmieni saskaitīšanas, atņemšanas tabulu apguvei. 

3.5. Pirmais simts. Koncentra vispārīgs raksturojums. Numerācija 100 apjomā vārdos un skaitļos. 

Saskaitīšana un atņemšana galvā. 

3.6. Teksta uzdevumu ar saskaitīšanu un atņemšanu modelēšana un risināšana. 

3.7. Skaitļa multiplikatīvais sastāvs. Reizināšanas un dalīšanas jēdzienu ieviešana. Metodiskie 
paņēmieni tabulu apguvē. 

3.8. Tematiskais plāns, tā izveide. 

3.9. Ārpustabulas reizināšana un dalīšana ar viencipara skaitli, ar divciparu skaitli. Dalīšana rodas 

atlikums. 

3.10. Teksta uzdevumi ar reizināšanu un dalīšanu. Integrētie projekti zināšanu un prasmju 

nostiprināšanai praktiskos uzdevumos. 

3.11. Projekts mācību ekskursijai. Projektu vadīšana. 

3.12. Pirmais tūkstotis. Numerācijas apguve. Četras darbības galvā. Saskaitīšana un atņemšana 

rakstos. Reizināšana un dalīšana ar viencipara skaitli rakstos. Praktiska teksta uzdevumu 

risināšana grupu darbā. 

3.13. Darbs ar skaitliskās informācijas avotiem, tabulām, diagrammām u.c.  

3.14. Matemātisku problēmu modelēšana, atrisinājuma interpretācija. Kursa apguves kopsavilkums. 
Praktiskie darbi 

- Mācību stundas konspekts 1.klasē. 

- Recenzija par mācību grāmatu 1.klasē. 

- Vienas tēmas (pēc izvēles) tematiskais plāns 2.klasē. 

- Projekts mācību ekskursijai. 

- Grupu darbs 3.klasē. 

- Teksta uzdevumu par kustību risinātmācīšana. 

- Atbildes uz testa jautājumiem. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētās ieskaites un eksāmens. 

Praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība tajās (30%) 

Patstāvīgo darbu izpilde, to prezentācijas (70%) 

Eksāmens – rakstveida atbildes par metodiku problēmu risinājumiem matemātikas apguvē 1. – 3.klasē. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. J.Mencis. Matemātikas metodika pamatskolā. –R.: Zvaigzne, 1984 

2. J.Menča un E.Krastiņas 1.-4.klases matemātikas grāmatu, darba burtnīcu, didaktisko materiālu un 

metodisko palīglīdzekļu komplekts. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 2011.g.  

3. J.Mencis (jun.), V.Sūniņa. Matemātikas komplekts 1.,2.,3.klasei. – R.: Zvaigzne ABC 

4. J.Menča, I.Cines matemātikas burtnīcas pamatskolai. Visi desmit. – Zvaigzne ABC 

5. I.Milašas mācību burtnīcu komplekts 1.klasei – Lielvārds 

6. I.Helmanes u.c. matemātikas mācību grāmata un metodisko materiālu komplekts 1.-3.klasei – 

Lielvārds 

7. “Ar gudru ziņu” mācību metodiskais komplekts 1.-3.klasei – RaKa, 2003. – 2005. 



8. J.Mencis. Mazās skaitļu slejas. –R.: Zvaigzne ABC, 1995 

9. E.Krastiņa, D. Draviņa. Matemātika spēlēs un rotaļās. – R.: Zvaigzne ABC, 2010. 

10. E.Krastiņa, A.Pipere. mācību sasniegumu pašizvērtēsana – R.: Zvaigzne ABC, 2004 –216 lpp. 

11. A.Būman. Rodi prieku risinot./ Matem. Olimp. Uzd. Pamatizglītībai.- R.:Zvaigzne ABC, 1998. –

76 lpp. 

12. Ī.Gulbe. Domājamie uzdevumi 2.klasei. – R.:RaKa, 2000. 

13. V.Davidovs, N.Istomina, L.Petersone u.c. Dažādu valstu 1. – 4.kl. mācību grāmatas, darba 

burtnīcas un metodiskie palīglīdzekļi (Vācija, Krievija, Čehija, Somija) 

14. Valsts pamatizglītības standarts. – IZM, 2000. 

15. Principles and standards for school Mathematics. – USA, NCTM, 2000. 

16. Pamatizglītības standarts. – IZM, 2004. 

17. Mācību priekšmetu standarts. – IZM, 2004. 
18. I.Valtere. Matemātikas mācību grāmata un met.mat. komplekts. – R.: Pētergailis 

 

Papildliteratūra: 

1. Bols Dž. (2006) Brīnumainā skaitļu pasaule. – R.: Zvaigzne ABC. 

2. Treimane G. (2002) Dekoratīvie raksti. – R.: Zvaigzne ABC. 

3. Fišers R. (2005) Mācīsim bērniem domāt. – R.: RaKa. 

4. Breiks J., Havass H. (2009) 555 intelekta vingrinājumi bērniem. – R.: Zvaigzne ABC. 

5. G.Treimane. Ģeometriska spēle- R.: Zvaigzne ABC, 1995. –45 lpp. 

6. Костромина С.Н. (2008) Как преодолеть трудности в общении детей (математика) – М.: 
Еврознак. 

7. Бекаревич А.Н. Сформирование понятия числа в 4-8 классах. –минск: Нар.асвета, 1985. –120 

с. 

8. Груденов Я.И. психологодидактические основы методики обучения математике.- М.: Пед., 

1987.- 158 с. 

9. Изучение трудных тем по математике в I –III классах. –М.: Просвещение, 1982. –159 с. 

10. Прошников Н.П. Обучение математике в малокомплектной школе:4-8 кл.- М.: 

Просвещение, 1988. –189 с. 

11. Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения.- М.: просвещение, 1988. –192 с. 

12. Нимков К. и др. Множества. Отношения. Число. Велечины. М.: просвещение, 197. –61 с. 

13. Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальних классах. –М.: 
просвещение, 1986 –175 с. 

14. Фридмане Л., Турецкий М. Как научиться решать задачи. –М.: просвещение, 1984 –175 с. 

15. Пойа Д. Как решать задачу. – Львов, журн. «Квантор», 1991 –215 с. 

16. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. Под редакцией 

Торо М.И., Пышкало. –М.: Педагогика, 1977.- 248 с. 

17. Фепакова С.Ю. Сборник задач по математике для учащ. I- III классов Изневск, изд Светок, 

1998 

18. Артемов А.К. Обучение математике в первом классе (программа развивающего обучения)- 

Пенза, 1995.-101 с. 

 

Literatūras saraksts ārpusklases darbam matemātikā 
1. A.Akopjans. 50 interesanti triki. –R.: Zvaigzne , 1979 

2. Ārpusklases darbs matemātikā astoņgadīgajā skolā (metodiska vēstule). R., 1964 

3. I.Depmanis. Skaitļu pasaule. –R.: Liesma, 1968 

4. H.Djudenī. 520 atjautības, pateicības un domu spēles. –R.: Zvaigzne, 1982 

5. I.Ignatjevs. Atjautības brīnumzemē. –R.: Avots, 1982 

6. E.Glonegers, V.Dims. Lielā spēļu grāmata. –R.: Zvaigzne, 1979 

7. Jautri un interesanti / Sastādījusi O.treskina –R.; Zavaigzne, 1977 

8. E.Krastiņa, D,Draviņa. Мatemātika spēlēs un rotaļās. – R.: Zvaigzne, 1977 

9. I.Kneislere. Origami- papīra locīšana. –R.: Zvaigzne, 1981 

10. B.Kordemskis. Matemātiskā atjautība – R.: LVI, 1956 

11. Matemātiskie raibumiņi. – R.: Mācību grāmata, 1995 

12. J.Mencis, P. Būmeistare. Cieto riekstu vācelīte. – R.: Zvaigzne, 1986 
13. I.Perelmanis. Dzīvā matemātika. – R.: LVI, 1964 

14. A.Rubenis. Senās zīmes un simboli. – R.: Vides aizsardzības klubs, 1990 

15. V.Žitomirskis, L.Šervins. Ģeometrija mazajiem. – R.: Zvaigzne, 1980 

16. Дик Н.Ф. (2009) 1000 олимпиадных заданий по математике в начальной школе. – Ростов на 

Дону: Феникс 

17. Арутюнан Е.Б., Левитас Г.Г. Скаски по математике. –М.Ж вышая школа, 1994. 

18. Игры со спичками (задачи и развлечения). –Минск, фирма «ВУАЛ», 1993. 



19. Ганс Ю. Айзенк. Провертье свои интеллектуаьные способности. –Рига, «Виеда», 1992. 

20. Жигалкина Т.К. система игр на уроках математики в 1 и в 2. классах. – М.: Новая школа, 

1995. 

21. Нагибин Ф.Ф., Какнин Е.С. математическая шкатулка. – М.: Просвещание, 1988. 

22. Никитин Б.П. Развивающие игры.- М.: Знание,1994. 

23. Жигалкина Т.К. Игровые и занимательные задачи по математике 2 кл. –М.: Просвещание , 

1987. 1 кл. – М.: Просвещание, 1986. 

24. Козлова  Е.Г. Сказки и подсказки. – М.: МИРОС, 1994. 

25. Минскин Е.М. От игры к занятиям. – М.: Просвещение, 1982. 

26. Тиргиная алгебра. –М.: Багира, 1994. 

27. Игнатьев Е.И. В царстве смекалке. –М.: Наука, 1982. 

28. Математическая смекалка. –Ь.: Омега, 1994. Энциклопедия. 
29. 600 задач на сообразительность. – Донецк, ИКФ «Сталкер»,1995. 

30. Шаригин И. Ф., Урганжлева Л. Н. Наглядная  геометрия. –М.: МИРОС, 1992. 

31. Волина В. Праздник числа. –М.: Знание,1993. 

32. Задачи по математике для внеклассной работы в V-VI классах. –М.: МИРОС,1993. 

33. Симметрия, орнаменти и мозаика. – М.: Контекст, 1995. 

34. секреты квадрата и куика. – М.: Контекст, 1995. 

35. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. – М.: Просвещение, 1980. 

36. Чилингирова Л., Спиридонова Б. Играя, учимся математике. –М.: Просвещение, 1993. 

37. Куликов А. Мозгодром. – М.: Багира,1994. 

38. Шаригин И. Математический винегрет.  –М.: изд. Агенство ОРИОН, 1991. 

39. Труднев В.П. Внеклассная  работа по математике в начальной школе. –М.: Просвещение, 
1975. 

40. Зайкин М.И. Математичесский тренинг. –М.: ВЛАДОС, 1996. 

41. Сахаров И.П., Алиницкий Н. Н. Забавная арифметика. –С- Петербург, «Лань», 1996. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” un „Skolotāja almanahs” 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “ Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Methodic of teaching mathematics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Teaching psychologically – didactic regularities of methodical system of teaching, as well as different 

concepts and developing mathematical thinking in primary school. 

 

  



Kursa nosaukums Koriģējošā vingrošana un masāžas pamati 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Medicīna 

Zinātnes apakšnozare Sporta medicīna un rehabilitācija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

48 

 

16 

32 

 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Svetlana Stalidzāne 

 

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

Cilvēka anatomija, Cilvēka fizioloģija 

 

Kursa anotācija: 

Stājas novērtēšanas metodes. Stājas defekti sagitālajā un frontālajā plaknē. Skoliozes veidošanās 

process. Koriģējošās vingrošanas uzdevumi un pielietošanas vispārējie principi. Koriģējošā vingrošana 

sporta stundās. Masāžas attīstības vēsture. Masāžas paņēmieni un palīgpaņēmieni. Masāžas iedarbības 

mehānismi. Indikācijas un kontrindikācijas. Īpatnības, kas jāievēro masējot dažāda ķermeņa daļas. 

Vispārējas zināšanas par segmentāro, periostālo, punktu un pašmasāžu. 

 

Rezultāti: 

 Apgūta koriģējošās vingrošanas lietošana pie dažādiem balsta kustību aparāta traucējumiem bērnu 

vecumā. 

 Prot izvēlēties koriģējošos vingrojumus un veidot vingrojumu kompleksus atbilstoši bērna 

vecuma, stājas problēmām un stāvoklim, kā arī praktiski vadīt nodarbības individuāli vai grupām. 

 Spēj sniegt padomus un norādījumus vecākiem stājas traucējumu profilaksei, vienkāršotai stājas 

novērtēšanai un vingrošanai mājas apstākļos. 

 Demonstrē sporta masāžas paņēmienus un palīgpaņēmienus, zina masāžas iedarbību uz dažādiem 

audiem, masāžas indikācijas un kontrindikācijas. 

 Prot izvēlēties adekvātu masāžas metodiku sportistiem atpūtas periodā, treniņu periodā un pirms 

starta. 

 

Kursa saturs: 

Ķermeņa pozīcijas telpiskās analīzes plakņu metode. Stājas definīcijas. Stājas traucējumi. Stājas 

traucējumu endogenie un eksogenie faktori. Balsta un kustību aparāta analīze. Muskuļu disbalanss. 

Ārstnieciskās vingrošanas klasifikācija. Apaļas muguras raksturojums. Ieliektas muguras raksturojums. 

Plakanas muguras raksturojums. Stājas traucējumi frontālā plaknē. Kāju deformāciju korekcija. 

Skoliozes veidošanās process. 

Ārstniecisko vingrinājumu klasifikācija pēc anatomiskā un fiziskās aktivitātes principa. Vingrojumu 

nozīmēšana. Dažādu palīgierīču izmantošana (bumbas, nestabila atbalsta ierīces, nūjas u.c.) Mērķi un 

iznākums. Specifiski apsvērumi. Spēka palielināšanas metodes. Izturības vingrinājumi. Vingrojumi 
kontrolei un koordinācijai. Vingrojumi relaksācijai. Elpošanas pareizā stereotipa veidošana. Kustību 

apjoma palielināšana un atjaunošana. Stiepšanas vingrojumi. Specifiski apsvērumi attiecībā uz 

stiepšanu. Koriģējošā vingrošana pie apaļas muguras. Koriģējošā vingrošana pie ieliektas muguras. 

Koriģējošā vingrošana pie plakanas muguras. Koriģējošā vingrošana pie apaļas-ieliektas muguras. 

Vingrinājumi pie skoliotiskās slimības. Vingrojumu programmas sastādīšanas vispārējie principi. 

Vingrojumu programmu problēmas. Optimālais slodzes apjoms veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs. 

Nodarbību skaits nedēļā un slodzes ilgums cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību. Ārstnieciskās 

vingrošanas nodarbību praktiska vadīšana pie dažādiem balsta kustību aparāta traucējumiem. 

Glāstīšana un berzēšana, to palīgpaņēmieni. Mīcīšana un vibrācija, to palīgpaņēmieni. Mugurkaula 

apstrāde. Muguras masāža. Jostas un krustu daļas masāža. Augšējās ekstremitātes masāža. Apakšējās 

ekstremitātes masāža. Praktisko iemaņu pārbaude. 



 

Kursa plāns: 

Lekciju tēmas: 16 st., (8 lekcijas) 
1. Ķermeņa pozīcijas telpiskās analīzes plakņu metode. Stājas definīcijas. 

2. Stājas traucējumi. Stājas traucējumu endogenie un eksogenie faktori. 

3. Balsta un kustību aparāta analīze. Muskuļu disbalanss. 

4. Ārstnieciskās vingrošanas klasifikācija. Apaļas muguras raksturojums. 

5. Ieliektas muguras raksturojums. 

6. Plakanas muguras raksturojums. 

7. Stājas traucējumi frontālā plaknē. Kāju deformāciju korekcija. 

8. Skoliozes veidošanās process. 

 

Praktiskās nodarbības koriģējošā vingrošanā: 32 st., (16 nodarbības)  

1. Ārstniecisko vingrinājumu klasifikācija pēc anatomiskā un fiziskās aktivitātes principa. Vingrojumu 

nozīmēšana. Dažādu palīgierīču izmantošana (bumbas, nestabila atbalsta ierīces, nūjas u.c.). Mērķi un 
iznākums. Specifiski apsvērumi. 

2.-3. Spēka palielināšanas metodes. Izturības vingrinājumi. Vingrojumi kontrolei un koordinācijai. 

Vingrojumi relaksācijai. Elpošanas pareizā stereotipa veidošana. 

4. Kustību apjoma palielināšana un atjaunošana. Stiepšanas vingrojumi. Specifiski apsvērumi attiecībā 

uz stiepšanu. 

5. Koriģējošā vingrošana pie apaļas muguras. Koriģējošā vingrošana pie ieliektas muguras. 

6. Koriģējošā vingrošana pie plakanas muguras. Koriģējošā vingrošana pie apaļas-ieliektas muguras. 

Vingrinājumi pie skoliotiskās slimības.  

7. Vingrojumu programmas sastādīšanas vispārējie principi. Vingrojumu programmu problēmas.  

8. Optimālais slodzes apjoms veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs. Nodarbību skaits nedēļā un 

slodzes ilgums cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbību 
praktiska vadīšana pie dažādiem balsta kustību aparāta traucējumiem. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs - koriģējošās vingrošanas kompleksa sagatavošana un vadīšana. 

 

Praktiskās nodarbības masāžā: 16 st., (8 nodarbības) 

1. Glāstīšana un berzēšana, to palīgpaņēmieni. 

2. Mīcīšana un vibrācija, to palīgpaņēmieni. 

3. Mugurkaula apstrāde. 

4. Muguras masāža. 

5. Jostas un krustu daļas masāža. 

6. Augšējās ekstremitātes masāža. 

7. Apakšējās ekstremitātes masāža. 
8. Praktisko iemaņu pārbaude. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmena sastāvdaļas: Kontaktnodarbību apmeklējums vismaz 75 %, ārstnieciskās vingrošanas 

kompleksu izstrāde un praktiskās nodarbības vadīšana, sekmīgi nokārtota teorētiska zināšanu pārbaude 

masāžā - tests un demonstrētas apgūtās praktiskās iemaņas, gala zināšanu pārbaudījums. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Āboltiņa M. 1998. Kustību anatomija. 2.daļa. Rīga: LSPA.  

Lariņš V., Mauriņa L. 1996. Koriģējošā vingrošana jaunākā skolas vecuma bērniem. 1.daļa. 2.daļa. 

Rīga: LSPA. 

2. Фонарёв М.О. 1983. Справочник по детской лечебной культуре. Л: Медицина. 

3. V.Ibrahimova. punktu masāža. R: Zvaigzne, 1980. 

4. V.A.Daliho, M.Hāze, M.Krauss. Masāža. R: Zvaigzne, 1989. 

5. А.Е.Штеренгерц, Н.А.Белая. Массаж для взрослых и детей. Киев, Здоровье, 1996. 

6. А.Р.Вербов. Основы лечебного массажа. Санкт-Петербург: Полигон, 1999. 

7. В.И.Васичкин. Справочник по массажу. Ленинград: Медицина, 1990. 
8. В.И.Дубровский. Лечебный массаж. М: Медицина, 1995. 

 

Papildliteratūra: 

1. К.Мак-Гилбери, Д.Рид. Массаж. –М.: Росмен, 1998. 

2. Л.Ф.Василеьева. Мануальная диагностика и терапия патобиомеханики. –М, 2003. 

3. Тревели Дж.Г., Симонс Д.Г. Миофасциалльное боли. Том 1,2. -Л.: Медицина (tulkojums no 



angļu valodas). 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Latvijas Ārstu žurnāls. 

Medicīnas žurnāls jums kolēģi. 

Научно- практический журнал: Практическая кинезиология. 

Приклодная кинезиология. Москва: издательский дом – „PLA”, 2003. – 2004. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Gymnastics of curing defects and basic of massage  
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Sporta teorija un metodika I 

Kursa kods SpoZ1010 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Natālija  Geriņa 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

 Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un metodiskās zināšanas par sportu un sporta izglītību, lai attīstītu 

spējas saistīt teorētiskās zināšanas ar praktiskām prasmēm un iemaņām, pilnveidot organizatoriskās 

iemaņas. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības un sporta būtību, saturu un daudzveidību; 

 sporta līdzekļu saturu, struktūru un nozīmi; 

 slodzi un atpūtu veidiem un to nozīmi sportā. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 analizēt un kritiski izvērtēt dažādu fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu; 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sporta teorijas un metodikas vispārējais raksturojums. 

2. Sporta mērķis, uzdevumi un vispārīgie principi.  

3. Sporta līdzekļi. 

4. Fizisko vingrinājumu struktūra. 

5. Slodze un atpūta sportā. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st. 

 
1. Sporta teorijas un metodikas vispārējais raksturojums. Sporta teorijas un metodikas 

veidošanas un attīstības avoti. Sporta teorijas un metodikas pamatjēdzieni. Sporta teorijas 

sakars ar citām zinātnēm. 

2. Sporta klasifikācija 

3. Sporta mērķis, uzdevumi.  

4. Sporta vispārīgie principi. 

5. Sporta līdzekļi. Fiziskie vingrinājumi un to nozīme. Fizisko vingrojuma tehnika..  

6. Sporta līdzekļi. Fizisko vingrinājumu tulītējais un kumulatīvais efekti. Fizisko vingrojuma 

efektivitāte. Fizisko vingrinājumu klasifikācija. Dabas – ekoloģiskie faktori, psihohigiēniskie 

faktori un to izmantošana sportā. 

7. Fizisko vingrinājumu struktūra. Telpiskais raksturojums. Raksturojums laikā. Telpiskais un 
laika raksturojums. Dinamiskais raksturojums. Ritmiskais raksturojums. 

8. Slodze un atpūta sportā. Fiziskā slodze. Slodzes treniņa efekts. Slodzes iedarbība. Slodzes 

apjoms un intensitāte. Slodzes apjoma un intensitātes mērvienības. Slodzes veidi. Atpūta. 



Atpūtas veidi. Arpūtas intervāli. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Sagatavo referātu par dažādu fizisko vingrinājumu ietekmi uz  cilvēka organismu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20%; 

 referāts par dažādu fizisko vingrinājumu ietekmi uz cilvēka organismu (20%); 

 sekmīgi nokārtoti divi rakstiskie pārbaudes darbi semestra gaitā (60%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Liepiņš, I. (2000) Sports un sporta treniņš. Pirmā daļa. Rīga: autora izdevums.  

2. Решетников, Н.В.& Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия.    

3. Теория и методика физической культуры: Учебник. (2004) // Под ред. Ю. Ф. 
Курамшинa.- 2–е изд. Москва: Сoвeтский спорт. 

4. Холодов, Ж.К. (2001) Теория и методика физического воспитания и спорта. 2–е изд. 

Москва: Академия. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Grants, J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns . Rīga: Mācību grāmata. 

2. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā.  Rīga: Raka,  

3. Krauksts, V.  (2007)  Nogurums un atjaunošanās.  Rīga: Drukātava. 
4. Liepiņš, I. (1993) Fiziskās kultūras teorija. Rīga: Zvaigzne,. 

5. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava  

6. Ашмарин, Б.А. (1990) Теория и методики физического воспитания. Москва:  

Просвещение.  

7. Гавердовский,  Ю.К. (2007) Обучение спортивным движениям. Москва: ФиС. 

8. Коробейников, Н.Н., Михеев, А.А. & Николаенко, И.Т. (1989) Физическое 

воспитание. Москва: Высшая школа.  

9. Матвеев, А.П. & Мельников, С.Б. (1991) Методика физического воспитания с 

основами теории.  Москва: Просвещение. 

10. Матвеев, Л.П. (1991) Теория и методика физической культуры.  Москва: Ф и С. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Sports» 

Žurnāls «Skolotājs”  

Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

Журнал «Теория и практика физической культуры» 

Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

Журнал «Физкультура и Спорт» 

 
Žurnāli un izdevniecības: 

http://www.humankinetics.com 

http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html 

http://www.athleticinsight.com 

 

Asociācijas un resursu centri: 

http://www.sirc.ca 

http://www.scapps.org 

http://naspspa.org 

http://www.aahperd.org 

http://lspa.care.lv/ 

 

Piezīmes: 

 

http://www.humankinetics.com/
http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.athleticinsight.com/
http://www.sirc.ca/
http://www.scapps.org/
http://naspspa.org/
http://www.aahperd.org/
http://lspa.care.lv/


 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās studiju programmas “Skolotājs” B daļa  

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theory and methods of sports 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Aim of the course: to provide theoretical and methodical knowledge about sport and sport education in 

order to develop the skills of relating theoretical knowledge with practical skills and aptitudes, and 

develop organisational skills. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Kursa nosaukums Sporta teorija un metodika II 

Kursa kods SpoZ1011 

Zinātnes nozare  Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Natālija  Geriņa 

 

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

Nav  

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un metodiskās zināšanas par sportu un sporta izglītību, lai attīstītu 

spējas saistīt teorētiskās zināšanas ar praktiskām prasmēm un iemaņām, pilnveidot organizatoriskās 

iemaņas. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības īpatnībām skolā; 

 skolas sporta mācību saturu;  

 kustību prasmju un iemaņu veidošanu un attīstību.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 saskatīt un formulēt kustību darbības mācīšanas problēmas un izvēlas metodes un līdzekļus to 

risināšanai; 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sporta metodes. 

2. Sporta metodiskie principi. 

3. Kustību prasmes un iemaņas. 

4. Kustību prasmju un iemaņu veidošanas pamati. 

5. Kustību mācīšanas struktūra 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas – 16 st., semināri – 16st. 

Lekciju tēmas: 

 

1. Mācību metode un mācību paņēmiens, mācību metožu daudzveidība. Mācību metožu 

klasifikācija. Sporta specifiskās metodes. 

2. Rotaļu metode. Sacensību metode.  

3. Sporta nespecifiskās metodes. Vārdiskā metode. Uzskates metode.  

4. Mācību principa jēdziena skaidrojums. Sporta izglītības didaktiskie principi.  

5. Sporta izglītības specifiskie principi: sistemātiskuma princips,  prasību pakāpeniskas 

paaugstināšanas princips, sporta izglītības virzības vecumposma adekvātuma princips. 

6. Kustību prasmes un iemaņas raksturojums. Kustību darbības apgūšanas secība. Kustību iemaņu 

veidošanas pamati. Iemaņu attīstīšanas ātruma izmaiņas likums. Iemaņu attīstīšanas 
aizkavēšanas likums. Iemaņu izzušanas likums. Kustību iemaņu attīstība robežu neesamība. 

Kustību iemaņu pārnešanas likums. 

7.-8. Kustību mācīšanas struktūra: sākotnējās apgūšanas posms, padziļinātas un detalizētas mācīšanas 



(prasmju veidošanas) posms, nostiprināšanas un tālākas pilnveidošanas (iemaņas veidošanas) 

posms. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. Kustību darbības mācīšanas metodes.  

2. Fizisko īpašību attīstīšanas metodes. Apļa treniņa metode.  

3. Audzināšanas metodes sporta stundā. 

4. Apzinīguma un aktivitātes principa, uzskatāmības principa, piemērotības un individualizācijas 

principa realizācija sporta stundās. 

5. Skolēnu mācību darba diferenciācija un individualizācija sporta stundās. 

6. Kustību iemaņu veidošanas stadijas. Kustību mācīšanas priekšnosacījumi. 
7. Kļūdas kustību prasmju apguvē un to novēršanas veidi. 

8. Kustību mācīšanas un mācīšanās  īpatnības sporta stundās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20%; 

 prezentācija grupās par mācību darba diferenciāciju un individualizāciju sporta izglītībā 
(20%);  

 izvēlēties kustību darbību un aprakstīt tās mācīšanu pa posmiem (60%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Jansone, R. & Fernāte, A. (2009) Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās. 

Metodiskais līdzeklis. ISEC redakcija.  

2. Liepiņš, I. (2000) Sports un sporta treniņš. Pirmā daļa. Rīga: autora izdevums.   

3. Решетников, Н.В.& Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия.    

4. Теория и методика физической культуры: Учебник. (2004) // Под ред. Ю. Ф. Курамшинa.- 
2–е изд. Москва: Сoвeтский спорт. 

5. Холодов, Ж.К. (2001) Теория и методика физического воспитания и спорта. 2–е изд. 

Москва: Академия. 

6. Холодов, Ж.К.& Кузнецов, В.С. (2003) Теория и методика физического воспитания и 

спорта. 2–е изд. – Москва: Академия,  - 480 стр. 

 

Papildliteratūra: 

1. Grants, J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns . Rīga: Mācību grāmata. 
2. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. Rīga: Raka,  

3. Kancāns, J.R. (2000) Vispusīgā fiziskā sagatavošanas. Rīga: Latvijas Policijas akadēmijas. 

izdevniecība,  

4. Krauksts, V. (2006) Bērni un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports. Rīga: Drukātava. 

5. Krauksts, V. (2006) Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt. Rīga: Drukātava.. 

6. Krauksts, V. (2006) Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava. 

7. Krauksts, V. (2006) Treniņa teorijas pamati (bērni un pusaudži). Rīga: Drukātava 

8. Liepiņš, I. (1993) Fiziskās kultūras teorija. Rīga: Zvaigzne,. 

9. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

10. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava  

11. Ашмарин, Б.А. (1990) Теория и методики физического воспитания. Москва:  
Просвещение.  

12. Викулов, А.Д.& Бутин И. М. (1996) Развитие физических способностей детей. Ярославль:  

Гринго. 

13. Гавердовский,  Ю.К. (2007) Обучение спортивным движениям. Москва: ФиС. 

14. Коробейников, Н.Н., Михеев, А.А. & Николаенко, И.Т. (1989) Физическое воспитание. 

Москва: Высшая школа.  

15. Кузнецов, В.С. &  Колодницкий,  Г.А. (2002) Физическая культура. Силовая  подготовка 

детей школьного возраста. Москва: НЦ ЭНАС.  

16. Матвеев, А.П. (2003) Физическая культура 5—11 классы. Москва 

17. Матвеев, А.П. & Мельников, С.Б. (1991) Методика физического воспитания с основами 

теории.  Москва: Просвещение. 
18. Матвеев, Л.П. (1991) Теория и методика физической культуры.  Москва: Ф и С. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off


19. Решетников, Н.В. & Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия.   

20. Сапин, М.Р. & Брыксина, З.Г. (2002) Анатомия и физиология детей и подростков. Москва: 

ACADEMIA. 

21. Солодков, А. С. & Сологуб, Е. Б. (2001) Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. – Mocква: Терра–Спорт, „Олимпия Пресс”. 

22. Теория и методика физического воспитания. Учебник для высших учебных заведений 

физического воспитания и спорта  (2003) //Под ред. Т. Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская 

литература.  

23. Физическое воспитание учащихся 5 -7 классов: Пособие для учителя (1997) / под ред. В. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. Москва. 

24. Швыков, И.А.(2002) Спорт в школе. Футбол. Москва: Тера Спорт.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Sports» 

Žurnāls «Skolotājs”  

Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

Журнал «Теория и практика физической культуры» 

Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

Журнал «Физкультура и Спорт» 

 

Žurnāli un izdevniecības: 
http://www.humankinetics.com 

http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html 

http://www.athleticinsight.com 

 

Asociācijas un resursu centri: 

http://www.sirc.ca 

http://www.scapps.org 

http://naspspa.org 

http://www.aahperd.org 

http://lspa.care.lv/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theory and methodology of sports 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 Aim of the course: to provide theoretical and methodical knowledge about sport and sport education 
in order to develop the skills of relating theoretical knowledge with practical skills and aptitudes, and 

develop organisational skills. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.humankinetics.com/
http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.athleticinsight.com/
http://www.sirc.ca/
http://www.scapps.org/
http://naspspa.org/
http://www.aahperd.org/
http://lspa.care.lv/


Kursa nosaukums Sporta teorija un metodika III 

Kursa kods SpoZ2004 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Natālija  Geriņa 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. Kursa mērķis ir 

sniegt teorētiskās un metodiskās zināšanas par sportu un sporta izglītību, lai attīstītu spējas saistīt 

teorētiskās zināšanas ar praktiskām prasmēm un iemaņām, pilnveidot organizatoriskās iemaņas. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības īpatnībām skolā; 

 skolas sporta mācību saturu;  

 fiziskām īpašībām un to attīstības metodiku sporta stundās dažāda vecuma skolēniem.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 Atrast, atlasīt, sistematizēt, sintezēt, kritiski izvērtēt un interpretēt informāciju atbilstoši 

izvirzītajam pedagoģiskajam mērķim. 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

 

Kursa saturs: 

1. Spēks un tā attīstības metodika.  

2. Ātrums un tā attīstības metodika.. 

3. Lokanība un tās attīstības metodika.  

4. Veiklība  un tās attīstības metodika.  

5. Izturība un tās attīstības metodika.  

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st. 

 

1. Spēks un tā attīstības metodika. Spēks kā fiziskā īpašība un tā noteicošie faktori. Spēka veidi.. 

Spēka īpašības attīstīšanas uzdevumi.  

2. Spēks un tā attīstības metodika Spēka attīstīšanas līdzekļi. Spēka attīstīšanas metodika. 

Kontrolvingrinājumi spēka attīstīšanas līmeņa noteikšanai. 

3. Ātrums un tā attīstības metodika. Ātrums kā fiziskā īpašība un tā noteicošie faktori. Ātruma 

formas. Ātruma īpašības attīstīšanas uzdevumi.  

4. Ātrums un tā attīstības metodika Ātruma attīstīšanas līdzekļi un metodes. Ātrums attīstīšanas 

metodika. Kontrolvingrinājumi ātruma attīstīšanas līmeņa noteikšanai. 
5. Lokanība un tās attīstības metodika. Lokanība un tās veidi. Lokanības noteicošie faktori. 

Lokanības īpašības attīstīšanas uzdevumi. Lokanības attīstīšanas līdzekļi un metodes. Ātrums un 

tā attīstīšanas metodika. Kontrolvingrinājumi lokanības attīstīšanas līmeņa noteikšanai. 



6. Veiklība  un tās attīstības metodika. Veiklība kā fiziskā īpašība un tās noteicošie faktori 

Veiklības īpašības attīstīšanas uzdevumi. Veiklības attīstīšanas līdzekļi. Veiklība un tā 

attīstīšanas metodika. Kontrolvingrinājumi veiklības attīstīšanas līmeņa noteikšanai.  

7. Izturība un tās attīstības metodika. Izturība kā fiziskā īpašība un tās noteicošie faktori Nogurums 

un to veidi. Izturības īpašības attīstīšanas uzdevumi.  

8. Izturība un tās attīstības metodika. Izturības attīstīšanas līdzekļi. Aerobas un anaerobas izturības 

attīstības metodika. Kontrolvingrinājumi izturības attīstīšanas līmeņa noteikšanai.  

Patstāvīgais darbs: 

  izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus fizisko īpašību attīstībai noteiktam skolēna 

vecumam; atlasīt un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus  fizisko īpašību attīstības 

līmeņa noteikšanai.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus spēka attīstībai noteiktam skolēna vecumam; atlasīt 

un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus  spēka attīstības līmeņa noteikšanai. (20%); 

 izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus ātruma attīstībai noteiktam skolēna vecumam; 

atlasīt un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus  ātruma attīstības līmeņa noteikšanai. 

(20%); 

 izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus veiklības attīstībai noteiktam skolēna vecumam; 

atlasīt un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus veiklības attīstības līmeņa noteikšanai. 

(20%); 

 izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus izturības attīstībai noteiktam skolēna vecumam; 

atlasīt un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus izturības attīstības līmeņa noteikšanai. 

(20%); 

 izstrādāt fizisko vingrinājumu kompleksus lokanības attīstībai noteiktam skolēna vecumam; 

atlasīt un aprakstīt kontrolvingrinājumus vai testus  lokanības attīstības līmeņa noteikšanai. 

(20%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Jansone, R. & Fernāte, A. (2009) Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās. 

Metodiskais līdzeklis. ISEC redakcija. 

2. Jansone, R.& Krauksts V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga: Izdevniecība RaKa. 

3. Liepiņš, I. (2000) Sports un sporta treniņš. Pirmā daļa. Rīga: autora izdevums. 

4. Решетников, Н.В.& Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия. 

5. Теория и методика физической культуры: Учебник. (2004) // Под ред. Ю. Ф. 

Курамшинa.- 2–е изд. Москва: Сoвeтский спорт. 

6. Холодов, Ж.К. (2001) Теория и методика физического воспитания и спорта. 2–е изд. 
Москва: Академия. 

7. Холодов, Ж.К.& Кузнецов, В.С. (2003) Теория и методика физического воспитания и 

спорта. 2–е изд. – Москва: Академия,  - 480 стр. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Devaljē, F. (2004) Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 
2. Grants, J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns . Rīga: Mācību grāmata. 

3. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. Rīga: Raka. 

4. Kancāns, J.R. (2000) Vispusīgā fiziskā sagatavošanas. Rīga: Latvijas Policijas akadēmijas. 

Izdevniecība. 

5. Krauksts, V. (2006) Bērni un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports. Rīga: Drukātava. 

6. Krauksts, V. (2006) Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt. Rīga: Drukātava. 

7. Krauksts, V. (2006) Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava. 

8. Krauksts, V. (2006) Treniņa teorijas pamati (bērni un pusaudži). Rīga: Drukātava 

9. Liepiņš, I. (1993) Fiziskās kultūras teorija. Rīga: Zvaigzne. 

10. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

11. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava  
12. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off


13. Trūls, L. (2006) Treniņš visam ķermenim. Rīga: Madris. 

14. Ашмарин, Б.А. (1990) Теория и методики физического воспитания. Москва:  

Просвещение. 

15. Викулов, А.Д.& Бутин И. М. (1996) Развитие физических способностей детей. 

Ярославль:  Гринго. 

16. Викулов, А.Д.& Бутин И. М. (1996) Развитие физических способностей детей.  

Ярославль:  Гринго. 

17. Гавердовский,  Ю.К. (2007) Обучение спортивным движениям. Москва: ФиС. 

18. Ермолаев, Ю.А. (2001) Возрастная физиология. Москва: Спорт Академ Пресс. 

19. Коробейников, Н.Н., Михеев, А.А. & Николаенко, И.Т. (1989) Физическое 

воспитание. Москва: Высшая школа. 

20. Кузнецов, В.С. &  Колодницкий,  Г.А. (2002) Физическая культура. Силовая  
подготовка детей школьного возраста. Москва: НЦ ЭНАС. 

21. Матвеев, А.П. & Мельников, С.Б. (1991) Методика физического воспитания с 

основами теории.  Москва: Просвещение. 

22. Матвеев, А.П. (2003) Физическая культура 5—11 классы. Москва 

23. Матвеев, Л.П. (1991) Теория и методика физической культуры.  Москва: Ф и С. 

24. Решетников, Н.В. & Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия. 

25. Сапин, М.Р. &  Брыксина, З.Г. (2002) Анатомия и физиология детей и подростков. 

Москва: ACADEMIA. 

26. Сапин, М.Р. & Брыксина, З.Г. (2002) Анатомия и физиология детей и подростков. 

Москва: ACADEMIA. 

27. Физическое воспитание учащихся 5 -7 классов: Пособие для учителя (1997) / под ред. В. 
Ляха, Г. Б. Мейксона. Москва. 

28. Швыков, И.А.(2002) Спорт в школе. Футбол. Москва: Тера Спорт. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Sports» 

Žurnāls «Skolotājs”  

Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

Журнал «Теория и практика физической культуры» 

Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 
Журнал «Физкультура и Спорт» 

 

Žurnāli un izdevniecības: 

http://www.humankinetics.com 

http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html 

http://www.athleticinsight.com 

 

Asociācijas un resursu centri: 

http://www.sirc.ca 

http://www.scapps.org 

http://naspspa.org 
http://www.aahperd.org 

http://lspa.care.lv/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa  

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theory and methods of sports 
  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for professional study program “Teacher of Sports”. 

Aim of the course: to provide theoretical and methodical knowledge about sport and sport education in 

order to develop the skills of relating theoretical knowledge with practical skills and aptitudes, and 

develop organisational skills.    

 

http://www.humankinetics.com/
http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.athleticinsight.com/
http://www.sirc.ca/
http://www.scapps.org/
http://naspspa.org/
http://www.aahperd.org/
http://lspa.care.lv/


Kursa nosaukums Sporta teorija un metodika IV 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Natālija  Geriņa 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. Kursa mērķis: 

sniegt teorētiskās un metodiskās zināšanas par sportu un sporta izglītību, lai attīstītu spējas saistīt 

teorētiskās zināšanas ar praktiskām prasmēm un iemaņām, pilnveidot organizatoriskās iemaņas. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 mācību procesa struktūru, plānošanu, organizāciju un vadīšanu saistībā ar izglītības normatīvo 
dokumentu prasībām.  

 skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu sporta stundās. 

 skolas fiziskās aktivitāšu, sporta un veselību veicinošo pasākumu skolēnu mācību dienas 

režīmā saturu un organizācijas īpatnībām.  

 fiziskās aktivitāšu, sporta un veselību veicinošo pasākumu saturs un organizēšana ģimenē un 

darba vietās. 

 sporta skolu un klubu uzdevumiem, vadības struktūru  un mācību procesa satura un 

organizācijas īpatnībām. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas pieejas mācību procesa organizēšana  un plānošanā. 

 izvēlēties atbilstošas līdzekļus un mācību metodes izvirzītajām mērķim; 

 Atrast, atlasīt, sistematizēt, sintezēt, kritiski izvērtēt un interpretēt informāciju atbilstoši 

izvirzītajam pedagoģiskajam mērķim. 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 analizēt un kritiski izvērtēt skolēnu veselības problēmas, noteikt tos cēloņus; 

 izstrādāt skolas sporta darba reglamentējošos dokumentus un kritiski izvērtēt to saturu. 

 

Kursa saturs: 

1. Skolas u skolotāju darbības reglamentējošie dokumenti 

2. Sporta stundu mācību satura plānošanas tehnoloģija. 

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana sporta stundās 

4. Veselību veicinošie pasākumi skolēnu mācību dienas režīmā. 

5. Skolas fiziskās aktivitātes un sporta pasākumi. 

6. Sporta sacensību vai pasākuma nolikums. 

7. Darbs ar skolēniem, kuri iedalīti sagatavošanas grupas un speciālajās medicīniskajās grupās. 

8. Stāja un tās veidošanas metodika. 

9. Ģimenes sports. 

10. Sporta klubi un sporta skolas. 

11. Sports augstskolās. 

12. Sports strādājošiem cilvēkiem. 



13. Sports vedējās un vecākās paaudzes iedzīvotājiem. 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st. 

 

1. Valsts izglītības standarts struktūra un saturs. 

2. Mācību programmas priekšmetā „Sports” struktūra un saturs. Sporta stundas tipi. 

3. Skolēnu sasniegumu vērtēšana sportā. Sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni. 
Sasniegumu vērtēšanas kritēriji. Sporta stundas pedagoģiskā vērtēšana. Hronometrāža. Mācību 

darba uzskaite. 

4. Sporta stundu mācību satura plānošanas tehnoloģija. Sporta stundu mācību satura plānošana. 

Perspektīvā, kārtējā, operatīvā plānošana. Sporta stundas plāns un tematiska kartiņa. Skolas 

audzināšanas plāns. Sporta metodikas īpatnības 1.-4. klases skolēniem. 

5. Sporta stundu mācību satura plānošanas tehnoloģija. Vispārizglītojošas skolas sporta stundas 

tematiskais plāns. Sporta metodikas īpatnības 5.-9. klases skolēniem. Sporta metodikas īpatnības 

vidusskolā. 

6. Veselību veicinošie pasākumi skolēnu mācību dienas režīmā. Pirmsmācību vingrošana. Sporta/ 

dinamiskā minūte. Fiziskie vingrinājumi, rotaļas un spēles pagarinātajos starpbrīžos. Sporta 

aktivitātes pagarinātās dienas grupās. 

7. Skolas fiziskās aktivitātes un sporta pasākumi. Veselības un sporta dienas. Skolas sporta 
sacensības. Tūrisma pasākumi. 

8. Sporta sacensību vai pasākuma nolikums un tā izstrādes tehnoloģija. 

Semināri: 16 st. 

9. Darbs ar skolēniem, kuri iedalīti sagatavošanas grupas un speciālajās medicīniskajās grupās. 

10. Stāja un tās veidošanas metodika. Stājas skaidrojums. Stājas veidi. Stājas ietekmējošie faktori. 

Racionālas stājas veidošanas metodika. 

11. Ģimenes sports. Rīta rosme. Individuālās sporta nodarbības. Aktīva atpūta brīvā dabā. Ģimenes 

pārgājieni. Ģimenes sacensības. Norūdīšanas procedūras. 

12. Sporta klubi un sporta skolas. Sporta kluba un sporta skolas principi un uzdevumi. Prasības grupu 

veidošanai. Sporta klubu un sporta skolu struktūra. Sporta kluba un sporta skolas dokumentācija. 

13. Sports augstskolās. Sporta mērķis un izdevumi augstskolās. Studentu sporta metodiskie pamati. 
Studentu sporta nodarbību organizācijas formas. 

14. Sports strādājošiem cilvēkiem. Strādājošiem cilvēkiem sporta nozīme un uzdevumi. Sporta 

nodarbību formas un metodika darba vietās. 

15. Sports strādājošiem cilvēkiem. Patstāvīgo sporta nodarbību metodika. Ķermeņa masas regulēšanas 

metodika sporta nodarbībās. Veselības un fiziskās sagatavotības kontrole. 

16. Sports vedējās un vecākās paaudzes iedzīvotājiem. Novecošana un sporta uzdevumi vedējā un 

vecākā paaudzes iedzīvotājiem. Sporta nodarbību organizācijas un metodikas īpatnības vedējās un 

vecākās paaudzes iedzīvotājiem. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 10% 

 patstāvīgo darbu izpilde 55%: 

- izstrādāt tematisko plānu priekšmetā „Sports” (30%); 

- izstrādāt un aprakstīt veselību veicinošo vingrošanas kompleksu un piecas dinamiskās minūtes 

dažādām pēc satura mācību priekšmetiem (10%); 

- izrādāt skolas sporta sacensību nolikuma (15%); 

o mutiskais eksāmens kursa noslēgumā (35%) 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Jansone, R. & Fernāte, A. (2009) Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās. 

Metodiskais līdzeklis. ISEC redakcija.  

2. Jansone, R.& Krauksts V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga: Izdevniecība RaKa. 

3. Решетников, Н.В.& Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия.    

4. Теория и методика физической культуры: Учебник. (2004) // Под ред. Ю. Ф. 

Курамшинa.- 2–е изд. Москва: Сoвeтский спорт. 
5. Холодов, Ж.К. (2001) Теория и методика физического воспитания и спорта. 2–е изд. 



Москва: Академия. 

6. Холодов, Ж.К.& Кузнецов, В.С. (2003) Теория и методика физического воспитания и 

спорта. 2–е изд. – Москва: Академия,  - 480 стр. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Aberberga - Augškalne, L. (2008) Fizioloģija rehabilitoloģiem un veselības sporta 

speciālistiem. Rīga: „Medicīnas apgāds”. 

2. Am I Teatcher Well? Self- evaluation Strategies for Effective Teachers, 2001 
3. Brookfield, S.D., Preskill, S. (1999) Discussion as a Way of Teaching. Tools Techniques for 

Democratic Classroom. 

4. Chris, Kyriacou. (1997) Effective Teaching in Schools. Theory and Practice. 

5. Delavjē,  F. (2003)  Vingrinājumi sievietēm. Rīga: Zvaigzne ABC. 

6. Devaljē, F. (2004) Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 

7. Grants, J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns . Rīga: Mācību grāmata. 

8. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. Rīga: Raka,  

9. Kancāns, J.R. (2000) Vispusīgā fiziskā sagatavošanas. Rīga: Latvijas Policijas akadēmijas. 

izdevniecība,  

10. Krauksts, V. (2006) Bērni un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports. Rīga: Drukātava. 

11. Krauksts, V. (2006) Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt. Rīga: Drukātava.. 
12. Krauksts, V. (2006) Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava. 

13. Krauksts, V. (2006) Treniņa teorijas pamati (bērni un pusaudži). Rīga: Drukātava 

14. Kurzemniece, L. (2005)  Skolēnu patstāvīgais darbs sportā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Liepiņš, I. (1993) Fiziskās kultūras teorija. Rīga: Zvaigzne,. 

16. Liepiņš, I. (2000) Sports un sporta treniņš. Pirmā daļa. Rīga: autora izdevums.   

17. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

18. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava  

19. Rudzītis, A.& Grāvītis, U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rīga: Jumava. 

20. Skolēnu sasniegumu vērtēšana sportā 5.-9. klasē. Metodiskie ieteikumi. (2002) Rīga: Izglītības 

satura un eksaminācijas centrs, LRIZM  
21. Trūls, L. (2006) Treniņš visam ķermenim. Rīga: Madris.  

22. Ашмарин, Б.А. (1990) Теория и методики физического воспитания. Москва:  

Просвещение.  

23. Викулов, А.Д.& Бутин И. М. (1996) Развитие физических способностей детей. 

Ярославль:  Гринго. 

24. Викулов, А.Д.& Бутин И. М. (1996) Развитие физических способностей детей.  

Ярославль:  Гринго. 

25. Гавердовский,  Ю.К. (2007) Обучение спортивным движениям. Москва: ФиС. 

26. Геллер, Е. М. (1985) Игры на переменах для школьников 4 -6 классов.  Москва: 

Физкультура и спорт. 

27. Ермолаев, Ю.А. (2001) Возрастная физиология. Москва: Спорт Академ Пресс. 
28. Каралашвили, Е.А. (2002) Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. Москва: ТЦ Сфера 

29. Коробейников, Н.Н., Михеев, А.А. & Николаенко, И.Т. (1989) Физическое 

воспитание. Москва: Высшая школа.  

30. Кузнецов, В.С. &  Колодницкий,  Г.А. (2002) Физическая культура. Силовая  

подготовка детей школьного возраста. Москва: НЦ ЭНАС. 

31. Матвеев, А.П. & Мельников, С.Б. (1991) Методика физического воспитания с 

основами теории.  Москва: Просвещение. 

32. Матвеев, А.П. (2003) Физическая культура 5—11 классы. Москва 

33. Матвеев, Л.П. (1991) Теория и методика физической культуры.  Москва: Ф и С.  

34. Пензулаева, Л. (2002) Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет). Москва: Владос 
35. Решетников, Н.В. & Кислицин, Ю. Л. (2000) Физическая культура. Москва: Академия.   

36. Сапин, М.Р. &  Брыксина, З.Г. (2002) Анатомия и физиология детей и подростков. 

Москва: ACADEMIA. 

37. Сапин, М.Р. & Брыксина, З.Г. (2002) Анатомия и физиология детей и подростков. 

Москва: ACADEMIA. 

38. Физическое воспитание учащихся 5 -7 классов: Пособие для учителя (1997) / под ред. В. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. Москва. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off


39. Швыков, И.А.(2002) Спорт в школе. Футбол. Москва: Тера Спорт. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Sports» 

Žurnāls «Skolotājs”  

Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

Журнал «Теория и практика физической культуры» 

Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 
Журнал «Физкультура и Спорт» 

 

Žurnāli un izdevniecības: 

http://www.humankinetics.com 

http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html 

http://www.athleticinsight.com 

 

Asociācijas un resursu centri: 

http://www.sirc.ca 

http://www.scapps.org 

http://naspspa.org 

http://www.aahperd.org 
http://lspa.care.lv/ 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Theory and methods of sports 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for professional study program “Teacher of Sports”. 

Aim of the course: to provide theoretical and methodical knowledge about sport and sport education in 

order to develop the skills of relating theoretical knowledge with practical skills and aptitudes, and 

develop organisational skills.    

 

 

 

 

 

  

http://www.humankinetics.com/
http://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.athleticinsight.com/
http://www.sirc.ca/
http://www.scapps.org/
http://naspspa.org/
http://www.aahperd.org/
http://lspa.care.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Vingrošana un tās mācībnu metodika I 

Kursa kods SpoZ1006 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

 

Kursa izstradatajs (-i) 

 Mg. sp. paed., lektore Irina Kazakeviča, 

 Dr.paed., docents Sergejs Čapulis 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par vingrošanas mācīšanas metodiku dažāda 

vecuma skolēniem. 

 

Rezultāti:  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par vingrošanas raksturojumu, saturu, vietu un lomu sporta izglītībā; sabiedriski 

nozīmīgākajiem sporta noteikumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē; 

 zināšanas un izpratni par higiēnas nozīmi un drošības noteikumiem, organizējot sporta stundas skolā; 

 zināšanas par vingrošanas terminoloģiju, klasifikāciju un vingrojuma apraksta formu; 

 zināšanas par vispārattīstošo vingrojumu kompleksu organizēšanas un vadīšanas metodiku; 

 spēju precīzi izpildīt ierindas mācības un vispārattīstošos vingrojumus; 

 spēju veikt darbu gan patstāvīgi, gan kolektīvi; 

 

Kursa saturs: 

 Ievads vingrošanā. Vingrošanas raksturojums. Vingrošanas klasifikācija. Drošības noteikumi. 

 Vingrošanas terminoloģija. Vingrošanas terminoloģijas nozīme. Vingrošana terminoloģijas pamati, principi un 

galvenie termini.  

 Ierindas mācības vingrojumi. Ierindas vingrojumu raksturojums. Vispārējie noteikumi. Ierindas mācības 

pamatjēdzieni. 

 Vispārattīstošie vingrojumi (VAV). Vispārattīstošo vingrojumu uzdevumi, klasifikācija un to vieta skolu sporta 

stundās. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: semināri un praktiskie darbi - 32 st. 

Semināru/praktisko darbu/ tēmas: 

1. Vingrošana Ievads. Vingrošanas raksturojums. Vingrošanas klasifikācija. Drošības noteikumi. 

2. Vingrošanas terminoloģija. Vingrošanas terminoloģijas nozīme. Vingrošana terminoloģijas pamati, 
principi un galvenie termini.  

3. Ierindas mācības vingrojumi. Ierindas vingrojumu raksturojums. Vispārējie noteikumi. Ierindas mācības 

pamatjēdzieni. 



4. Ierindas paņēmieni. Ierinda, fronte, robežas un zāles punkti un tt.. 

5. Stāšanas un pārkārtošanas. Ierindas vingrojumi uz vietas.  
6. Stāšanas un pārkārtošanas. Ierindas vingrojumi kustībā.  

7. Rētošanas un slēgšanas. 

8. Pārvietošanas veidi. Figurāla soļošanas veidi. Dažādu ģeometrisko figūru veidošana 

9. Vispārattīstošie vingrojumi (VAV). Vispārattīstošo vingrojumi uzdevumi, klasifikācija. un to vieta skolu 

sporta stundās.    

10. Vingrojumu pierakstīšanas forma un noteikumi.   

11. Vispārattīstošo kompleksu sastādīšanas noteikumi. 

12. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksu organizēšanas un vadīšanas metodika. Vispārattīstošo vingrojumu 

kompleksu vadīšanas veidi. 

13. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksu vadīšanas ar dalīto metode. 

14. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksu vadīšanas sēriju metode. 

15. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksu vadīšanas ar plūsmas metode. 
16. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksu vadīšanas rindās un kolonnās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (20%); 

Sekmīgi nokārtoti visi praktiskie un rakstiskie darbi semestra gaitā (70%); 

Sekmīgi nokārtota mutiska ieskaite semestra noslēgumā (10%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ābele A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. - Rīga: RaKa.  

2. Āboltiņa M. (1998). Kustību anatomija 2. daļa. – Rīga: LSPA. 

3. Auziņa I., Saulīte-Zandere I. (2001). Lielā fitnesa grāmata. Rīga.: Jumava. 

4. Brēmanis E. (1999). Fiziskā audzināšana un medicīna. Rīga.: Zvaigzne. 

5. Forands I., Goļagina A., Jaružnijs N., Popovs E.,.Strēlis K, Švinks U.,.Tanne O. (1988). 

Vingrošana skolā. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta studentiem. Rīga. “Zvaigzne”.  
6. Jansone R. (1998). Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports) Rīga. Jankovskis G., 

Beldova I., Līviņa B., Strēlis K., Čuriškis A. (2009). Skelets kustībā un veselība. – Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 120 lpp. 

7. Kaziniece V. (2001). Vairāk nekā 1000 vingrinājumi 365 dienām. Rīga.: Gulbis. Konrads A. 

(2000). Spēka attīstīšana.- Rīga: LSPA. 

8. Kobzevs G. (2005). Akrobātika ABC. Rīga: LSPA. 
9. Krauksts V. (2003). Atļautais un aizliegtais sportā. - Rīga: RaKa.  

10. Krauksts V. (2006). Integrētā treniņu teorija- Rīga: Drukātava.  

11. Krauksts V. (2007). Nogurums un atjaunošanās. - Rīga: Drukātava.  

12. Krauksts V. (2006). Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. - Rīga: Drukātava. 

13. Krauksts V. (2006). Fiziska sagatavotība. Kā to iegūt?- Rīga: Drukātava.  

14. Krauksts V. (2006). Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports.- Rīga: Drukātava.  

15. Krauksts V. (2006). Treniņu teorijas pamati (bērni un pusaudži).- Rīga: Drukātava.  

16. Kurzemniece L. (1999). Personības Attīstība sporta stundās. Metodiskie ieteikumi. – Rīga: 

„Izglītības soļi”. 

17. Orehovs V. (2009). Netradicionālu vingrinājumu pielietoja iespējas sporta stundu efektivitātes 

celšanā sākumskolā. –Rīga. 

18. Švinka U. red. (1998). Vingrošana skolā. – R.: Zvaigzne. 
19. Švinks U. (1993). Vingrošana skolā I, II, III daļā (tulk. no angļ.val.) –Rīga, LSPA. 

20. Tanne O. (1990). Vingrošanas lekcijas. – Rīga, LVFKI. 

21. Tanne O, Jaružnijs N.. (2000). Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. Rīga.  

22. Trenera rokasgrāmata. (2003). Galv. Redaktors N. Grasis. –Rīga: Jumava.  

23. Trenera rokasgrāmata, (2004). –Rīga: Jumava. 

24. Sports. Pamatizglītības standarts. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 2008.g. 

25. Sports. Mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 

26. Sports. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2007. gada 7. 

augusta noteikumiem Nr. 544 

27. Werner, Peter H. (2004). Teaching children gymnastics. – 2nd ed. Human Kinetics.  

28. Debby M., Davis B., Lopez R. (2002). Teaching FUNdamental Gymnastics Skills. Human 
Kinetics.  



29. Debby M., Davis B., Lopez R. (1960). Gymnastics – Study and teaching. Human Kinetics. 1960 

30. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2001. 103 

p. 
31. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2008. 134 

p. 

32. Кобзев Г. (2007). Азы акробатики. Рига. ЛСПА. 

33. Дерлятка М., Игнатовский М.И., Лашковский В.В.  (и др.) (2009).Биомеханика и коррекция 

дисфункций стоп.: монография/; под науч. ред. А.И. Свиридёнка, В.В. Лашковского. – 

Гродно: ГрГУ, 2009. 

34. Гавердовский Ю.К. (2007). Обучение гимнастическим упражнениям. Биомеханика. 

Методология. Дидактика. Москва: «Физкультура и спорт», 912  

35. Журавин М.Л.  , Загрядская О.В, Казакевич Н.В. и др. (2002).Гимнастика: Учеб. Для студ. 

Высш. Пед.учеб. заведений /; Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова.- 2-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия»,.- 448 с. 

36. Гусак Ш.З. (1989). Групповые акробатические упражнения. – М.: Физкультура и спорт. 
37. Васильева Л.Ф., (1995). Визуальная диагностика нарушений статики и динамики опорно-

двигательного аппарата человека. Иваново: МИК. 

38. Захаров Е., Карасев А., Сафонов А. (1994). Энциклопедия физической подготовки. Москва. 

39. Матвеев А.П., (2003). Физическая культура 5—11 классы. Москва. 

40. Менхин Ю.В., Менхин А.В. (2002). Оздоровительная гимнастика: теория и методика. 

Ростов. 

41. Петров П.К. (2000). Методика преподавания гимнастики в школе. Москва. 

Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС».  
 

 

Papildliteratūra: 

1. Grants J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un veselība. – Rīga: „Mācību grāmata”.  

2. Kurzemniece L., Ragainis A., Rītiņš. (1993).Sporta ABC 3. -5. klasei. –Rīga: „Zvaigzne”, 

       -112 lpp. 

3. Kurzemnieces L. red. (1996). Fiziskā audzināšana. Metodiskie ieteikumi sākumskolai./ Rīga, -68 lpp . 

4. Jaružnijs N., Švinks U. (1970).Ritmiskā vingrošana. – R. : Avots. 

5. Grinfelde A., Kurzemniece L. red. (1994). Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. Metodiskais 

līdzeklis./ Rīga: „Mācību grāmata”. 
6. Kalniņa N., (1995). Pamatskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības, -R. – 13. lpp. 

7. Kalniņa N., (1994).Sākumskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības. Palīglīdzeklis LSPA I kursa studentiem, -R.: 

LSPA,  - 15. lpp. 

8. Platpers A. Karla Orfa (2004). muzikālās audzināšanas sistēma. – R,: RaKa, Skolotājs 2(44). – 6 lpp. 

9. Švinks U. (2004).Vingrošanas vārdnīca. Latviešu - angļu - krievu. LSPA. Rīga. 

10. Švinks U. (2004). Vingrošanas vārdnīca. Angļu - latviešu - krievu. LSPA. Rīga. 

11. Švinks U. (1998).Valoda sportā. Rīga.  

12. Švinks U. (1997).Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga.  

13. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). R.: Zvaigzne ABC. 

14.  Викулов А.Д., Бутин И. М. (1996). Развитие физических способностей детей. – Ярославль:  «Гринго», - 

176 с. 
15. Логинова М. И. (1998). Развивающие игры: быстрее, выще, сильнее. Санкт – Петербург: «Дельта», - 208 

с. 

 Periodika un citi informācijas avoti: 

1.   Žurnāls «Sports» 
2. Žurnāls «Pirmsskolas izglītība» 

3. Žurnāls «Skolotājs2 

4. Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

5. Журнал «Теория и практика физической культуры» 

6. Журнал «Гимнастика» 

7. Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

8. Журнал «Физкультура и Спорт» 

9. Journal «American Gymnastics» 

 

Piezīmes: 

  

 



Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa  

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

 Gymnastics and methods of teaching. 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The course is intended for students of bachelor study programmer ’’Sports teacher’’. Means and methods of gymnastics 

in system of education of the basic school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vingrošana un tās mācību metodika II 

Kursa kods SpoZ2005 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.sp.paed., lektore Irina Kazakeviča, 

Dr.paed., docents Sergejs Čapulis 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par vingrošanas mācīšanas 

metodiku dažāda vecuma skolēniem. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par VAV ar priekšmetiem organizēšanas un vadīšanas metodiku. 

 spēju organizēt un vadīt sporta stundas ievaddaļu skolā; 

 spēju veikt darbu gan patstāvīgi, gan kolektīvi; 

 spēju pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu; 

 

Kursa saturs: 

 Vispārattīstošo vingrojumu terminoloģija, organizēšanas un vadīšanas metodika, konspekta 

sastādīšana; 

 Vispārattīstošie vingrojumi ar priekšmetiem; 
 Vingrošanas stundas ievada-sagatavotājas daļas viela un vadīšanas metodika; 

 Stundas ievada-sagatavotāj daļa līdzekļi. Vispārējie noteikumi; 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: semināri un praktiskie darbi -  32 st. 

Semināru/praktisko darbu/ tēmas: 

1. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksi ar priekšmetiem uz vietas. VAV terminoloģija, 

organizēšanas un vadīšanas  metodika. konspekta sastādīšana. 

2. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksi ar partneri un tas terminoloģija, organizēšanas un vadīšanas 
metodika, konspekta sastādīšana. 

3. VAV ar bumbām (tenisa bumba, vingrošanas bumba, pildbumba un c.t.). Kompleksa vadīšanas 

metodika.  

4. VAV ar hantelēm (ar vienu hantele). Kompleksa vadīšanas metodika.  

5. VAV ar vingrošanas nūjām (ar smagu nūju). Kompleksa vadīšanas metodika.  

6. VAV ar lecamauklas (īsa lecamaukla, gara lecamaukla). Kompleksa vadīšanas metodika.  

7. VAV ar apļiem. Kompleksa vadīšanas metodika.  

8. VAV ar, uz, pie rīkiem (vingrošanas sols, vingrošanas siena) 

9. VAV ar netradicionālam priekšmetiem (porolona bumbiņas, švammes, smilšu maisiņiem, 



lidojošajiem šķīvīšiem, avīzēm, baloniem un c.t) 

10. VAV ar dabas priekšmetiem (kokus, čiekurus, kastaņus, koku lapas un c.t.) 

11. Vispārattīstošo vingrojumu kompleksi ar priekšmetiem kustiba. VAV terminoloģija, organizēšanas 

un vadīšanas metodika. konspekta sastādīšana. 

12. Vingrošanas stundas ievada-sagatavotājas daļas viela un vadīšanas metodika. Vispārējie 

noteikumi. Stundas ievada-sagatavotā daļa līdzekļi 

13. Pārvietošanās veidi un to savienojumi, soļošana, skriešana, palēcieni un to variācijas, deju soļi, to 

kombinācijas un savienojumi ar citām kustībām, ritmikas uzdevumi, rotaļas. 

14. Uzdevuma tipa vingrojumi. Metodiskie norādījumi. 

15. Uzmanības vingrojumi. Metodiskie norādījumi. 

16. Konspekta sastādīšanas noteikumi. Apraksta prasības ievada - sagatavotāja daļa 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (20%); 

Sekmīgi nokārtoti visi praktiskie un rakstiskie darbi semestra gaitā (70%); 

Sekmīgi nokārtota mutiska ieskaite semestra noslēgumā (10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ābele A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. - Rīga: RaKa.  

2. Āboltiņa M. (1998). Kustību anatomija 2. daļa. – Rīga: LSPA. 

3. Auziņa I., Saulīte-Zandere I. (2001). Lielā fitnesa grāmata. Rīga.: Jumava. 

4. Brēmanis E. (1999). Fiziskā audzināšana un medicīna. Rīga.: Zvaigzne. 

5. Forands I., Goļagina A., Jaružnijs N., Popovs E.,.Strēlis K, Švinks U.,.Tanne O. (1988). 

Vingrošana skolā. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta studentiem. Rīga. “Zvaigzne”.  

6. Jansone R. (1998). Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports) Rīga. 

Jankovskis G., Beldova I., Līviņa B., Strēlis K., Čuriškis A. (2009). Skelets kustībā un 

veselība. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 120 lpp. 
7. Kaziniece V. (2001). Vairāk nekā 1000 vingrinājumi 365 dienām. Rīga.: Gulbis. Konrads 

A. (2000). Spēka attīstīšana.- Rīga: LSPA. 

8. Kobzevs G. (2005). Akrobātika ABC. Rīga: LSPA. 

9. Krauksts V. (2003). Atļautais un aizliegtais sportā. - Rīga: RaKa.  

10. Krauksts V. (2006). Integrētā treniņu teorija- Rīga: Drukātava.  

11. Krauksts V. (2007). Nogurums un atjaunošanās. - Rīga: Drukātava.  

12. Krauksts V. (2006). Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. - Rīga: Drukātava. 

13. Krauksts V. (2006). Fiziska sagatavotība. Kā to iegūt?- Rīga: Drukātava.  

14. Krauksts V. (2006). Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports.- Rīga: Drukātava.  

15. Krauksts V. (2006). Treniņu teorijas pamati (bērni un pusaudži).- Rīga: Drukātava.  

16. Kurzemniece L. (1999). Personības Attīstība sporta stundās. Metodiskie ieteikumi. – 

Rīga: „Izglītības soļi”. 
17. Orehovs V. (2009). Netradicionālu vingrinājumu pielietoja iespējas sporta stundu 

efektivitātes celšanā sākumskolā. –Rīga. 

18. Švinka U. red. (1998). Vingrošana skolā. – R.: Zvaigzne. 

19. Švinks U. (1993). Vingrošana skolā I, II, III daļā (tulk. no angļ.val.) –Rīga, LSPA. 

20. Tanne O. (1990). Vingrošanas lekcijas. – Rīga, LVFKI. 

21. Tanne O, Jaružnijs N.. (2000). Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. Rīga.  

22. Trenera rokasgrāmata. (2003). Galv. Redaktors N. Grasis. –Rīga: Jumava.  

23. Trenera rokasgrāmata, (2004). –Rīga: Jumava. 

24. Sports. Pamatizglītības standarts. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 2008.g. 

25. Sports. Mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2006. gada 19. decembra noteikumiem 

Nr. 1027 
26. Sports. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2007. 

gada 7. augusta noteikumiem Nr. 544 

27. Werner, Peter H. (2004). Teaching children gymnastics. – 2nd ed. Human Kinetics.  

28. Debby M., Davis B., Lopez R. (2002). Teaching FUNdamental Gymnastics Skills. 

Human Kinetics.  

29. Debby M., Davis B., Lopez R. (1960). Gymnastics – Study and teaching. Human 

Kinetics. 1960 

30. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 

2001. 103 p. 

31. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 



2008. 134 p. 

32. Кобзев Г. (2007). Азы акробатики. Рига. ЛСПА. 

33. Дерлятка М., Игнатовский М.И., Лашковский В.В.  (и др.) (2009).Биомеханика и 

коррекция дисфункций стоп.: монография/; под науч. ред. А.И. Свиридёнка, В.В. 

Лашковского. – Гродно: ГрГУ, 2009. 

34. Гавердовский Ю.К. (2007). Обучение гимнастическим упражнениям. Биомеханика. 

Методология. Дидактика. Москва: «Физкультура и спорт», 912  

35. Журавин М.Л.  , Загрядская О.В, Казакевич Н.В. и др. (2002).Гимнастика: Учеб. 

Для студ. Высш. Пед.учеб. заведений /; Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,.- 448 с. 

36. Гусак Ш.З. (1989). Групповые акробатические упражнения. – М.: Физкультура и 

спорт. 
37. Васильева Л.Ф., (1995). Визуальная диагностика нарушений статики и динамики 

опорно-двигательного аппарата человека. Иваново: МИК. 

38. Захаров Е., Карасев А., Сафонов А. (1994). Энциклопедия физической подготовки. 

Москва. 

39. Матвеев А.П., (2003). Физическая культура 5—11 классы. Москва. 

40. Менхин Ю.В., Менхин А.В. (2002). Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика. Ростов. 

41. Петров П.К. (2000). Методика преподавания гимнастики в школе. Москва. 

Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС».  

 

Papildliteratūra: 

1. Grants J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un veselība. – Rīga: „Mācību grāmata”.  

2. Kurzemniece L., Ragainis A., Rītiņš. (1993).Sporta ABC 3. -5. klasei. –Rīga: „Zvaigzne”, 

3. -112 lpp. 

4. Kurzemnieces L. red. (1996). Fiziskā audzināšana. Metodiskie ieteikumi sākumskolai./ Rīga, -

68 lpp . 

5. Jaružnijs N., Švinks U. (1970).Ritmiskā vingrošana. – R. : Avots. 

6. Grinfelde A., Kurzemniece L. red. (1994). Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. 

Metodiskais līdzeklis./ Rīga: „Mācību grāmata”. 

7. Kalniņa N., (1995). Pamatskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības, -R. – 13. lpp. 
8. Kalniņa N., (1994).Sākumskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības. Palīglīdzeklis LSPA I kursa 

studentiem, -R.: LSPA,  - 15. lpp. 

9. Platpers A. Karla Orfa (2004). muzikālās audzināšanas sistēma. – R,: RaKa, Skolotājs 2(44). 

– 6 lpp. 

10. Švinks U. (2004).Vingrošanas vārdnīca. Latviešu - angļu - krievu. LSPA. Rīga. 

11. Švinks U. (2004). Vingrošanas vārdnīca. Angļu - latviešu - krievu. LSPA. Rīga. 

12. Švinks U. (1998).Valoda sportā. Rīga.  

13. Švinks U. (1997).Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga.  

14. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). R.: Zvaigzne ABC. 

15.  Викулов А.Д., Бутин И. М. (1996). Развитие физических способностей детей. – 

Ярославль:  «Гринго», - 176 с. 
16. Логинова М. И. (1998). Развивающие игры: быстрее, выще, сильнее. Санкт – Петербург: 

«Дельта», - 208 с. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.   Žurnāls «Sports» 

10. Žurnāls «Pirmsskolas izglītība» 

11. Žurnāls «Skolotājs2 

12. Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

13. Журнал «Теория и практика физической культуры» 
14. Журнал «Гимнастика» 

15. Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

16. Журнал «Физкультура и Спорт» 

17. Journal «American Gymnastics» 

 

 

Piezīmes: 

 

 



Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Gymnastics and methods of teaching 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programmer ’’Sports teacher’’. Means and 

methods of gymnastics in system of education of the basic school. 

 

  



Kursa nosaukums Vingrošana un tās mācīšanas metodika III 

Kursa kods SpoZ2006 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

 

Kursa izstradatajs (-i) 

 Mg. sp.paed., lektore Irina Kazakeviča, 

Dr.paed., docents Sergejs Čapulis 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par vingrošanas mācīšanas metodiku dažāda 

vecuma skolēniem. 

 

Rezultāti:  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par vingrošanas elementu mācīšanas metodēm, principiem, noteikumiem; 

 zināšanas un izpratni par drošības noteikumiem (palīdzība, aizsardzība), organizējot vingrošanas stundas skolā; 

 zināšanas par lietišķu, akrobātisku vingrojumu mācīšanas metodiku, principiem, tehnikas izpildījumā analizi, 

noteikumiem;  

 spēju precīzi izpildīt lietišķus un akrobātiskus vingrojumus, savienojot tos kombinācijās; 

 spēju veicināt pašpilnveidi, attīstot tikumiskas domāšanas un rīcības prasmes, mācoties atbildīgi rīkoties ikdienas 

situācijās; 

 

Kursa saturs: 

 Vingrošanas vingrojumu mācīšanas metodikas, principi, noteikumi. 

 Drošības noteikumiem (palīdzība, aizsardzība), organizējot vingrošanas stundas skolā; 

 Vingrojumu nodrošināšana. Kustību iemaņas priekšstata radīšanas etaps. Kustību mācīšanas etaps. Kustību 
iemaņas pilnveidošanas un nostiprināšanas etaps. 

 Lietišķie vingrojumi. Lietišķo vingrojumu raksturojums. Vispārējie noteikumi. Lietišķie vingrojumi – līdzekļi, 

tehnikas analīze, mācīšanas metodika. 

 Akrobātiskie vingrojumi: raksturojums un klasifikācija, īsa tehnikas analīze, mācīšanas metodika. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra: semināri un praktiskie darbi -  32 st. 

Semināru/praktisko darbu/ tēmas: 

 

1. Vingrošanas vingrojumu mācīšanas metodikas, principi, noteikumi. 

2. Lietišķie vingrojumi. Lietišķie vingrojumu raksturojums. Vispārējie noteikumi. Lietišķie vingrojumi - līdzekli, 

 tehnikas analīze,  mācīšanas metodika. 

3. Soļošana un skriešana. Rāpšanās. Rāpšanās pa vingrošanas sienu, pa horizontālu vai slīpu virvi, pa vertikālu 

virvi. Iesiešanās veidi 

4. Lēkšana. Tālumā, augstumā, no paaugstinājuma (dziļumā). Lēcieni aplī. Smaguma celšana un pārnešana. Divi 

nes vienu. Viens nes vienu. 
5. Šķēršļu joslas. 

6. Akrobātiskie vingrojumi raksturojums un klasifikācija, īsa tehnikas analīze, mācīšanas metodika 

7. Drošības noteikumiem (palīdzība, aizsardzība), organizējot vingrošanas stundas skolā. Kritienu veidi. 

8. Akrobātiskie pārvēleni - tehnikas analīze, mācīšanas metodika, palīdzība. 

9. Akrobātika. Kūleņi uz priekšu. Kūleņi atpakaļ - tehnikas analīze, mācīšanas metodika palīdzība 

10. Akrobātika. Stājas uz skausta, uz galvas un rokam, uz rokam - tehnikas analīze, mācīšanas metodika, palīdzība 

11. Akrobātika. Tiltiņi un špagati - tehnikas analīze, mācīšanas metodika, palīdzība 

12. Akrobātika. Pārmetini sānis, uz priekšu, atpakaļ - tehnikas analīze, mācīšanas metodika, palīdzība 

13. Vingrojumu nodrošināšana. Kustību iemaņas priekšstata radīšanas etaps. Kustību mācīšanas etaps. Kustību 

iemaņas pilnveidošanas un nostiprināšanas etaps. 

14. Grupu vingrojumi dažādas piramīdas - tehnikas analīze, mācīšanas metodika 
15. Grupu vingrojumi dažādas piramīdas - tehnikas analīze, mācīšanas metodika 

16. Grupu vingrojumi dažādas piramīdas - tehnikas analīze, mācīšanas metodika 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (20%); 

Sekmīgi nokārtoti visi praktiskie un rakstiskie darbi semestra gaitā (70%); 

Sekmīgi nokārtota mutiska ieskaite semestra noslēgumā (10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ābele A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. - Rīga: RaKa.  
2. Āboltiņa M. (1998). Kustību anatomija 2. daļa. – Rīga: LSPA. 

3. Auziņa I., Saulīte-Zandere I. (2001). Lielā fitnesa grāmata. Rīga.: Jumava. 

4. Brēmanis E. (1999). Fiziskā audzināšana un medicīna. Rīga.: Zvaigzne. 

5. Forands I., Goļagina A., Jaružnijs N., Popovs E.,.Strēlis K, Švinks U.,.Tanne O. (1988). 

Vingrošana skolā. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta studentiem. Rīga. “Zvaigzne”.  

6. Jansone R. (1998). Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports) Rīga. Jankovskis G., 

Beldova I., Līviņa B., Strēlis K., Čuriškis A. (2009). Skelets kustībā un veselība. – Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 120 lpp. 

7. Kaziniece V. (2001). Vairāk nekā 1000 vingrinājumi 365 dienām. Rīga.: Gulbis. Konrads A. 

(2000). Spēka attīstīšana.- Rīga: LSPA. 

8. Kobzevs G. (2005). Akrobātika ABC. Rīga: LSPA. 

9. Krauksts V. (2003). Atļautais un aizliegtais sportā. - Rīga: RaKa.  
10. Krauksts V. (2006). Integrētā treniņu teorija- Rīga: Drukātava.  

11. Krauksts V. (2007). Nogurums un atjaunošanās. - Rīga: Drukātava.  

12. Krauksts V. (2006). Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. - Rīga: Drukātava. 

13. Krauksts V. (2006). Fiziska sagatavotība. Kā to iegūt?- Rīga: Drukātava.  

14. Krauksts V. (2006). Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports.- Rīga: Drukātava.  

15. Krauksts V. (2006). Treniņu teorijas pamati (bērni un pusaudži).- Rīga: Drukātava.  

16. Kurzemniece L. (1999). Personības Attīstība sporta stundās. Metodiskie ieteikumi. – Rīga: 

„Izglītības soļi”. 

17. Orehovs V. (2009). Netradicionālu vingrinājumu pielietoja iespējas sporta stundu efektivitātes 

celšanā sākumskolā. –Rīga. 

18. Švinka U. red. (1998). Vingrošana skolā. – R.: Zvaigzne. 
19. Švinks U. (1993). Vingrošana skolā I, II, III daļā (tulk. no angļ.val.) –Rīga, LSPA. 



20. Tanne O. (1990). Vingrošanas lekcijas. – Rīga, LVFKI. 

21. Tanne O, Jaružnijs N.. (2000). Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. Rīga.  

22. Trenera rokasgrāmata. (2003). Galv. Redaktors N. Grasis. –Rīga: Jumava.  
23. Trenera rokasgrāmata, (2004). –Rīga: Jumava. 

24. Sports. Pamatizglītības standarts. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 2008.g. 

25. Sports. Mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 

1027 

26. Sports. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2007. gada 7. 

augusta noteikumiem Nr. 544 

27. Werner, Peter H. (2004). Teaching children gymnastics. – 2nd ed. Human Kinetics.  

28. Debby M., Davis B., Lopez R. (2002). Teaching FUNdamental Gymnastics Skills. Human 

Kinetics.  

29. Debby M., Davis B., Lopez R. (1960). Gymnastics – Study and teaching. Human Kinetics. 

1960 

30. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2001. 
103 p. 

31. Code of point’s rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2008. 

134 p. 

32. Кобзев Г. (2007). Азы акробатики. Рига. ЛСПА. 

33. Дерлятка М., Игнатовский М.И., Лашковский В.В.  (и др.) (2009).Биомеханика и 

коррекция дисфункций стоп.: монография/; под науч. ред. А.И. Свиридёнка, В.В. 

Лашковского. – Гродно: ГрГУ, 2009. 

34. Гавердовский Ю.К. (2007). Обучение гимнастическим упражнениям. Биомеханика. 

Методология. Дидактика. Москва: «Физкультура и спорт», 912  

35. Журавин М.Л.  , Загрядская О.В, Казакевич Н.В. и др. (2002).Гимнастика: Учеб. Для 

студ. Высш. Пед.учеб. заведений /; Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова.- 2-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,.- 448 с. 

36. Гусак Ш.З. (1989). Групповые акробатические упражнения. – М.: Физкультура и спорт. 

37. Васильева Л.Ф., (1995). Визуальная диагностика нарушений статики и динамики 

опорно-двигательного аппарата человека. Иваново: МИК. 

38. Захаров Е., Карасев А., Сафонов А. (1994). Энциклопедия физической подготовки. 

Москва. 

39. Матвеев А.П., (2003). Физическая культура 5—11 классы. Москва. 

40. Менхин Ю.В., Менхин А.В. (2002). Оздоровительная гимнастика: теория и методика. 

Ростов. 

41. Петров П.К. (2000). Методика преподавания гимнастики в школе. Москва. 
Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС».  

 

Papildliteratūra: 

1. Grants J. (1997). Fiziskā audzināšana, sports un veselība. – Rīga: „Mācību grāmata”.  
2. Kurzemniece L., Ragainis A., Rītiņš. (1993).Sporta ABC 3. -5. klasei. –Rīga: „Zvaigzne”, 

3. -112 lpp. 

4. Kurzemnieces L. red. (1996). Fiziskā audzināšana. Metodiskie ieteikumi sākumskolai./ Rīga, -68 lpp . 

5. Jaružnijs N., Švinks U. (1970).Ritmiskā vingrošana. – R. : Avots. 

6. Grinfelde A., Kurzemniece L. red. (1994). Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. Metodiskais 

līdzeklis./ Rīga: „Mācību grāmata”. 

7. Kalniņa N., (1995). Pamatskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības, -R. – 13. lpp. 

8. Kalniņa N., (1994).Sākumskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības. Palīglīdzeklis LSPA I kursa studentiem, -R.: 

LSPA,  - 15. lpp. 

9. Platpers A. Karla Orfa (2004). muzikālās audzināšanas sistēma. – R,: RaKa, Skolotājs 2(44). – 6 lpp. 

10. Švinks U. (2004).Vingrošanas vārdnīca. Latviešu - angļu - krievu. LSPA. Rīga. 
11. Švinks U. (2004). Vingrošanas vārdnīca. Angļu - latviešu - krievu. LSPA. Rīga. 

12. Švinks U. (1998).Valoda sportā. Rīga.  

13. Švinks U. (1997).Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga.  

14. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). R.: Zvaigzne ABC. 

15.  Викулов А.Д., Бутин И. М. (1996). Развитие физических способностей детей. – Ярославль:  «Гринго», - 

176 с. 

16. Логинова М. И. (1998). Развивающие игры: быстрее, выще, сильнее. Санкт – Петербург: «Дельта», - 208 

с. 

 Periodika un citi informācijas avoti: 

1.   Žurnāls «Sports» 

2. Žurnāls «Pirmsskolas izglītība» 



3. Žurnāls «Skolotājs2 

4. Laikraksts «Izglītība un kultūra» 
5. Журнал «Теория и практика физической культуры» 

6. Журнал «Гимнастика» 

7. Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

8. Журнал «Физкультура и Спорт» 

9. Journal «American Gymnastics» 

 

 

Piezīmes: 

  

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

 Gymnastics and methods of teaching 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The course is intended for students of bachelor study programmer ’’Sports teacher’’. Means and methods of gymnastics 

in system of education of the basic school 

 

  



Kursa nosaukums Vingrošanas un tās mācīšanas metodika IV 

Kursa kods SpoZ2007 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. sp.paed., lektore Irina Kazakeviča, 

Dr. paed., docents Sergejs Čapulis 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 spēju organizēt un vadīt sporta stundas galveno daļu; 

 spēju organizēt un vadīt vingrošanas sacensības skolā; 

 prasmes produktīvi savienot mācību veidus, metodes un līdzekļus, organizējot mācību procesu.    

 prasmes analizēt un izvērtēt vingrošanas mācību saturu sporta izglītības programmās un izglītības 

standarta īstenošanas iespējas sporta stundās; 

 

Kursa saturs: 

 Atbalsta lēcieni. Atbalsta lēcienu tehnikas pamati: lēcienu fāzes, mācīšanas secība, 

sagatavotājvingrojumi un raksturīgākās kļūdas. 
 Līdzsvara vingrojumi. Līdzsvara vingrinājumu raksturojums un klasifikācija, īsa tehnikas analīze, 

mācīšanas metodika. Vispārējie noteikumi, vingrojot uz līdzsvara baļķa. 

 Vingrojumi uz rīkiem. Terminoloģija vingrojumiem uz rīkiem. 

 Vingrošanas sacensības skolā. Vingrošanas sacensību organizēšana un vadīšana. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: semināri un praktiskie darbi - 16 st. 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

Semināru tēmas: 
1. Atbalsta lēcieni. Atbalsta lēcienu tehnikas pamati: lēcienu fāzes, mācīšanas secība, 

sagatavotājvingrojumi un raksturīgākās kļūdas. 

2. Līdzsvara vingrinājumi. Līdzsvara vingrinājumu raksturojums un klasifikācija, īsa tehnikas 

analīze, mācīšanas metodika. Vispārējie noteikumi, vingrojot uz līdzsvara baļķa. 

3. Vingrojumi uz rīkiem. Terminoloģija vingrojumiem uz rīkiem. Tvērienu veidi. 

4. Statisko stāvokļu un spēka vingrojumu raksturojums un klasifikācija. 

5. Vienkāršie un jauktie kārieni un balsti. 

6. Vēziena vingrojumu raksturojums un klasifikācija. 

7. Kombinācijas sastādīšanas noteikumi. 

8. Vingrošanas sacensību organizēšana un vadīšana skolā. Sacensību veidi un programma. Sacensību 

tiesāšana. Sporta svētku organizēšana un vadīšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (20%); 

Sekmīgi nokārtoti visi praktiskie un rakstiskie darbi semestra gaitā (70%); 

Sekmīgi nokārtota mutiska ieskaite semestra noslēgumā (10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ābele A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. - Rīga: RaKa. 

2. Āboltiņa M. (1998). Kustību anatomija 2. daļa. – Rīga: LSPA. 
3. Auziņa I., Saulīte-Zandere I. (2001). Lielā fitnesa grāmata. Rīga.: Jumava. 

4. Brēmanis E. (1999). Fiziskā audzināšana un medicīna. Rīga.: Zvaigzne. 

5. Forands I., Goļagina A., Jaružnijs N., Popovs E.,.Strēlis K, Švinks U.,.Tanne O. (1988). 

Vingrošana skolā. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta studentiem. Rīga. “Zvaigzne”.  

6. Jansone R. (1998). Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports) Rīga. 
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Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa  

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Gymnastics and methods of teaching. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programmer ’’Sports teacher’’. Means and 

methods of gymnastics in system of education of the basic school. 

 

 



Kursa nosaukums Aerobika un tās mācību metodika 

Kursa kods SpoZP001 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

- 

32 

 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag. sporta paed., lektore Irina Kazakeviča, 

 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem.  

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par aerobikas veidu, mācīšanas 

metodiku, stundas organizāciju dažādu vecumu skolēniem un dažādu skolēnu sagatavotības līmeņiem. 

Efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes skolēnu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par aerobiku, mācību mērķiem, uzdevumiem un saturu; aerobikas veidu; 

 zināšanas par aerobikas terminoloģiju, vingrojuma apraksta formu, vizuālām un mutiskām 

komandām, žestiem-simboliem, mūzikas pavadījumu; 

 spēju sniegt nepieciešamās zināšanas par cilvēka veselību, fizisko sagatavotību, kustību 

analīzi un organisma adaptācijas reakcijām fizisko slodžu ietekmē; 

 zināšanas par aerobikas nodarbības organizāciju dažāda vecuma skolēniem un dažādu skolēnu 
sagatavotības līmeņiem, aerobiku vidēja gadagājuma cilvēkiem, aerobiku sievietēm un 

vīriešiem; 

 spēju izmantot prasmi radošu iztēle un nestandarta domāšanu; patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi; 

 spēju veikt darbu gan patstāvīgi, gan kolektīvi; 

 

Kursa saturs: 

 Fitnesa filozofija. Aerobikas raksturojums. Aerobikas veidu vēsture, īpatnības un nozīme. 
Mācību mērķi, uzdevumi, saturs. Veselības treniņu teorija. Fizioloģiskais un psiholoģiskais 

aerobikas raksturojums. Ārstnieciskā un pedagoģiskā kontrole. 

 Aerobikas stundas plānošana un organizācija. Aerobikas terminoloģijas galvenās prasības. 

Vizuālas un mutiskas komandas, žesti-simboli. Mūzikas pavadījums. 

 Aerobikas ārpusstundas nodarbības. Sacensību, festivālu un paraugdemonstrējumu 

organizēšana. Aerobika dažādos sporta veidos kā iesildīšanās, kā treniņš dažādu fizisko 

īpašību attīstīšanai un rehabilitācija. Aerobika vidēja gadagājuma cilvēkiem, aerobika 

sievietēm un vīriešiem. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: semināri un praktiskie darbi - 32 st. 

Semināru/praktisko darbu/ tēmas: 

1. Fitnesa filozofija. Aerobikas raksturojums. Aerobikas veidu vēsture, īpatnības un nozīme. 



Mācību mērķi, uzdevumi, saturs. Veselības treniņu teorija. Fizioloģiskais un psiholoģiskais 

aerobikas raksturojums. Ārstnieciskā un pedagoģiskā kontrole. 

2. Aerobikas stundas plānošana un organizācija. Aerobikas nodarbības struktūrā. Ievada – 

sagatavotai daļai, galvenais daļai, nobeiguma daļai. Aerobikas terminoloģijas galvenās 

prasības. Vizuālas un mutiskas komandas, žesti-simboli. Mūzikas pavadījums. 

3. Aerobikas kustības pamati. Horeogrāfijas metodi. Bloku (struktūras) metodes. Fristajls 

(brīvais) metodes. Kustību bāzē un tehnika izpildījuma. Speciālie soļošanas un skriešanas 

veidi. Lēcieni un palēcieni. Aerobas un anaerobas  vingrojumi.  

4. Stiepšanas vingrinājumi (strečings). Stiepšanas funkcionāla iedarbība. Stiepšanas veidi un 

tehnika izpildījuma.  

5. Spēka vingrinājumi. Statistiskie un dinamiskie vingrinājumi. Tehnika izpildījuma un 

mācīšanas metodika. Elpošanas vingrinājumi. 
6. Aerobikas raksturojums dažāda vecuma skolēniem un dažādu skolēnu sagatavotības 

līmeņiem. Aerobikas raksturojums 1. - 4. klases skolēniem. Aerobikas raksturojums 5. - 8. 

klases skolēniem. Aerobikas raksturojums 9.- 12. klases skolēniem. Aerobika sportistiem. 

7. Dejas aerobikas nodarbības. Stundas organizācija, vadīšana, tehnika izpildījuma. Mācīšanas 

metodika. 

8. Aerobikas nodarbības ar nūjām (pamp-aerobika). Stundas organizācija, vadīšana, tehnika 

izpildījuma. Mācīšanas metodika. 

9. Aerobikas nodarbības ar bumbām (ar vingrošanas bumbām, ar lielam bumbām - Fit-ball 

aerobika). Stundas organizācija, vadīšana. Mācīšanas metodika. 

10. Step aerobika. Stundas organizācija, vadīšana, tehnika izpildījuma.. Mācīšanas metodika. 

11. Step aerobika ar hantelēm.  
12. Pilates, Stundas organizācija, vadīšana, tehnika izpildījuma. Mācīšanas metodika. 

13. Kikbox , tai-bo. Stundas organizācija, vadīšana, tehnika izpildījuma. Mācīšanas metodika. 

14. Ūdens aerobika, Stundas organizācija, vadīšana, tehnika izpildījuma.. Mācīšanas metodika. 

15. Ūdens aerobika ar speciala rīku un inventāra. Stundas organizācija, vadīšana, tehnika 

izpildījuma.. Mācīšanas metodika. 

16. Aerobikas ārpusstundas nodarbības. Sacensību, festivālu un paraugdemonstrējumu 

organizēšana. Aerobika dažādos sporta veidos kā iesildīšanās, kā treniņš dažādu fizisko 

īpašību attīstīšanai un rehabilitācija. Aerobika vidēja gadagājuma cilvēkiem, aerobika 

sievietēm un vīriešu stāvoklī. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Pēc izvēles kāda aerobikas veida prezentācija  

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (40%). 

Aerobikas nodarbības vadīšana 30-40 min.(aerobikas veids pēc izvēles) (50%). 

Pēc izvēles kāda aerobikas veida prezentācija (5%). 

Sekmīgi nokārtoti teorētiskas zināšanas (mutiski) (5%). 
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Periodika un citi informācijas avoti 

1. Žurnāls «Veselības rokasgrāmata» 

2. Žurnāls «Veselības bibliotēka» 

3. Žurnāls «Sports» 

4. Žurnāls «Pirmsskolas izglītība» 

5. Žurnāls «Skolotājs» 

6. Laikraksts «Izglītība un kultūra» 
7. Журнал «Похудей» 

8. Журнал «Теория и практика физической культуры» 

9. Журнал «Гимнастика» 

10. Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

11. Журнал «Физкультура и Спорт» 

12. Journal «American Gymnastics» 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Aerobics and methods of teaching. 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programmer ’’ Sports teacher’’. Means and 
methods of aerobics and fitness of education of the basic school. 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Mākslas vingrošana, dejas un to mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. sp. paed., lektore Irina Kazakeviča 

 

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

- 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

 Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par mākslas vingrošanas, ritmikas un dejas 

pamatiem mācīšanas metodiku, stundas organizāciju dažādu klašu skolēniem. Attīstīt prasmi estētiski un radoši 

pieiet mācību procesam. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par mākslas vingrošanu, dejas un ritmikas mācību mērķiem, uzdevumiem un saturu. 

Mākslas vingrošanu Latvijas un pasaules vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā; 

 zināšanas par mākslas vingrošanas terminoloģiju, vingrojuma apraksta formu un likumu, stundas 

organizāciju dažāda vecuma skolēniem; 

 spēju precīzi izpildīt brīvās kustības bez un ar priekšmetiem, improvizāciju ar priekšmetiem mūzikas 

pavadījumā; 

 zināšanas par dejas un ritmikas dažāda vecuma skolēniem; 

 spēju precīzi izpildīt tautas un sporta dejas, improvizāciju mūzikas pavadījumā; 

 prasmi izmantot radošu iztēli un nestandarta domāšanu, patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, vadīt savu 

tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi; 

 spēju veikt darbu gan patstāvīgi, gan kolektīvi. 

 

 

Kursa saturs: 

 Bērnu estētiskā audzināšana. Ritma, muzikalitātes, radošās darbības attīstīšana ar dažādu kustību 

palīdzību. Dejas un ritmikas raksturojums dažāda vecuma skolēniem. 

 Ritmikas nozīme bērna attīstībā. Ritmiskās kustības formas. Ritma improvizācija ar un bez 
priekšmetiem. 

 Ritmiskie vingrinājumi. Muzikālās kustību rotaļas. Drāmas metodes. Stundas organizācija. 

 Dejas raksturojums. Tautas un sporta dejas pamati. Stundas organizācija. Mācību mērķi, uzdevumi, 

saturs. 

 Mākslas vingrošana raksturojums. Mācību mērķi, uzdevumi, saturs. Mākslas vingrošanas terminoloģijas 

galvenās prasības. Vingrojuma apraksta forma un likumi. Stundas organizācija. Mākslas vingrošana 

raksturojums dažāda vecuma skolēniem. 

 Vingrojumi bez priekšmeta mācīšanas metodika. Stundas organizācija. 

 Vingrojumi ar priekšmeta mācīšanas metodika. Stundas organizācija. 

 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: 



Lekciju tēmas: 

1. Dejas un ritmikas raksturojums. Stundas organizācija. Mācību mērķi, uzdevumi, saturs. 

2. Mākslas vingrošana raksturojums. Mācību mērķi, uzdevumi, saturs. 

3. Mākslas vingrošana raksturojums dažāda vecuma skolēniem. Vingrojumi ar priekšmeta mācīšanas 

metodika. Stundas organizācija un vadīšana. 

Semināru/praktisko darbu/ tēmas: 

1. Dejas un ritmikas raksturojums dažāda vecuma skolēniem. 

1. Bērnu estētiskā audzināšana. Ritmika un kustības. Ritma, muzikalitātes, radošās darbības attīstīšana ar 

dažādu kustību palīdzību. 

2. Ritmiskās kustības formas. Ritma improvizācija ar un bez priekšmetiem. Kustību improvizācija 

individuāli, pāros, grupās. Improvizācija mūzikas pavadījumā. 

3. Ritmiskie vingrinājumi. Muzikālās kustību rotaļas. Mūzikas klausīšanās, dažāda mūzikas ritma 
noteikšana. Stundas organizācija. 

4. Drāmas metodes. Pantomīma. Stundas organizācija. 

5. Tautas dejas pamati. Palēciena solis, pārmaiņus solis, polkas solis, galopa solis. Mācīšanas metodika. 

6. Tautas dejas pamati. Polkas solis, galopa solis. Mācīšanas metodika. 

7. Tautas dejas “Tūdaliņ, tagadiņ”, “Kumeliņi, kamoliņi”, “Skaisti dziedi, lakstīgala”, “Sudmaliņas”, 

“Plaukstiņ polka”, “Jautrā polka”, Mācīšanas metodika. 

8. Tautas dejas “Sudmaliņas”, “Plaukstiņ polka”, “Jautrā polka”, Mācīšanas metodika. 

9. Sporta dejas. Valša solis. Polonēze. Vīnes valsis. Lēnais valsis. Mācīšanas metodika. 

10. Sporta dejas. Ča-Ča-Ča, Mambo. Džaivs. Kviksteps. Mācīšanas metodika. 

11. Klasiskās dejas, raksturu dejas un vēsturiskās dejas. Improvizācija bez priekšmetiem mūzikas pavadījumā. 

12. Mākslas vingrošanas terminoloģijas galvenās prasības. Vingrojuma apraksta forma un likumi. Stundas 
organizācija. Mākslas vingrošana raksturojums dažāda vecuma skolēniem. 

13. Vingrojumi bez priekšmeta mācīšanas metodika. Speciālie soļošanas un skriešanas veidi. Lēcieni un 

palēcieni. Viļņi un vēzieni. Pagriezieni. 

14. Veidot brīvās kustības bez priekšmetiem. 

15. Vingrojumi ar priekšmeta mācīšanas metodika. Stundas organizācija un vadīšana. 

16. Vingrojumi ar lecamauklu. Mācīšanas metodika. 

17. Vingrojumi ar bumbu. Kombinācija ar bumbu. Mācīšanas metodika. 

18. Improvizācija ar priekšmetiem mūzikas pavadījumā. Veidot brīvās kustības ar lecamauklu un bumbu. 

19. Vingrojumi ar apli. Kombinācija ar apli. Mācīšanas metodika. 

20. Vingrojumi ar lentu. Savienojumā ar dažādiem elementiem un vispārattīstošiem vingrojumiem, 

kombinācija ar lentu. 

21. Improvizācija ar priekšmetiem mūzikas pavadījumā. Veidot brīvās kustības ar apli un lentu. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (40%). 

Praktiskais izpildījums tautas un sporta dejas ar mūzikas pavadījumā. Brīvās kustības bez priekšmetiem un ar 

priekšmetiem mūzikas pavadījumā (50%). 

Sekmīgi nokārtoti teorētiskas zināšanas (mutiski) (10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Sports. Pamatizglītības standarts. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 2008.g. 

2. Sports. Mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027. 

3. Sports. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts 1. – 9. klasei. 2007. gada 7. augusta 

noteikumiem Nr. 544. 

4. Ambainis O. (1989). Latviešu folkloristikas vēsture/O. Arnbainis. – R.: Zinātne, -124 Ipp. 

5. Avotiņa M. (1994).Dejošana un ritmika / M. Avotiņa; LR izglītības kultūras un zinātnes ministrija. – R. : 

[b.i.] - 11 Ipp. 

6. Avotiņa M. (1997). Ritmika : Mācību līdzeklis vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem / M. Avotiņa ; 

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. – R. : [b.i.].- 119 Ipp. 

7. Avotiņa M. (1998). Ritmika sākumskolā, -R.: Zvaigzne ABC. – 21. lpp. 
8. Bāliņš A. (1973). 88 latviešu tautas dejas un apdares/A. Baliņš; Latviešu Dziesmusvētku biedrība Kanādā. 

- Toronto : [b.i.]. - 233 Ipp. 

9. Baranauska A. (1993). Klasiskās dejas pamati, -R.: E. Melngaiļa tautas mākslas centrs. – 3.lpp. 

10. Jēruma L. (2000). Vingrinājumi ritmikā: metodisks līdzeklis skolotājiem, -R.: RAKA. – 127. lpp. 

11. Jaružnijs N., Švinks U. (1970). Ritmiskā vingrošana. – R. : Avots. 

12. Lasmane M. (1962). Latviešu tautas dejas / M. Lasmane, E. Drulle. – R. : Latvijas valsts izdevniecība R. - 198 

Ipp. 



13. Latviešu tautas dejas / Sastādīja I. Saulīte. (1993). - R. : E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs.-263 Ipp. 

14. Muktupāvels V. (1989). Dindaru, dandaru: latviešu rotaļas un spēles, -R.: Avots. – 9. lpp. 

15. Noriss M. K. (1999). Skaistumam, vingrojumam, veselībai, -R.: Avots.–35. lpp. 

16. Siliņa E., (1989). Latviešu tautas deju izcelsme un attīstība, -R.: Avots, 1982. – 103. lpp. 

17. Stalidzāne I. (1994). I kursa deju soļu apmācības metodika. – R., LSPA. 

18. Spalva R. (1993). Metodiskais materiāls sākumskolai ritmikā / R. Spalva. - [b.v.]: [b.i.], [b.g.].- 441pp. 

19. Spičs E. (1999). Mārtiņa deju grāmata : Mūsdienu latviešu tautas deja : l. burtnīca / E. Spīčs ; Latvijas 

Universitāte. – R. : [b.i.]. - 48 īpp. 

20. Spīčs E. (2000). Mārtiņa deju grāmata : Mūsdienu latviešu tradicionālā deja : 2. burtnīca / E. Spīcs: Latvijas 

Universitāte. – R. : [b.i.]. - 48 Ipp. 

21. Sūna H. (1979). Dejas notācija / H. Sūna ; Latvijas PSR zinātņu akadēmija: Andreja Upīša valodas un 

literatūras institūts. - [Rīga] : Zinātne. - 148 Ipp. 
22. Sūna H., (1989). Latviešu ieražu horeogrāfiskā folklora, -R.: Zinātne. – 119. lpp. 

23. Vēveris A., (1970). sarīkojuma deja kā estētiskās audzināšanas līdzeklis, sporta un mākslas veids, -R.: 

LPSR Zinātņu biedrība. – 98. lpp. 

24. Zelmene M., (2008). Mūzika mazajiem/Dejas 3.grāmata, -R.: RAKA. – 116. lpp. 

25. Maļarenko Ļ.(1970). Mākslas vingrošana. – R.: Avots. 

26. Mākslas vingrošana Latvijā 1947-2001. (2007). Materiālus apkopojusi Vizbulīte Mazzālīte. Latvijas 

Sporta muzejs. 

27. I.Forands, A.Goļagina, N.Jaružnijs, E.Popovs, K.Strēlis, U.Švinks, O.Tanne. (1988). Vingrošana skolā. 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta studentiem. Rīga. “Zvaigzne”. 

28. R.Jansone. (1998). Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports) Rīga. 

29. O.Tanne, N.Jaružnijs. .(2000). Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. Rīga. 
30. U.Švinka red. (1998). Vingrošana skolā. – R.: Zvaigzne. 

31. Werner, Peter H. (1970). Teaching children gymnastics. – 2nd ed. Human Kinetics. 2004. 

32. Debby M., DAVIS B., Lopez R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. Human Kinetics. 

33. Debby M., DAVIS B., Lopez R. (1960). Gymnastics – Study and teaching. Human Kinetics. 1960. 

34. Code of points rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2001. 103 p. 

35. Code of points rhythmic gymnastics. Technical Committee Rhythmic Gymnastics. FIG, 2008. 134 p. 

36. Гимнастика. (2002). Учеб. Для студ. Высш. Пед.учеб. заведений / М.Л.  Журавин, О.В. Загрядская, 

Н.В. Казакевич и др.; Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова.- 2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия» - 310.-360. с. 

37. Художественная гимнастика. (1982). Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Е.С. Лисицкой.- 

М.: Физкультура и спорт.-232 с., ил. 

38. Гавердовский Ю.К. (2007).  Обучение гимнастическим упражнениям. Биомеханика. Методология. 
Дидактика. Москва: «Физкультура и спорт»- 912 c. 

39. Карпенко Л.А. (2003). Художественная гимнастика. Москва: Б.м. 381 с. 

40. Плеханова М.Э. (2006). Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно-

координационных видах спорта. Москва. 172 с. 

41. Ротер Т.Т. (1989). Музыкально – ритмическое воспитание и художественная гимнастика. М.: 

Просвещение. 17 с. 

42. Кечеджиева Л., Ванкова М., Чипрянова М. (1985). Обучение детей художественной гимнастике. 

Москва: «Физкультура и спорт». 96 с. 

43. Ротер Т.Т. (1989). Музыкально – ритмическое воспитание и художественная гимнастика. М.: 

Просвещение. 17 с. 

44. Школа творческого развития личности. (2002).  Под ред. Капустина Н.П. М.: Педагогическое 
общество России. 95 с. 

 

Papildliteratūra: 

1. Švinks. U.(2004).Vingrošanas vārdnīca. Latviešu - angļu - krievu.- R..: LSPA. 

2. Švinks.U. ( 2004).Vingrošanas vārdnīca. Angļu - latviešu - krievu.- R.: LSPA. 

3. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca.(2000). – R.: Zvaigzne ABC. 

4. Švinks. U.(1997). Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. .- R.: LSPA.  

5. Platpers A. Karla Orfa. (2004).muzikālās audzināšanas sistēma. – R.: RaKa, Skolotājs 2(44). – 6 

lpp. 
6. Platpers A. Karla Orfa. (2004).Ritma izjūtas attīstīšana – vispusīgas attīstības nosacījums. – 

Pirmsskolas izglītība /2. – 24 – 25 lpp. 

7. Šķendere I. (2003). Mūzikas nozīme izglītošanas sistēmā. – R.: RaKa, Skolotājs, 6(42). – 91 – 92 

lpp. 

8. N.Jaružnijs, U.Švinks. (1970).Ritmiskā vingrošana. – R.: Avots. 

9. Stalidzāne I. (1994). I kursa deju soļu apmācības metodika. – Rīga, LSPA. 

10. Švinka U. red. (1998). Vingrošana skolā. – R.: Zvaigzne. 



11. U.Švinks. (1993). Vingrošana skolā I, II, III daļā (tulk. no angļ.val.) –R.: LSPA,  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Žurnāls Sports 

2. Žurnāls Pirmsskolas izglītība 

3. Žurnāls Skolotājs 

4. Laikraksts Izglītība un kultūra 

5. Журнал Теория и практика физической культуры 

6. Журнал Гимнастика 
7. Книжная серия "ФиС: Золотая Библиотека Здоровья" 

8. Журнал Физкультура и Спорт 

9. Journal American Gymnastics 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 
  

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Rhythmic gymnastics, competitive and folk dancing and methods of teaching 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programmer “Sports teacher” 

 

 

  



Kursa nosaukums Vieglatlētika un tās mācību metodika I 

Kursa kods PedaP313 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko stundu skaits 32 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. Paed., lektors Arnolds Kovaļevskis 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

Kursā tiek sniegtas pamatzināšanas par vieglatlētikas vēsturi, vieglatlētikas sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt 
studentiem apgūt praktiskās iemaņas darba telpas nodrošināšanā. Tiek sniegtas zināšanas par vieglatlētikas mācību 

metodiku, un tiek sekmēts apgūt sprinta un lodes grūšanas tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas 

metodiku, kā arī par pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas noteikumiem vieglatlētikas 

nodarbībās. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par vieglatlētikas būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt izglītības standarta īstenošanas iespējas vieglatlētikas sporta stundās; 

- spēja pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu paredzēšanā vieglatlētikas 
elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies saskarsmē ar 

dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Vieglatlētikas vēsture, noteikumi, būtība. Pr4. 

2. Īso distanču skriešanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika. Pr10. 
3. Lodes grūšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika. Pr8. 

4. Vidējo un garo distanču skrējiena tehnika, izturības attīstības un vērtēšanas metodika. Pr4. 

5. Vieglatlētikas sporta stundas ievada sagatavotāja daļa. Pr6. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Vieglatlētikas vēsture, noteikumi, būtība 

Praktiskās nodarbības 4 stundas. 

1. praktiskā nodarbība. Informācija par kursu Vieglatlētikas attīstības vēsture un tās loma cilvēka dzīve. 

Vieglatlētikas veidu klasifikācija. 

2. praktiskā nodarbība. Vieglatlētikas sacensības noteikumi – lodes grūšanā, sprinta disciplīnās. Sacensību 

organizēšana, vadīšana. 

 

2. temats. Īso distanču skriešanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika 
Praktiskās nodarbības 10 stundas. 

3. praktiskā nodarbība. Ievada sagatavotāja daļa vieglatlētikas nodarbības. Vingrojumi skrējējam nepieciešamo 

kustību apguvei. 

4. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrojumi pareizas skrējiena tehnikas apguvei. 



5. praktiskā nodarbība. Skrējiena no zemā starta tehnikas pamati. Starta stāvokļi. Starta izskrējiens, Skrējiens 

distancē. 

6. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrojumi skrējienā no zemā starta apguvei. Zemā starta tehniskā izpildījuma, 

skrējiena sprinta distancē apguves vērtēšana. 

7. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrinājumi ātruma īpašību attīstībai. 

 

3. temats. Lodes grūšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika  
Praktiskās nodarbības 8 stundas. 

8. praktiskā nodarbība. Ievada sagatavotāja daļa lodes grūšanas nodarbībā. Lodes grūšanas tehnikas pamati. Lodes 

turēšana. Lodes grūšanas tehnikas fāzes. 
9. praktiskā nodarbība. Sākuma stāvoklis (grupēšanās, vēziens). Lodes grūšana no vietas, soļa, frontālās stājas ar 

kreiso sānu, ar muguru grūšanas virzienā. 

10. praktiskā nodarbība. Slīdošais līmenis. Speciālie vingrinājumi slīdošā lēciena apguvei. Grūdiens. 

11. praktiskā nodarbība. Lodes grūšanas pilnā koordinācijā. Lodes grūšanas tehnikas apguves vērtēšana. 

 

4. temats. Vidējo un garo distanču skrējiena tehnika, izturības attīstības  un vērtēšanas metodika 
Praktiskās nodarbības 4 stundas. 

12. praktiskā nodarbība. Vidējo un garo distanču skrējiena tehnikas pamati. Apvidus skrējiens. Izturības attīstības 

metodika. 

13. praktiskā nodarbība. Ātruma izturības attīstības metodika. Intervālais treniņš. Izturības attīstības vērtēšana. 

 

5. temats. Vieglatlētikas  sporta stundas ievada sagatavotāja daļa 
Praktiskās nodarbības 6 stundas. 

14. – 16. praktiskā nodarbība. Studentu sagatavoto un novadīto ievada sagatavotāja daļas vērtēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

- skriešanas, lodes grūšanas sacensības noteikumu pārbaudes tests (rakstiski) – 10% 

- studentu sprinta un lodes grūšanas tehnikas apguves vērtējums – 30% 

- studenta uzrādīto rezultātu sprinta distancē, lodes grūšanā, krosā vērtējums – 40% 

- studenta trīs sagatavoto un vienas novadītās ievada sagatavotāja daļas izvērtējums – 20% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Berhards V., Žaula Dz. Vieglatlētikas skola. – Rīga: RaKa; 1999. 

2. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā I daļa. – Rīga: RaKa; 1998. 

3. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā II daļa. – Rīga: RaKa; 2004. 

4. Liepiņš I. Vieglatlētika iesācējiem.  Rīga: Avots; 1986. 

5. Kurzemniece L. Sports 100. – 12. klasei. – Rīga: Zvaigzne; 2000. 

6. Номенков А.С. Книга тренера по легкой атлетике. 

 

Papildliteratūra: 

1. Мяхрикадзе. Тренировка юного спринтера. - Москва: Ф и С; 1998. 

2. SAVF. Statūti un sacensību noteikumi. – Rīga: Jumava; 1998. 

3. www.east-athleties.lv 

 

Periodika un citi avoti: 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

2. Журнал «Легкая атлетика». – Москва: ТОО Поли Гран, 2004 – 2005. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Track-and-field athletics and teaching methodology I 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of this course is to provide basic knowledge for history of athletics, the competition rules, and essence, help 

students to learn practical inside for work space provision. 

The task of this course is to provide knowledge for students for teaching methodology, help to learn technique 

http://www.east-athleties.lv/


elements of sprint and shot put and their estimation methodology. 

There is knowledge for pedagogical control, injury prevention, safety regulation in athletics activities included in the 

course. 

 

 

  



Kursa nosaukums Vieglatlētika un tās mācību metodika II 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko stundu skaits 32 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. Paed., lektors Arnolds Kovaļevskis 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vieglatlētika un tās mācību metodika I 

 

Kursa anotācija: 

Kursā tiek sniegtas pamatzināšanas par vieglatlētikas vēsturi, vieglatlētikas sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt 
studentiem apgūt praktiskās iemaņas darba telpas nodrošināšanā. 

Tiek sniegtas zināšanas par vieglatlētikas mācību metodiku, palīdzēt apgūt tāllēkšanas, augstlēkšanas, stafetes 

skrējiena, šķēpa un diska mešanas tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku, kā arī zināšanas par 

pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas noteikumiem vieglatlētikas nodarbībās. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par vieglatlētikas būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt izglītības standarta īstenošanas iespējas vieglatlētikas sporta stundās; 

- prasmi izmantot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu paredzēšanā vieglatlētikas 
elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 

- komunikācijas prasmes, izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies saskarsmē ar 

dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Tāllēkšanas, stafetes skrējiena vēsture, noteikumi, sporta stundas galvenā daļa.  Pr2. 

2. Tāllēkšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika. Pr8. 
3. Stafetes skrējiena tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika. Pr4. 

4. Augstlēkšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika. Pr.6. 

5. Šķēpa mešanas tehnika, tās apmācības metodika. Pr.6. 

6. Diska mešanas tehnika, tās apmācības tehnika. Pr.6. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Tāllēkšanas, stafetes skrējiens vēsture, noteikumi. Sporta stundas galvenā daļa 

Praktiskās nodarbības 2 stundas: 

1. praktiskā nodarbība. Informācija par kursu. Tāllēkšanas, augstlēkšanas, stafetes skrējiena, šķēpa un diska mešanas 

vēsture, noteikumi. Sacensību organizēšana un vadīšana. Sporta stundas galvenā daļa. 

 

2. temats. Tāllēkšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika 
Praktiskās nodarbības 8 stundas: 

2. praktiskā nodarbība. Ievada sagatavotāja daļa tāllēkšanas nodarbībās. Tāllēkšanas tehnikas pamati. Ieskrējiens. 
Atspēriens. Speciālie vingrinājumi tāllēkšanas tehnikas apguvei. 

3. praktiskā nodarbība. Tāllēkšanas tehnikas apguve. Lidojums. Speciālie vingrojumi dažādu tāllēkšanas stilu 

tehnikas apguvei. 



4. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrinājumi fizisko īpašību (ātruma, spēka, lokanības) attīstībai. 

5.  praktiskā nodarbība. Tāllēkšanas tehnikas apguves vērtēšana. Tāllēkšanas apguves praktiskā testēšana. 

 

3. temats. Stafetes skrējiena tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika  
Praktiskās nodarbības 4 stundas: 

6. praktiskā nodarbība. Stafetes skrējiena tehnikas pamati. Stafetes kociņa nodošanas, saņemšanas tehnika. Starts ar 

stafetes kociņu. Stafetes kociņa saņēmēja starts, stafetes koridors, kontrolatzīmes. 

7. praktiskā nodarbība. Stafetes kociņa saņemšana, nodošana uz vietas, 20 m maiņas zonā, pāros, komandā. Stafetes 

skrējiena tehnikas apguves vērtēšana (praktiskā testēšana). 

 

4. temats. Augstlēkšanas tehnika, tās apmācības un vērtēšanas metodika 
Praktiskās nodarbības 6 stundas: 

8. praktiskā nodarbība. Augstlēkšanas stila „Dzirkles” tehnikas pamati. Fāzes. Speciālie vingrinājumi augstlēkšanas 

stila „Dzirkles” tehnikas apguvei. 

9. praktiskā nodarbība. Augstlēkšanas stila „Flops” tehnikas pamati. Speciālie vingrinājumi augstlēkšanas stila 

„Flops” tehnikas apguvei bez latiņas. Speciālie vingrinājumi augstlēkšanas stila „Flops” apguvei ar latiņu. 

10. praktiskā nodarbība. Augstlēkšanas tehnikas apguves vērtēšanas metodika, praktiskā testēšana. 

5. temats. Šķēpa mešanas tehnika, tās apmācības metodika 
Praktiskās nodarbības 6 stundas: 

11. praktiskā nodarbība. Šķēpa mešanas tehnikas pamati, varianti, Ievada sagatavotāja daļa šķēpa mešanas 

nodarbībās. Speciālie vingrinājumi šķēpa mešanas tehnikas no vietas apguvei. 
12. praktiskā nodarbība. Speciālo vingrinājumi pareiza mešanas ritma apguvei. Ieskrējiens, izmetiena krustsoļi, 

izmetiens. 

13. praktiskā nodarbība. Šķēpa mešanas apguve pilnā koordinācijā. Studenta individuālo tehnikas īpatnību 

nodrošināšana, izdevīgāko tehnikas detaļu varianta izvēle. Šķēpa mešanas tehnikas apguves vērtēšana (praktiskā 

testēšana). 

6. temats. Diska mešanas tehnika, tās apmācības tehnika 
Praktiskās nodarbības 6 stundas: 

14. praktiskā nodarbība. Diska mešanas tehnikas pamats. Ievada sagatavotāja daļa diska mešanas nodarbībās. 

Speciālie vingrinājumi pareizai diska turēšanas un izmešanas iemaņu apguvei. 

15. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrinājumi diska mešanas ar pagriezienu kustību tehnikas apguvei. 

16. praktiskā nodarbība. Diska mešanas tehnikas apguves izvērtēšana (praktiskā testēšana). 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

 tāllēkšanas, augstlēkšanas, stafetes skrējiena, šķēpa un diska mešanas sacensību noteikumu 
zināšanu pārbaudes tests (rakstiski) 

– 10% 

 studentu tāllēkšanas, augstlēkšanas, stafetes skrējiena, šķēpa un diska mešanas tehnikas apguves 

vērtējums 
– 30% 

 studenta uzrādītā rezultātu vērtējums tāllēkšanā, augstlēkšanā, stafetes skrējienā, šķēpa un diska 

mešanā 
– 40% 

 studenta sagatavoto četru mācību sporta stundu konspektu vieglatlētikā izvērtējums – 20% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Berhards V., Žaula Dz. Vieglatlētikas skola. – Rīga: Rakka; 1999. 

2. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā I daļa. – Rīga: Rakka; 1998. 

3. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā II daļa. – Rīga: Rakka; 2004. 

4. Liepiņš I. Vieglatlētika iesācējiem.  Rīga: Avots; 1986. 

5. Kurzemniece L. Sports 100. – 12. klasei. – Rīga: Zvaigzne; 2000. 

6. Номенков А.С. Книга тренера по легкой атлетике. 

 

Papildliteratūra: 

1. SAVF. Statūti un sacensību noteikumi. – Rīga: Jumava; 1998. 
2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2003.  

3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2008.  

4. www.east-athleties.lv     

 

Periodika un citi avoti: 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

2. Журнал «Легкая атлетика». – Москва: ТОО Поли Гран, 2004 – 2005. 

 

Piezīmes: 

http://www.east-athleties.lv/


 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Track-and-field athletics and teaching methodology II 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of this course is to provide basic knowledge for history of Track-and-field athletics, the competition rules, 

and essence, help students to learn practical inside for work space provision. 

The task of this course is to provide knowledge for students for teaching methodology, help to learn technique 

elements of long jump, high jump, relay race, javelin and disk throwing and their estimation methodology. There is 

knowledge for pedagogical control, injury prevention, safety regulation in Track-and-field athletics activities included 

in the course. 

 

 

  



Kursa nosaukums Vieglatlētika un tās mācību metodika III 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko stundu skaits 32 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. Paed., lektors Arnolds Kovaļevskis 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vieglatlētika un tās mācību metodika I, II 

 

Kursa anotācija: 

Kursā tiek sniegtas pamatzināšanas par vieglatlētikas vēsturi, vieglatlētikas sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt 
studentiem apgūt praktiskās iemaņas darba telpas nodrošināšanā. 

Tiek sniegtas zināšanas par vieglatlētikas mācību metodiku, palīdzēt apgūt trīssoļlēkšanas un barjerskriešanas 

tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku, kā arī zināšanas par pedagoģisko kontroli, traumu 

profilaksi, drošības tehnikas noteikumiem vieglatlētikas nodarbībās. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par vieglatlētikas būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt izglītības standarta īstenošanas iespējas vieglatlētikas sporta stundās; 

- spēja pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu paredzēšanā vieglatlētikas 
elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies saskarsmē ar 

dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Barjerskriešanas un trīssoļlēkšanas vēsture, noteikumi. Pr 2. 

2. Barjerskriešanas un trīssoļlēkšanas tehnikas pamati, to  apmācības metodika. Pr 12. 
3. Fizisko īpašību attīstības metodika vieglatlētikas nodarbībās. Pr 2. 

4. Nodarbību vadīšana (mācību prakse). Pr 16. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Barjerskriešanas un trīssoļlēkšanas vēsture, noteikumi 
Praktiskās nodarbības 2 stundas. 

1. praktiskā nodarbība. Informācija par kursu. Barjerskriešanas, trīssoļlēkšanas vēsture, sacensību noteikumi. 

Sacensību organizēšana un vadīšana. 

2. temats. Barjerskriešanas un trīssoļlēkšanas tehnikas pamati, to  apmācības metodika 
Praktiskās nodarbības 12 stundas. 

2. praktiskā nodarbība. Ievada sagatavotāja daļa barjerskriešanas nodarbībās. Barjerskrējiena tehnikas pamati. Starts 

un starta ieskrējiens. Speciālie vingrinājumi atspēriena un barjeras pārvarēšanas tehnikas apguvei. 

3. praktiskā nodarbība. Skrējiens starp barjerām. Skrējiena tehnikas un ritma apguve. 

4. praktiskā nodarbība. Starta un starta ieskrējiena ar barjeru pārvarēšanu, finišēšanas prasmju apguve. Speciālie 

vingrinājumi lokanības attīstībai. Barjerskriešanas tehnikas pilnveidošana. 

5. praktiskā nodarbība. Trīssoļlēkšanas tehnikas pamati. Fāzes. Atspēriena iemaņu tāllēkšanā atjaunošana. Speciālie 



vingrinājumi trīssoļlēkšanas tehnikas apguvei (pirmais solis). 

6. praktiskā nodarbība. Speciālie vingrinājumi precīza ieskrējiena un soļu ritma apguvei (otrais, trešais solis, 

piezemēšanās). Trīssoļlēkšana pilnā koordinācijā. 

7. praktiskā nodarbība. Barjerskriešanas un trīssoļlēkšanas tehnikas apguves vērtēšana (praktiskā testēšana) . 

3. temats. Fizisko īpašību attīstības metodika vieglatlētikas nodarbībās 
Praktiskās nodarbības 2 stundas. 

8. praktiskā nodarbība. Fizisko īpašību kopsavienojums vieglatlētikas nodarbībās. 

4. temats. Nodarbību vadīšana (mācību prakse) 
Praktiskās nodarbības 16 stundas. 

9.  – 16. praktiskā nodarbība. Studentu sagatavoto, novadīto un izanalizēto sporta stundu izvērtēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 
- studenta barjerskrējiena un trīssoļlēkšanas tehnikas apguves vērtējums – 10% 

- vieglatlētikas sacensību organizēšanas un vadīšanas noteikumu tests – 10% 

- studenta novadītās un izanalizētās mācību stundas vērtējums – 30% 

- rakstveida eksāmens – 50% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Berhards V., Žaula Dz. Vieglatlētikas skola. – Rīga: RaKa; 1999. 

2. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā I daļa. – Rīga: RaKa; 1998. 

3. Berhards V., Žaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā II daļa. – Rīga: RaKa; 2004. 

4. Liepiņš I. Vieglatlētika iesācējiem.  Rīga: Avots; 1986. 

5. Kurzemniece L. Sports 100. – 12. klasei. – Rīga: Zvaigzne; 2000. 

6. Номенков А.С. Книга тренера по легкой атлетике. 

 

Papildliteratūra: 

1. Мяхрикадзе. Тренировка юного спринтера. - Москва: Ф и С; 1998. 

2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2003. 

3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2008. 
4. SAVF. Statūti un sacensību noteikumi. – Rīga: Jumava; 1998. 

5. www.east-athleties.lv 

 

Periodika un citi avoti: 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

2. Журнал «Легкая атлетика». – Москва: ТОО Поли Гран, 2004 – 2005. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Track-and-field athletics and teaching methodology III 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of this course is to provide basic knowledge for history of Track-and-field athletics, the competition rules, 

and essence, help students to learn practical inside for work space provision. 

The task of this course is to provide knowledge for students for teaching methodology, help to learn technique 

elements of barrier run, three steps jumps and their estimation methodology. 

There is knowledge for pedagogical control, injury prevention, safety regulation in Track-and-field athletics activities 

included in the course. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.east-athleties.lv/


Kursa nosaukums  Slēpošana un tās mācību metodika 

Kursa kods Spo Z 1019 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1  

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16   

 

6 

10 

 

Kursa izstrādātājs (-i) :  

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag.paed. 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par slēpošanas mācību metodiku; palīdzēt apgūt 

distanču slēpošanas pārvietošanās veidus un to apguves novērtēšanas metodiku..     

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par slēpošanas būtību; saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

 prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt slēpošanas mācību saturu sporta izglītības programmās, 

izglītības standarta īstenošanas iespējas slēpošanas sporta stundās; 

 spēju pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un mācīšanās rezultātu paredzēšanā, 

slēpošanas pārvietošanās veidu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 

 komunikācijas prasmes izsakot viedokli par problēmām sporta skolotāja darbībā, saprototies 

saskarē ar dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Slēpošanas vēsture, būtība. L2.  
2. Mācīšanas un mācīšanās metodes. Sasniegumu vērtēšana slēpošanas pārvietošanās veidu 

apguves procesā. L1. 

3. Klasiskā stila soļu un slidsoļu prasmju un iemaņu apguve bezsniega apstākļos. P3. 

4. Klasiskā stila soļu un slidsoļu tehnikas mācīšanas vingrinājumi uz sniega. P2. 

 

 

Kursa plāns: 

(1. temats. Slēpošanas vēsture, būtība. 

Lekcijas 4 st. 
 

1. Lekcija Informācija par kursu. Slēpošanas pirmsākumi un tās attīstības vēsture. Slēpošanas 

inventārs, ziedes, apģērbs, apavi. Higiēnas prasības. Drošības tehnika slēpošanas 

nodarbībās.  

2. Lekcija Slēpošanas kustību apgūšanas priekšnoteikumi. Prasmju un iemaņu veidošanās posmi. 

Pamatdarbības pārvietojoties uz slēpēm. Distanču slēpošanas pārvietošanās veidu 

klasifikācija. 

. 

2. temats. Mācīšanas un mācīšanās metodes, sasniegumu vērtēšana slēpošanas 

apguves procesā pamatskolā, vidusskolā. 

 

3. Lekcija Uzskaites, vārda, vingrinājumu, ideomotoriskā, rotaļu priekšnoteikumu radīšanās 

kooperatīvās mācīšanas, pašvērtējuma metodes, pieejas un to pielietojums sporta 



stundās, slēpošanā. Pārvietošanās veidu vērtēšanas kritēriji. 

 

3. temats. Klasiskā stila soļu un slidsoļu prasmju un iemaņu apguve bezsniega 

apstākļos. 

 

4. Praktiskā nodarbība Speciāli sagatavojušie un imitācijas vingrinājumi klasiskā stila pārmaiņus 
divsoļa, četrsoļa un vienlaikus bezsoļa, viensoļa, divsoļa un soļu pāreju apgūšanai. 

 

5. Praktiskā nodarbība Speciāli sagatavojušie un imitācijas vingrinājumi uz vietas un kustībā 

vienlaikus divsoļa slidsoļa, vienlaikus viensoļa slidsoļa, pusslidsoļa un to pāreju 

tehnikās apgūšanai. 

 

6. Praktiskā nodarbība Slēpošanas kustību prasmju un iemaņu saistība ar fizisko spēju attīstību. 

Līdzsvara spēju un tehniskā izpildījuma pilnveidošana. Speciālo līdzekļu pielietošana. 

 

4. temats. Klasiskā stila soļu un slidsoļu tehniskas mācīšanas vingrinājumi uz sniega 

 

7. Praktiskā nodarbība Klasiskā stila pārmaiņus divsoļa, četrsoļa un vienlaikus bezsoļa, veinsoļa, 

divsoļa un soļu pāreju mācīšanas vingrinājumi uz sniega.  

 

8. Praktiskā nodarbība Speciāli sagatavojušie vingrinājumi vienlaikus divsoļa slidsoļa, vienlaikus 

viensoļa slidsoļa, vienlaikus pusslidsoļa, pārmaiņu divsoļa slidsoļa, slidsoļa bez 

atgrūdiena ar nūjām un to pāreju mācīšanai uz sniega.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

- Speciāli attīstošo vingrinājumu kopu izveide noteikta vecuma 

audzēkņiem fizisko spēju attīstībai, kuras sekmē slēpošanas tehnikas 

apguvi 

– 20% 

- Speciāli sagatavojošo un imitācijas vingrinājumu apguve klasiskā 

stila soļu un slidsoļu mācīšanai bezsniega apstākļos (praktiskais 
demonstrējums) 

– 30% 

- Slēpošanas pārvietošanas veidu tehnikas izpildes novērtēšanas 

kritēriju izstrāde (rakstiski) 
– 30% 

- Prezentācija (Latvijas slēpošanas vēsture, pirmsākumi, sasniegumi, 

mūsdienas) 
– 20% 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Grants, J. Mācīsimies slēpo. R, Izdevniecība RAKA, 2007. 

2. Krauksta, D., Krauksts, V. Slēpošanas treniņa pamati. R. Drukātava, 2006. 
3. Grants, J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. R.: Mācību grāmata, 1997. 

4. Kokins, N. Slēpošanas materiālā bāze un sporta veida inventārs. Rīga: ABC, 1998. 

5. Kops, K. Distanču slēpošana. R.Zvaigzne, 1989. 

 

Papildliteratūra: 

1. Grants, J. Slēpošana. Sporta ABC 6. – 9.klasei, Lielvārde: Lielvārs, 1996. 

2. Latvijas Olimpiskā vēsture. R.: Latvijas olimpiskā komitēja, 2006. 

3. Krauksta, D. Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu 1. – 3.vietu ieguvēju 
rezultāti (1923 – 2003), R.: LSPA 2003. 

4. Антонова, О., Кузнецов, В. Лыжная подготовка. Методика преподавания. Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 



Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Skiing and its teaching methodology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to provide knowledge for skiing teaching methodology; help to acquire cross 

country skiing transportation modes and its estimation methodology. 

 
 

 

  



Kursa nosaukums Mācību prakse (slēpošana un tās  mācību 

metodika) 

Kursa kods Spo Z 1016 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

30 (nedēļas) 

 

 

30 

 

Kursa izstrādātājs (-i)   

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag.paed. 

 

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

 Slēpošana un tās  mācību metodika, B daļa. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par slēpošanas ,  sporta būtību, palīdzēt studentiem apgūt praktiskās 

iemaņas darba telpas nodrošināšanā.  

Kursa uzdevums ir 

-   sniegt studentiem zināšanas, kuras nodrošinātu optimāla stundas mācību satura, līdzekļu izvēli. 

- Palīdzēt apgūt, pilnveidot pārvietošanās veidus slēpošanā, prasmes slēpošanas pasākumu, 

sacensību organizēšanā un vadīšanā.  

 

 

Rezultāti: 

Studija kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- Zināšanas un izpratni par slēpošana  sporta būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta 

sistēmās. 

- Prasmes 

o analizēt, izvērtēt slēpošanas nodarbības, sporta pasākumus, sacensības. 

o slēpošanas pārvietošanā, veidi  apguvē, vērtēšanā. 

o Slēpošana pasēkumu, sacensību organizēšanā un vadīšanā. 

-  Komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta pasākumu  organizēšanā, 

vadīšanā, saproties saskarsmē ar  dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

- Spēju rādīt priekšzīmi ētisko un estētisko normu ievērošanā.          

 

Kursa plāns/saturs/ kalendārs:: 

 Mācību prakse ( slēpošanas, nometne), 1nedēļa.  

 

 

1. diena – Ierašanās mācību prakses vietā (Stropu Mežaparks).  

                  Slēpošanas mācību apļa, trases izveide.  

                  Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas apguve : dažādu šķēršļu,  
                  nelīdzenumu pārvarēšana, nobrauciena stājas, bremzēšanas veidi,  

                  pārvietošanās kāpumos, pagriezieni nogāzēs.  

                  Pārgājiens uz slēpēm apvidū.   

2. diena –  Klasiskā stila pārmaiņus un vienlaikus soļu kustību un pāreju  

                     tehnikas apguve,  mācīšana, vērtēšanas metodika.   

3.  diena –  Slidsoļu kustību prasmju un iemaņu veidošana.  

                     Slidsoļu kustību tehnikas apguve un mācīšana. 

                     Slidsoļu pārejas. Vērtēšana metodika.  

4.  diena -   Sacensības distanču slēpošanā (5-10km, klasiskais stils). 

                     Stafetes un rotaļas ar kalnu slēpošanas elementiem. 

                     Rotaļas slēpošanas pamatu apguvei, sadarbības prasmju  



                     izkopšanai. 

5. diena –  Sporta pasākums „Jautrie starti” (kustību aktivitātes ar slēpēm,  

                   ragaviņām, netradicionāliem priekšmetiem.  

                   Mācību prakses rezultātu izvērtēšana. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Studenta semestra vērtējumu veido: 

- slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas apguves vērtējums      – 30% 
- studenta uzradīta rezultāta klasiskā stila slēpošanas sacensību distance vērtējums – 30% 

-  prasmju un iemaņu vērtējums slēpošanas pasākumu, sacensību organizēšanā un vadīšanā – 20% 

- studenta sagatavoto divu mācību sporta  stundu konspektu izvērtējums.  - 20%                                                      

                            

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Grants J. Mācīsimies slēpot. R, Izdevniecība RAKA,2007. 

2. Krauksta D., Krauksts V. Slēpošanas treniņa pamati. R. Drukātava, 2006. 

3. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. R.: Mācību grāmata, 1997. 

4. Kokins N. Slēpošanas materiālā bāze un sporta veida inventārs. Rīga: ABC, 1998. 

5. Kops K. Distanču slēpošana. R. Zvaigzne, 1989. 

 

 

Papildliteratūra: 

1.  Grants J. Slēpošana. Sporta ABC. 6-9.klasei., Lielvārde, 1996. 

2. Latvijas Olimpiskā vēsture. R.: Latvijas olimpiskā komitēja,2006. 
3.  Krausta D. Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu 1.-3. vietu ieguvēju 

rezultāti (1923-2003), LSPA 2003. 

4. Антонова О., Кузнецов В. Лыжная подготовка. Методика преподавания. Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Журнал «Физическая культура в школе» 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Teaching practices (skiing and its teaching methodology) 

 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to provide knowledge for skiing, sports nature, help students to acquire 
practical skills for work space provision. 

 

The task of the course is: 

- To provide students with knowledge, which may give optimal  learning content and means choice. 

- To help to learn and develop ways of moving in skiing, skills to organize end lead skiing events 

and competitions. 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums 
Mācību prakse (tūrisms un tās mācību 

metodika) 

Kursa kods Spo Z 1012 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

40 (1 nedēļa) 

 

 

40 

 

Kursa izstrādātājs (-i) :. 

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag.paed 

 

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

Tūrisms un tā mācību metodika, B daļa. 

 

Kursa anotācija: 

 

- Kursa mērķi ir sniegt zināšanas par tūrisma, orientēšanas sporta būtību, palīdzēt apgūt praktiskās 

iemaņas darba telpas nodrošināšanā.  

 

- Kursa uzdevums ir tūrisma nometne ietvaros pilnveidot studentu prasmes un iemaņas kājnieku, 

ūdenstūrisma pārgājiena organizēšana, tūrisma rallija, šķēršļu joslas, orientēšanās. Sacensību 

organizēšanā un vadīšanā.     

 

Rezultāti: 

 

Studija kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

 

- Zināšanas un izpratni par tūrisma, orientēšanās sporta būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un 

sporta sistēmās. 

- Prasmes analizēt, izvērtēt sporta pasākumus, sacensības. 

- Prasmes tūrisma, orientēšanās sporta tehnikas pamatelementu apguvē. 

-  Komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta pasākumu  organizēšanā, 

vadīšanā, saproties saskarsmē ar  dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

- Spēju rādīt priekšzīmi ētisko un estētisko normu ievērošanā.     
 

      

 

Kursa plāns/saturs/ kalendārs:: 

 Mācību prakse (tūrisma nometne), 1nedēļa.  

 

1. diena – Kājnieku pārgājiens (18km). Ierašanās nometnē, iekārtošanās. Nodarbības 

tūrismā un orientēšanās sportā. 
2. diena – Tūrisma rallijā trases izveide. Sacensības (ieskaite). Tūrisma rallijā 

Nodarbības orientēšanās sportā. 

3. diena – Orientēšanās trases izveide. Sacensības (ieskaite). Orientēšanās sportā. 

4. diena - Sacensības  tūrisma tehnikas šķēršļu joslā (ieskaite). 

5. diena – Ūdenstūrisma pamatu apguve, pārgājiens. Tūrisma  nometnes noslēgums. Rezultātu 

izvērtēšana. Izbraukšana no nometnes. 

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



 Studenta semestra vērtējumu veido: 

- piedalīšanās kājnieku pārgājumā ar uzdevumu     – 30% 

Prasmes un iemaņu vērtējums: 

- tūrisma rallijā                                                         - 20% 

- orientēšanās sportā (pavēles distance)                   - 30% 

- tūrisma tehnikas šķēršļu joslā                                - 20% 

                           

 

Mācību pamatliteratūra: 

6. Indriksone L., Smila B Orientēšanās 1 daļa. – Rīga: LSPA; 2000. 

7. Indriksone L., Smila B Orientēšanās II daļa. – Rīga: LSPA; 2002. 

8. Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z., Buka E. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai. – Rīga: LR IZM: 

1996. 

9. Rumāns P. Tūrisms skolā.- Rīga: Liesma; 1985. 

10. Krauksta D., Brūders A.Tūrisms. – Rīga: LSPA; 1998. 

11. Zariņa A., Vīks I. Tūristam iesāzējam. – Rīga; 1990. 

12. Кодыш Э. М. Соревнование туристов. – Москва: Ф и С. 1990. 

13. Рудотов Ю.Н., Вотоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – Москва: Скорт, 

2002. 

 

Papildliteratūra: 

6. Orientēšanās bērniem un jauniešiem. – Madonas tipogrāfija;1998. 

7. Спутник туриста. – Москва: Ф и С; 1969. 

8. www.magnets.lv 

9. www.orient.lv  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

2. Журнал «Физическая культура в школе» 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Teaching practices (Tourisms and its teaching methodology) 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

- The aim of the course is to provide students with knowledge of tourism, orienteering sports 

nature, help students to acquire practical skills in work space provision. 

- The task of the course is in boarders of tourism camp to improve skills for kerns, water 

tourism organizing, tourism relay, obstacle avoiding, and orienteering. To organize and lead 

competitions. 

 

 

 

  

http://www.magnets.lv/
http://www.orient.lv/


Kursa nosaukums  Nūjošana, frisbijs, badmintons, galda teniss un 

to mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

  

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag.paed. 

 

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

  

 

Kursa anotācija: 

- Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par nūjošanas, frisbija, badmintona un galda 

tenisa vēsturi, sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt studentiem apgūt praktiskās iemaņas, darba 

telpas nodrošināšanā. 

- Kursa uzdevums ir snieg studentiem zināšanas par badmintona, galda tenisa mācību metodiku, 

palīdzēt apgūt tehnikas pamatelementus. 

- Kursā sniedz zināšanas par badmintona galda tenisa, individuālo, pāru spēļu  taktiku uzbrukumā 

un aizsardzībā, sacensību organizēšanu un tiesāšanas metodiku. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par nūjošanas, frisbija, badmintona un galda tenisa būtību, saturu, vietu un 

lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt nūjošanas, frisbija, badmintona un galda tenisa mācību saturu, 

sporta izglītības programmās izglītības standarta īstenošanas iespējas nūjošanas, frisbija, 

badmintona, galda tenisa sporta stundās; 

- spēju praktiski izmantot pedagoģiskās zināšanas audzēkņu nūjošanas, frisbija, badmintona un 

galda tenisa pamattehnikas elementu apmācībā un pilnveidošanā; 

- spēju analizēt un vadīt nūjošanas, frisbija, badmintona un galda tenisa nodarbības, sacensības; 

- spēja rādīt priekšzīmi ētisko un estētisko normu ievērošanā; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāja darbībā, saprototies 

sakarā ar dažādi domājošajiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Badmintona, galda tenisa vēsture, noteikumi, būtība. Pr2. 

2. Kustības, tehnikas elementu apguve galda tenisā un to mācību metodika. Pr4. 

3. Galda tenisa spēles taktika uzbrukumā, aizsardzībā un to mācību metodika. Pr2. 

4. Kustību tehnikas elementu apguve badmintonā un to mācību metodika. Pr4. 

5. Badmintona mācību taktika, uzbrukumā, aizsardzībā un to mācību metodika. Pr2.  

6. Kustību tehnikas elementu apguve frisbijā un to mācību metodika. Pr8. 

7.  Nūjošanas kustības tehnikas apguve un tās iedarbība uz ķermeni un garu. Pr8. 

8.  Sacensību organizēšanas un tiesāšanas metodika. Pr2. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Badmintona, galda tenisa vēsture, noteikumi, būtība 

 

1. praktiskā nodarbība. Informācija par kursu. Nūjošanas, frisbija, badmintona, galda tenisa rašanās un 



to attīstības vēsture. Noteikumi. Tehnisko paņēmienu klasifikācija. Līdzekļi tehnikas apguvē. Drošības 

tehnikas noteikumi. 

 

2. temats. Kustību tehnikas elementu apguve galda tenisā  

un to mācību metodika 
 

2. praktiskā nodarbība. Raķetes turēšanas veidi. Stājas, pārvietošanās un iesildīšanās vingrinājumi. 

Imitācijas vingrinājumi. Sitieni pa bumbiņu no labās un kreisās puses (taisni, nogriežoties) un to 

mācību metodika. 

 

3. praktiskā nodarbība. Serves. Sitieni pa bumbiņu no labās un kreisās puses (iegriežoties) un to 

mācību metodika.  
 

3. temats. Galda tenisa spēles taktika uzbrukumā,  

aizsardzībā un to mācību metodika 
 

4. praktiskā nodarbība. Uzbrukuma taktika pret aizsardzību. Uzbrukuma taktika pret uzbrukumu. 

Aizsardzības taktika pret uzbrukumu. Dubultspēles taktika. 

 

4. temats. Kustību tehnikas elementu apguve badmintonā  

un to mācību metodika 

 

5. praktiskā nodarbība. Raķetes turēšanas veidi. Stājas. Pārvietošanās. Iesildīšanās vingrojumi. 
Imitācijas vingrojumi. Sitieni no apakšas, no labās un kreisās puses. Serves (īsā, augsti tālā, lēzenā). 

 

6. praktiskā nodarbība. Sitiens no augšas (gremde), augsti tālais sitiens, lēzenie sitieni, saīsinātie 

sitieni. Sitieni palēcienā. 

 

5. temats. Badmintona spēles taktika uzbrukumā,  

aizsardzībā un to mācību metodika 
 

7. praktiskā nodarbība. Vienspēles taktika. Dubultspēles taktika. 

 

1. temats. Kustību tehnikas elementu apguve frisbijā  

un to mācību metodika 

 

8. praktiskā nodarbība. Pirmā, otrā un trešā veida piespēles. Diska tvērieni.   

 

9. praktiskā nodarbība. Piespēles ar māņkustībām. Spēle kvadrātveida laukumā.   

 

10. praktiskā nodarbība. Uzbrukuma strukturēšanas veidi. Uzbrukuma taktikas pamatprincipi.  

 

11. praktiskā nodarbība. Aizsardzības veidi un pamatprincipi.  

 

2. temats. Nūjošanas kustības tehnikas apguve 

un tās iedarbība uz ķermeni un garu 

 

12. praktiskā nodarbība. Nūjošanas inventāra izvēle. Svarīgākie treniņa nosacījumi.   

 

13. praktiskā nodarbība. Nūjošanas tehnikas pamati.  

 

14. praktiskā nodarbība. Iesildīšanas un atsildīšanas. Stiepšanas vingrojumi.   

 

15. praktiskā nodarbība. Spēka treniņš nūjošanā. Izturības treniņš.  

 

8 temats. Sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika 
16. praktiskā nodarbība. Galda tenisa, badmintona un frisbija sacensību organizēšana, tiesāšana. 

Tiesneši,  inventārs. Spēlēšanas sistēmas. Spēlēšanas sacensību tiesāšana.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Studenta semestra vērtējumu veido: 

frisbija, badmintona un galda tenisa sacensību noteikumu pārbaudes tests – 10% 



(rakstiski) 

Studenta galda tehnikas pamatelementu apguves vērtēšana (praktiskā 

testēšana): 
  

- serves, sitieni  – 10% 

- individuālās spēles prasmes – 10% 

Studenta badmintona tehnikas pamatelementu apguves vērtēšana (praktiskā 

testēšana): 
  

- serves, sitieni  – 10% 

- individuālās spēles prasmes – 10% 

Studenta frisbija tehnikas pamatelementu apguves vērtēšana (praktiskā 

testēšana): 
  

- metieni, tvērieni  – 10% 
- individuālās spēles prasmes – 10% 

Studenta nūjošanas apguves vērtēšana (praktiskā testēšana): – 10% 

Studenta sagatavotā sporta mācību stundas konspekta nūjošanas, frisbija, 

badmintona un galda tenisa izvērtējums 
– 20% 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Kupča J. Red. Sporta spēles skolā. – Rīga: Zvaigzne, 1991. 

2. Birģele I. Frisbija ABC – Rīga, 2011 

3. Meterniha K. Nūjošana – tulkojums latviešu valodā, Apgāds Zvaigzne ABC, 2010 
4. Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М. Спортивные игры. – Москва: ACADEMA; 2002.  

5. Барчукова Г. А. Настольный теннис.– Москва; Ф и С; 1990. 

6. Богушас М. В. М. Играем в настольный теннис. – Москва: Просвещение; 1987. 

7. Лепешкин В. А. Бадминтон для всех. – Ростов Н/Д: Феникс, 2007. 

8. www.frisbee.lv (Latvijas Frisbija federācija) 

9. www.ultimatehandbook.com (frisbija rokasgrāmata internetā) 

 

Papildliteratūra: 

1. Jansone R., Imnere I., LIepinš I. Sports vidusskolā. – Rīga: Zvaigzne; 1996. 

2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2003. 

3. Ozoliņš N. Sportista iesildīšanās. Rīga: Zvaigzne; 1984 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Nordic walking, frisbee, badminton, table tennis and their teaching methods 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

- The aim of this course is to provide basic knowledge for history of nordic walking, frisbee, 

badminton and table tennis, help students to learn practical inside for work space provision. 

- The task of this course is to provide knowledge for students nordic walking, frisbee, 

badminton and table tennis teaching methodology, help to learn the technical elements. 

- There is knowledge of frisbee, badminton and table tennis individual and couples game tactics 

offensive security and protection, event organization and trial methodology. 

 

 

 

 

 

http://www.frisbee.lv/
http://www.ultimatehandbook.com/


Kursa nosaukums Peldēšana un tās mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.sp.paed.,  lekt. Svetlana Stalidzāne 

 

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

- 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālo studiju programmas „Sporta skolotājs” studentiem.  

Kursa mērķis: apgūt pareizu sporta peldēšanas tehniku.  

Kursa uzdevumi:  

1)dot iespēju studējošajiem apgūt sauszemes sagatavošanas vingrinājumus peldēšanai,  

2)apgūt sporta peldēšanas paņēmienu apmācības tehniku un sporta treniņa principus,  

3)apgūt dažādus peldēšanas stilus (brīvais stils, uz muguras, delfīns, brass). 

 

Rezultāti: 

Studējošie ir apguvuši peldēšanas treniņa procesa īpatnības, pareizu peldēšanas tehniku un praktiskas 

peldēšanas iemaņas programmā paredzētajos stilos, prot to demonstrēt. Zina palīgierīču pielietošanu un 

prot to izmantot treniņu procesā. 

 

Kursa saturs: 

Pareizas sporta peldēšanas tehnikas praktiska apgūšana un pilnveidošana dažādos peldēšanas stilos - 

brīvajā stilā (kraulā uz krūtīm), uz muguras, brasā, delfīna stilā. Pareizas peldēšanas pamatelementi. 

Roku, kāju kustību un elpošanas saskaņošana, peldēšanas pilna koordinācija. Palīgierīču izmantošana 
un spēles elementi. Niršana. Kompleksa peldēšanas tehnika. Fizisko īpašību attīstīšana. Treniņu 

procesa īpatnības peldēšanā. 

 

 

Kursa plāns/kalendārs: 

Praktiskās nodarbības:  
1.Uzvedības noteikumi un drošība ūdenī. Sporta treniņa principi.  

2.Peldēšanas tehnika kraulā uz krūtīm (brīvais stils): elementāras roku un kāju kustības. Pārvietošanās 
pa ūdens baseina dibenu, iegremdēšanās, elpošanas vingrinājumi, uzpeldēšana, gulēšana, slīdēšana. 

Palīgierīču pielietošana.  

3.Peldēšanas tehnika kraulā uz krūtīm. Kāju kustības, elpošana, kāju kustību un elpošanas saskaņošana. 

Spēles elementi. Roku kustības, roku kustību un elpošanas saskaņošana.  

4.Peldēšanas tehnika kraulā uz krūtīm. Dažādi peldēšanas veidi un elementi. Kāju, roku kustību un 

elpas aiztures saskaņošana. Dažāda izmēra dēlīšu pielietošana. Peldēšanas pilna koordinācija. 

5.Peldēšanas tehnika kraulā uz krūtīm. Dažādi stafešu veidi. Obligāta peldēšanas tehnikas 

demonstrēšana. Nodarbības vadīšana. 

6.Peldēšanas tehnika uz muguras. Slīdēšana dažādos veidos. Elementāras kāju kustības un dēlīša 

lietošana. Iepriekš apgūto iemaņu nostiprināšana. Roku kustību tehnika. Kāju un roku kustību 

saskaņošana. Iepriekš apgūto iemaņu nostiprināšana. Nodarbības vadīšana. 

7.Iepazīšanās ar tehniku "delfīns". Vingrinājumi uz ūdens tauriņstila apgūšanai. Peldēšana ar pleznu 
palīdzību. Iepriekš apgūto iemaņu nostiprināšana. Elementāru roku kustību sagatavojošie vingrinājumi. 

Iepriekš apgūto iemaņu nostiprināšana. Nodarbības vadīšana. 



8.Niršana.Iepriekš apgūto delfīna peldēšanas tehnikas iemaņu nostiprināšana. Nodarbības vadīšana. 

9. Peldēšana "brasa" tehnikā. Roku un kāju kustību apgūšana. Roku un kāju kustību saskaņošana. 

Elpošanas apgūšana. Peldēšana ar pilnu koordināciju. 

10.Iepazīšanās ar komplekso peldēšanas tehniku. Treniņu procesa īpatnības peldēšanā. Fizisko īpašību 

treniņš. 

11.Startu un pagriezienu mācīšana. 

12.Startu un pagriezienu tehniskā pilnveidošana. 

13.Sacensību organizēšana un nodrošināšana. 

14.Fizisko īpašību attīstīšanas treniņu procesa organizēšana: izturības un spēka treniņš.  

15.Fizisko īpašību attīstīšanas treniņu procesa organizēšana: ātruma treniņš.  

16.Drošība un glābšanas paņēmieni uz ūdens, pirmās palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 pilnveidot peldēšanas tehniku baseinā divas reizes nedēļā ārpus nodarbību laika. 

 sastādīt vingrinājumu kompleksu ūdenī dažādiem (3) vecumposmiem. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums 75%, sekmīgi nokārtota teorētiska zināšanu pārbaude - tests un demonstrētas 

apgūtās praktiskās iemaņas. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Lielvārds A. 1987. Peldēšana. –Rīga: Zvaigzne.  

2. Булгакова Н. 1996. Спортивное плавание. -Москва.  

3. Еаусилтет Д. 1972. Наука о плавание. -Москва: Ф и С.  

4. Гончар И. 1998. Плавание и методика преподавания. –Одеса: Дрик. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Vilemsons T. 1985. Gribu mācīties peldēt. –Rīga: Avots.  

2. Soboļevs N. 1972. Mācīties peldēt kraulā. –Rīga: Liesma.  

3. Вайцеховский С. 1978. Физическая подготовка пловца. –Москва: Физкультура и спорт. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latvijas Ārstu žurnāls.  

2. Medicīnas žurnāls jums kolēģi.  

3. Научно- практический журнал: Практическая кинезиология. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sporta skolotājs", B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Swimming and methods of teaching swimming 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

  

 

  



Kursa nosaukums  Futbols un tā mācību metodika    

Kursa kods SPO Z 1008 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

  

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i  

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag.paed. 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

- Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par futbola vēsturi, futbola sacensību noteikumiem, būtību, 

palīdzēt studentiem apgūt praktiskās iemaņas darba telpas nodrošināšanā. 

- Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par futbola mācības metodiku, palīdzēt apgūt 

futbola tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku. 

- Kursā sniedz zināšanas par sporta pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas 

pasākumiem futbola nodarbībās. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par futbola būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt futbola mācību saturu sporta izglītības programmās, izglītības 

standarta īstenošanas iespējas futbola sporta stundās; 

- spēja pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pielietošanas rezultātu paredzēšanā 

futbola elementu apjomā, plānojot to sasniegšanu; 

- zināšanas un izpratni par futbolu, spēles tehniku, taktiku un spēju pielietot taktiskās sadarbības 

praksē; 

- prasmes analizēt, izvērtēt mācību prasmes sporta nodarbībās, sacensībās; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies 

saskarsmē ar dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm; 

- spēja rādīt priekšzīmi ētikas un estētikas normu ievērošanā. 

 

Kursa saturs: 

1. Futbola vēsture, noteikumi, būtība. P2. 

2. Futbola spēles tehnikas mācīšana. P2 

3. Futbola spēles tehnikas pamatelementu apguve un to, mācību un apguves vērtēšanas 

metodika. P8 

4. Futbola spēles taktika un tās mācības metodika. P8. 

5. Nodarbību vadīšana. P12. 

 

Kursa plāns: 

 1. temats. Futbola vēsture, noteikumi, būtība 

1. praktiskā nodarbība. Informācija par kursu Futbola rašanās un tā attīstības vēsture. Futbola 

noteikumi.  

2. temats. Futbola spēles tehnikas mācīšana 

2 praktiskā nodarbība. Futbola spēles tehnikas mācīšanas metodiskie pamati. Tehnisko paņēmienu 

klasifikācija. Fizisko īpašību – spēka, ātruma, izturības, veiklības, lokanības attīstības metodika futbola 



nodarbībās skolas vecuma bērniem. 

 

3. temats. Futbola spēles tehnikas pamatelementu apguve un to, mācību un apguves 

vērtēšanas metodika  
 

3. praktiskā nodarbība. Kustību tehnika bez bumbas (soļošana, skriešana, apstāšanās, pagriezieni, 

lēcieni). Aizsarga stāja. Kustības tehnika ar bumbu. Sitiena fāzes. Sitiens ar pēdas iekšpusi. Tehnikas 

pamatprasības. Sitiens ar pēdas virsmas iekšējo, vidējo, ārējo daļu, purngalu, papēdi, pēdas virsmas 

apakšējo daļu, piespēle – metiens, ar pēdas virsmas augšējo daļu. Sitiens ar galvu, Tehnikas 

pamatprasības. 

 

4. praktiskā nodarbība. Bumbas uztveršana. Tehnikas pamatprasības ripojošas, lidojošas un atlecošās 
bumbas apturēšanai ar pēdas iekšpusi, pēdas apakšējo daļu, pēdas virsmas vidējo daļu, ārējo daļu. 

Bumbas uztveršana ar krūtīm, galvu. Bumbas vadīšana. Māņkustības. Bumbas atņemšanas 

pamatpaņēmieni. Sānu iemetiens. Vārtsarga spēle. 

 

4. temats. Futbola spēles taktika un tās mācības metodika  

 5. praktiskā nodarbība . Futbola spēles taktika uzbrukumā, aizsardzībā pielietojot individuālo, grupu 
un komandas darbību. 

6. praktiskā nodarbība. Individuālā taktika uzbrukumā darbībā ar bumbu un bez. Atbrīvošanās, 

pretinieka piesaistīšana, skaitliskā pārākuma izveide spēles laukuma noteiktajās zonās, manevrēšana, 

piespēles, bumbas vadīšana, māņkustības, sitieni pa vārtiem. 

7. praktiskā nodarbība. Grupu taktiskā darbība uzbrukumā, kombinācijas. Ātrais uzbrukums. 

Pozicionālais uzbrukums. 

 

8. praktiskā nodarbība. Individuālā taktika aizsardzībā pret pretinieku ar bumbu un bez. Grupu 

taktiskā darbība aizsardzībā spēlētāju izvēlē, savstarpējā segšanā, pārslēgšanās brīdī uz „brīvo” 
spēlētāju. Grupveida bumbas atguve, darbība mazākumā. Komandas taktiskās darbības (cilvēks- 

cilvēku, zonas, kombinētā). Vārtsarga spēles taktika. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

 

Futbola sacensību noteikumu pārbaudes tests (rakstiski) – 10% 

Studenta futbola tehnikas pamatelementu apguves vērtēšana (praktiskā 

testēšana) 
  

- sitieni uz precizitāti pa nekustīgu bumbu – 10% 

- sitieni uz precizitāti pa ripojošu bumbu pēc bumbas vadīšanas – 10% 

- spēlētāju sadarbība komandā 4:4 – 20% 

Piecu mācību stundu konspektu (3 par tehniku, 2 par taktiku) izvērtēšana – 20% 

Studenta novadītās mācību stundas ( vai tās daļas) izvērtēšana – 20% 

Grupas biedra novadītās mācību stundas izvērtēšana studenta izpratnē – 10% 

   
 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Rubenis M. Futbols. Spēles noteikumi un tiesāšana Latvijas Futbola Federācijā. – Rīga, 2002. 

2. Kupča J. Red. Sporta spēles skolā. – Rīga: Zvaigzne, 1991. 

3. Андреев С. Н., Алиев Э. Г. Минифутбол в школе. – Москва; 2006. 

4. Швыков И. А. Футбол. – Москва; 2002. 

5. Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М. Спортивные игры. – Москва: ACADEMA; 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1. Jansone R., Imnere I., LIepinš I. Sports vidusskolā. – Rīga: Zvaigzne; 1996. 

2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2003. 

3. Крисфинг Д. В. Футбол. – Москва: АСТ; Астрель; 2005. 

4. IOZEF SNEYERS FUSSBALL. Lehrbuch für die Jugend VERLAG WEINMANN. – 
Berlin; 2004. 

5. Мальюльч Кук, Джими Шоугдер. Самый популярный учебник футбола. – Москва: 



АСТ. Астрель; 2009. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

2. Журнал «Физическая культура в школе». 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Football and its teaching methodology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

- The aim of this course is to provide basic knowledge for history of football, the competition 

rules, essence, help students to learn practical inside for work space provision. 
- The task of this course is to provide knowledge for students for football teaching 

methodology, help to learn basic football technique elements and its estimation methodology. 

- There is knowledge for pedagogical control, injury prevention, safety regulation in football 

activities included in the course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Volejbols un tā mācību metodika I 

Kursa kods SpoZ 2010  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru vai praktisko stundu skaits 28 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag. paed. 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

- Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par volejbola vēsturi, volejbola sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt 
studentiem apgūt praktiskās iemaņas darba telpas nodrošināšanā. 

- Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par volejbola mācību metodiku, palīdzēt apgūt volejbola 

tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku. 

- Kursā sniedz zināšanas par sporta pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas noteikumiem 

volejbola nodarbībās. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par volejbola būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt izglītības standarta īstenošanas iespējas volejbola sporta stundās; 
- spēja pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu paredzēšanā volejbola 

elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies saskarsmē ar 

dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Volejbola vēsture, noteikumi, būtība. L 2. 

2. Volejbola spēles tehnikas mācīšana. L 2. 

3. Volejbola spēles tehnikas pamatelementu apguve un to mācību metodika. P 18. 

4. Volejbola tehnikas pamatelementu apguves vērtēšanas metodika. P 10. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Volejbola  vēsture, noteikumi, būtība  

Lekcija 2 stundas. 

1. lekcija. Informācija par kursu „Volejbola rašanās un tā attīstības vēsture. Volejbola noteikumi”. 

 

2. temats. Volejbola spēles tehnikas mācīšana 

Lekcija 2 stundas. 

2. lekcija. Informācija par kursu „Volejbola spēles tehnikas mācīšanas pakāpes. Tehnisko paņēmienu klasifikācija. 

Līdzekļi volejbola tehnikas apguvē”. 

 

 



3. temats. Volejbola spēles tehnikas pamatelementu apguve un to mācību metodika 

Praktiskās nodarbības 18 stundas. 

 
1. praktiskā nodarbība. Kustības tehnika (stājas, pārvietošanās, lēcieni, kritieni). Augšējā piespēle. Tehnikas 

pamatprasības. 

2. praktiskā nodarbība. Augšējās piespēles pilnveidošana. Augšējā piespēle pāri galvai atpakaļ. Piespēle lēcienā. 

Augšējā piespēle spēles apstākļos 2:2; 3:3. 

3. praktiskā nodarbība. Apakšējā piespēle. Tehnikas pamatprasības. Apakšējā piespēle atpakaļ pāri galvai. Apakšējā 

piespēle ar vienu roku pēc izklupiena, kritiena. 

4. praktiskā nodarbība. Apakšējās piespēles pilnveidošana. Grupu vingrinājumi ar uzdevumu. 

5. praktiskā nodarbība. Serves (apakšējās, augšējās) apmācība. Ievadvingrinājumi. Vingrinājumi ar tenisa, volejbola 

bumbām. 

6. praktiskā nodarbība.  Augšējās priekšējās serves pilnveidošana. 

7. praktiskā nodarbība. Gremdes (taisnās) apmācība. Tehnikas pamatprasības. Lēcienaapmācība. Gremdes imitācija, 
mācīšana – pēc lēciena no vietas, pēc ieskrējiena. 

8. praktiskā nodarbība. Gremdes pilnveidošana. Apļa treniņa nodarbības gremdes pilnveidošanai. 

9. praktiskā nodarbība. Bloķēšanas apmācība. Tehnikas pamatprasības. Bloķēšanas  pilnveidošana. 

 

4. temats. Volejbola spēles tehnikas pamatelementu apguves vērtēšanas metodika 

Praktiskās nodarbības 10 stundas. 

 

10. praktiskā nodarbība. Augšējās piespēles tehnikas vērtēšanas metodika. 

11. praktiskā nodarbība. Apakšējās piespēles tehnikas vērtēšanas metodika. 

12. praktiskā nodarbība. Serves tehnikas apguves vērtēšanas metodika. 

13. praktiskā nodarbība. Gremdes tehnikas apguves vērtēšanas metodika. 

14. praktiskā nodarbība. Bloka tehnikas apguves vērtēšanas metodika. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

 

Volejbola sacensību noteikumu pārbaudes tests (rakstiski) – 20% 

Studentu volejbola tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana (praktiskā testēšana): – 20% 

a. augšējā piespēle – 10% 
b. apakšējā piespēle – 10% 

c. serve – 10% 

d. gremde – 10% 

e. sadarbība komandā – 10% 

Ievada sagatavotāja daļas trīs konspektu izvērtējums – 20% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

3. Lapiņš V. Pirmie soļi volejbolā. Rīga; 2008. 

4. Fišers U. Zogloveks H. u.c. Volejbola ABC. Latvijas volejbola federācija. Rīga; 2007. 

5. J. Kupča red. Sporta spēles skolā. Rīga: Zvaigzne; 1991. 

6. Кунянский В.А.н др., Волейбол. Олимпия. Москва: PRESS; 20005. 

7. Железняк Ю. Д., Портнова Ю. М. Спортивные игры. Москва: ACADEMA; 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1. Kurzemniece L. Sports 100. – 12. klasei. – Rīga: Zvaigzne; 2000. 
2. Trenera rokasgrāmata. – Rīga; 2003.  

3. Oficiālie starptautiskie volejbola sacensību noteikumi.  Rīga: LVF; 2010. 

4. Kavals L. Latvijas volejbola vēsture 1920. – 1991. Gadi. Rīga: poligrāfists; 1992.   

 

Periodika un citi avoti: 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

2. www.volley4all.net  

3. www.sportulike.ru 

4. www.voleyplay.ru 

5. www.velkey-world.ru  

 

Piezīmes: 

 

http://www.volley4all.net/
http://www.sportulike.ru/
http://www.voleyplay.ru/
http://www.velkey-world.ru/


 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā bakalaura studiju programm „Skolotājs”  B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Volleyball and its teaching methodology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to provide knowledge for volleyball game history, volleyball competition rules, essence, help 

to students learn practical experiences in providing of working premises. 

The task of the course is to provide students with knowledge in volleyball teaching methodology, help to understand 

volleyball technique basis and estimation methodology. 

The course provides knowledge for sports pedagogical control, injury prevention, safety measures for volleyball 

lessons. 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Volejbols un tā mācību metodika II 

Kursa kods SpoZ 2011, Peda P 318 4 KP/DP  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko stundu skaits 32 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

lektors Arnolds Kovaļevskis, Mag. paed. 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

- Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par volejbola spēles elementu un tehnikas elementu un tehnikas paņēmienu kā 
fiziskās attīstības līdzekļu izmantošanu sporta stundās pamatskolā un vidusskolā, un par metožu un metodisko 

paņēmienu izvēli volejbola nodarbību vadīšanā, izejot no stundai izvirzītajiem uzdevumiem. 

- Kursā sniedz zināšanas par volejbola individuālo, komandas taktiku uzbrukumā un aizsardzībā. 

- Kursa mācību prakses ietvaros tiek realizēta nepieciešamo pedagoģisko zināšanu pilnveidošana. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par volejbola spēles tehniku, taktiku un spēju pielietot taktiskās sadarbības praksē; 

- prasmes analizēt, izvērtēt mācību prakses sporta nodarbības; 

- spēju organizēt un vadīt volejbola nodarbības, sacensības; 
- spēju praktiski izmantot pedagoģiskās zināšanas audzēkņu volejbola pamattehnikas elementus apmācībā un 

pilnveidošanā; 

- spēju rādīt priekšzīmi ētisko un estētisko normu ievērošanā. 

 

Kursa saturs: 

1. Volejbola spēles taktika. L 2. P 4. 

2. Nodarbību vadīšana. P 24. 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Volejbola spēles taktika 

Seminārs 4 stundas. Praktiskās nodarbības 4 stundas. 

 

1. seminārs.. Volejbola spēles taktikas elementu klasifikācija. Uzbrukuma taktika (ar servi, ar gremdi) individuālā, 

komandas un to mācību metodika. 

2. seminārs. Aizsardzības taktika (pret servi, pret gremdi). Bloķēšana. Laukuma segšanas sistēmas. 

 

1. praktiskā nodarbība. Serves izpildes un uzņemšanas taktika. 

2. praktiskā nodarbība. Komandas taktika uzbrukumā, aizsardzībā. 

 

2. temats. Nodarbību vadīšana (mācību prakse) 

Praktiskās nodarbības 24 stundas. 

 



3.  -13 praktiskā nodarbība. Studentu sagatavoto un novadīto stundu izvērtēšana.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

 

a. volejbola tehnikas izpildes novērtēšanas kritēriju izstrāde (rakstiski) – 10% 

b. mācību prakses trīs sagatavoto stundu konspektu novērtējums – 20% 

c. novadītās sporta stundas vērtējums – 20% 

d. praktiskā tiesāšana – 10% 

e. rakstveida eksāmens – 40% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Lapiņš V. Volejbola tehnikas mācīšana un pilnveidošana. Rīga; 2008. 

2. Lapiņš V. Pirmie soļi volejbolā. Rīga; 2008. 
3. Fišers U. Zogloveks H. u.c. Volejbola ABC. Latvijas volejbola federācija. Rīga; 2007. 

4. J. Kupča red. Sporta spēles skolā. Rīga: Zvaigzne; 1991. 

5. Конеева Е. В., Волков А. В., Шишкова Н. Г., Волейбол (учебное пособие). Калининград:  КГУ, 

2005. 

 

Papildliteratūra: 

1. Барбара Л. Виера, Бонни Джил Бергюсон, Волейбол. М. АСТ: Астрель, 2004.  

2. Беляев А. В., Обучение техники игры в волейбол и ее совершенствование. Олимпия. Человекю 

Москва, 2007. 

3. Шнейдер В. Ю. Методика обучения игре в волейбол. Олимпия. Человек. Москва, 2007. 

 

Periodika un citi avoti: 

1. Журнал «Физическая культура в школе». 

2. www.volley4all.net  

3. www.sportulike.ru 

4. www.voleyplay.ru 

5. www.velkey-world.ru  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Volleyball and its teaching methodology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to provide knowledge for volleyball game elements and technical practices as physical 

development means use for sports classes in primary and secondary schools, and choose of on methodological 

techniques and methods for management of volleyball lessons, from the sports lesion task points of view. 

The knowledge for volleyball individual, team tactics in attacking and defending are included in the course.  

The course teaching practice is carried out within the improvement of necessary pedagogical knowledge. 

 

 

 

 

 

  

http://www.volley4all.net/
http://www.sportulike.ru/
http://www.voleyplay.ru/
http://www.velkey-world.ru/


Kursa nosaukums Basketbols un tā mācību metodika I 

Kursa kods SpoZ3010 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta teorija un vēsture, Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

 

 

- 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.,lektors Nikolajs Romaņenko 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

Basketbola galveno tehnikas paņēmienu izpilde atbilstoši vidusskolas standarta parsībām sportā. 

Teorētisko un praktisko zināšanu basketbolā nodarbību vadīšana. Kursa mērķis ir sniegt studentiem 

pamatzināšanas par basketbola vēsturi,basketbola sacensību noteikumiem,būtību,palīdzet studentiem 

apgūt praktiskās iemaņas, darba telpas nodrošināšanā.  

Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par basketbola mācību metodiku,palīdzēt apgūt 

basketbola tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku. 

Kursā sniedz zināšanas par sporta pedagoģisko kontroli,traumu profilaksi,drošības tehnikas 

pasākumiem basketbola nodarbības.  
 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par basketbola būtību,saturu,vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt basketbola mācību saturu sporta izglītības programmās, 

izglītības standarta īstenošanas iespējas basketbola sporta stundās; 

- spēju pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu 

paredzēšanā, basketbola elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 
- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, 

saprototies saskarē dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

 

Kursa saturs: 

1. Basketbola vēsture, mūsdienu stāvoklis un tā attīstības pamattendences. Spēles noteikumi un 

tiesāšanas metodika.  

2. Basketbola spēles tehnika uzbrukumā un to mācību metodika.  

3. Basketbola spēles tehnika aizsardzībā un to mācību metodika.  
 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32st. 

 

     Praktisko darbu tēmas: 

 

Basketbola vēsture, mūsdienu stāvoklis un tā attīstības pamattendences. Spēles noteikumi un tiesāšanas 

metodika.  
 

1. Informācija par kursu. Basketbola vēsture pasaulē, Eiropā. Basketbola attīstība Latvijā. 



Basketbola raksturojums. 

2. Basketbola tehnikas klasifikācija. Basketbola noteikumi un noteikumu      evolūcija. 

Basketbola spēles tehnika uzbrukumā un to mācību metodika.  

3. Pārvietošanas tehnika uzbrukumā. Ķermeņa tehnika(kāju darbība).Uzbrucēja stāja, gatavības 

stāvoklis. Trīskārša drauda stāja: izpildīt piespēli, izdarīt metienu grozā, uzsākt driblu. 

Skrējiena uzsākšana, lēcieni, atsperoties ar abām kājām, ar vienu kāju. 

4. Apstāšanās ar diviem soļiem (uz diviem skaitļiem), ar palēcienu (uz vienu skaitli). Pagriezieni 

uz priekšu, atpakaļ. 

5. Bumbas tehnika un to mācīšana. Bumbas turēšana un kontrole. Augšēja un apakšēja tvērienā. 

Bumbas ķeršana ar abām rokām. Kustībā pretī bumbai,prom no bumbas.Piespēles ar abām 

rokām no krūtīm,ar vienu roku no pleca,ar atsitienu pret grīdu,ar abām rokām no augšas,no 

apakšas,ar vienu roku no augšas. 
6. Dribls uz vietas,dribla uzsākšana un apstāšanās pēc dribla, dribls bez redzes kontroles. Dribls 

kustība. 

7. Piespēles kustībā. Māņkustības (finti) uz piespēlēm. Kombinētais dribls. 

8. Māņkustības (finti) pirms dribla, dribla laikā. Pretinieka apspēlēšana mainot ātrumu, dribla 

augstumu, virzienu. 

9. Metiens no vietas ar vienu roku. Soda metiens. Metieni no groza apakšas, vidēja attāluma 

metieni. 

10. Metieni kustībā. Metiens lēcienā pēc piespēles saņemšanas skrējienā,pēc dribla.Metiens 

lēcienā ar aizsturi no vietas un pēc dribla. Trīspunkti metieni(tālie). Finti. 

11. Iepazīšanas ar ieskaišu vingrinājumiem. Divpusēja spēle. Basketbola spēles tehnika 

aizsardzībā un to mācību metodika.  
12. Aizsardzība un tās mācīšana. Aizsarga ķermeņa tehnika: stājas un pārvietošanās. Soļa stāja, 

paralēlā stāja. 

Pārbaudījuma prasību izpilde. 

13. prakt. nod. 

Bumbas atņemšanas tehnika:izraušana,izsišana,pārtveršana,metienu bloķešana. 

Pārbaudījuma prasību izpilde. 

14. prakt. nod. 

Atlēkušo bumbu iegūšana.  

Pārvietošanas tehnika (uzbrukumā un aizsardzībā) pilnveidošana. 

15. prakt. nod. 

Dribla pilnveidošana. 

Pārbaudījuma prasību izpilde. 
16. prakt. nod. 

Piespēles un metienu pilnveidošana. 

Pārbaudījuma prasību izpilde. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

- Basketbola sacensību noteikumu pārbaudes tests (rakstiski)  – 20% 

- Studentu basketbola tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana 

(praktiskā testēšana): 
– 60% 

            Metieni – 20% 

            Dribls – 20% 

            Piespēles – 20% 

- Ievada sagatavotāja daļas trīs konspektu izvērtējums – 20% 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. А.Бондарь. Баскетбол в школе.-Минск,1982. 

2. Баскетбол.Учебник для вузов физической культуры под ред.Ю.М.Портнова. -  
М.1997. 



3. A.Rudzītis. Jauno basketbolistu treniņš . -Rīga, LBS,LSPA,2003. 

4. Latvijas basketbola vēsture.- Jumava, 1998. 

5. Oficiālie basketbola noteikumi.- FIBA, 2010. 

6. А.Зинин. Первые шаги в баскетболе. М.: Ф и С,1972. 

7. Sporta metodiskie ieteikumi pamatskolai.- Rīga, 1998. 

8. Sporta spēles skolā. Rīga :"Zvaigzne",1991. 

9. Ю.Железняк,  Ю.Портнов. Спортивные игры. М.:ACADEMA,2004. 

10. A.Rudzītis,U.Grāvītis. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim. Jumava,2008. 

11. A.Rudzītis. Jaunatnes basketbola programma.Rīga,2009. 

12. Б.Гатмен,Т.Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М.Астрель,пер.с 
англ.,2007. 

13. У.Фрэйзер, А.Сэчер. Баскетбол. М.Астрель, пер.с англ.,2006. 
 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Basketbola vārdnīca. Rīga :LSPA, 1998. 

2. 2.Basketball for Young Players.- FIBA, 2000. 

3. M.Gravītis .Basketbols skolu fiziskās kultūras programmā.Rīga,1979. 

4. Мэтт Барсель. Баскетбол. Научись играть и стать звездой. МАК Медиа, 2001. 

5. А.Я.Гомельский. Баскетбол (секреты мастера). 1000 баскетбольных упражнений. 
М.,1997. 

6. Ник Сортэл. Баскетбол. 1000 упражнений и советов для юных игроков. М.: АСТ, 2002. 

7. Джим Дрюэт. Баскетбол. Спорт для начинающих. М.: АСТ,2002. 

8. Sporta ABC 6.-9.klasēm.- Lielvārds,1996 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata.Rīga,2008.Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. 

2. Mācību filma ”Basketbolista ceļš”.Basketbola akademija,Rīga,2008. 

3. Mācību filma ”Better basketball” 

- better scoring without the ball, 

- better passing, 

- better shooting, 
- better ball handling, 

- better 1 on 1 ofense, 

- better 1 on 1 defense, 

- better post play. 

4. www.coachesclipboard.net 

5. www.jes-basketball.com 

6. www.basket.lv 

7. www.slamdunk.ru 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālāsbakalaura studiju programma „Sporta skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Basketball and methods of teaching basketball. 
 

 

http://www.coachesclipboard.net/
http://www.jes-basketball.com/
http://www.basket.lv/
http://www.slamdunk.ru/


Kursa anotācija angļu valodā: 

Technigues and tactics of the basketball, conducting classes. 

The aim of the course is to provide knowledge for basketball game history,basketball competition 
rules,essence,help to students learn practikal experiences in providing of  working premises. 

 

The task of course is to provide students with knowledge in basketball teaching methodology,help to 

understand basketball technigue basis and estimation methodology. 

 

The course provides knowledge for sports pedagogical control,injury prevention,safety measures for 

basketball lessons. 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Basketbols un tā mācību metodika II 

Kursa kods SpoZ3011  PedaP319  4KP/DP 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta teorija un vēsture, Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.,lektors Nikolajs Romaņenko 

 

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

Nav  

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālo studiju programmas„Sporta skolotājs”studentiem. 

Basketbola galveno tehnikas paņēmieni izpilde atbilstoši 

vidusskolas standarta prasībām sportā. 

Teorētisko un praktisko zināšanu basketbolā nodarbību vadīšana. 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par basketbola spēles elementu un tehnikas paņēmienu kā fiziskās 

attīstības līdzekļu izmantošanu sporta stundās pamatskolā un vidusskolā,un par metožu un metodisko 

paņēmienu izvēli basketbola nodarbību vadīšanā,izejot no sporta stundai izvirzītajiem uzdevumiem.  

Kursa sniedz zināšanas par basketbola individuālo,grupas un komandu taktiku uzbrukumā un 
aizsardzībā.  

 

Kursā mācību prakses ietvaros tiek realizēta nepieciešamo pedagoģisko zināšanu pilnveidošana. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par basketbola spēles tehniku, taktiku un spēju pielietot taktiskās sadarbības 

praksē; 

 prasmes analizēt, izvērtēt mācību prakses sporta nodarbības; 

 spēju organizēt un vadīt basketbola nodarbības, sacensības; 

 spēju praktiski izmantot pedagoģiskās zināšanas audzēkņu basketbola pamattehnikas elementus 

apmācībā un pilnveidošanā; 

 spēju rādīt priekšzīmi ētisko un estētisko normu ievērošanā. 

 

Kursa saturs: 

1. Basketbola taktikas klasifikācija un to mācību metodika. Mācību darba organizācija un 

metodika. 

2. Basketbola spēles taktika uzbrukumā un aizsardzībā un tā  mācību metodika. 

3. Nodarbību vadīšana (mācību prakse). 

 

Kursa plāns: 

  

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32st. 

 

     Praktisko darbu tēmas: 

 

Basketbola taktikas klasifikācija un to mācību metodika. 



Mācību darba organizācija un metodika. 

 

1. Spēles taktika uzbrukumā, aizsardzībā un tā mācību metodika. Individuālā, spēlētāju grupu 

sadarbības, komandas taktika. 

2. Basketbola nodarbību sakārtošanas pamati. Stundas konspekta sastādīšana. Basketbola 

nodarbību vadīšanas un organizācijas īpatnības.Apmācības metodika. 

 

Basketbola spēles taktika uzbrukumā un aizsardzībā un tā  mācību metodika. 

 

3. Individuālā taktika uzbrukumā. 

Darbības bez bumbas:atbrīvošanās bumbas saņemšanai,māņu darbības sedzēja uzmanības 

piesaistīšanai.  
Individuālā taktika aizsardzībā. 

Darbības pret uzbrucēju bez bumbas:darbība pret sedzamā izskriešānu uz brīvu 

vietu,darbība,lai sedzamajam neļautu saņemt bumbu,vietas ieņemšana cīņai par atlēkušajām 

bumbām. 

Divpusējā spēle un tiesāšana. 

 

4. Individuālā taktika uzbrukumā. 

Darbības ar bumbu: bumbas izspēle, piespēles, ķeršana, dribls, metieni. 

Individuālā taktika aizsardzībā. 

Darbības pret uzbrucēju ar bumbu: pret piespēlēm, driblu uz grozu, metieniem. 

Spēles 1x1. Divpusējā spēle un tiesašana. 

 

5. Spēlētāju grupu sadarbības uzbrukumā .Divu spēlētāju sadarbība: ”atdot un ej”, aizsegi, 

uzvešana, krustošanās. 

Spēlētāju grupu sadarbības aizsardzībā. Divu spēlētāju sadarbība: palīdzības sniegšana, 

sedzamo nomaiņa, izvairīšanās no pretinieka aizsega, bumbas atņemšana pa diviem, pret 

skaitlisko pārsvaru. 

Spēles 1x1. Divpusējā spēle un tiesašana. 

 

6. Spēlētāju grupu sadarbības uzbrukumā .Trīs spēlētāju sadarbība: trijnieks, viltus trijnieks, 

mazais astotnieks, dubultotais aizsegs. 

Spēlētāju grupu sadarbības aizsardzībā. Triju spēlētāju sadarbība: pret trijnieku, astotnieku, 

divkāršu aizsegu, pret uzvešanu uz diviem spēlētājiem. 
Spēles 1x1. Divpusējā spēle un tiesašana. 

 

7. Komandas taktika. Ātrais uzbrukums. 

Spēles 1x1. Divpusējā spēle un tiesašana. 

 

8. Komandas taktika. Pozicionāls uzbrukums: izmantojot centra spēlētāju, bez centra, uzbrukums 

pret c-c aizsardzību, pret zonu. 

Koncentrētas aizsardzības sistēmās: cilvēks-cilvēku aizsardzība, zonas un jauktās aizsardzības. 

Spēles 1x1. Divpusējā spēle un tiesašana. 

 

9. Komandas taktika. Pozicionāls uzbrukums: uzbrukums pret zonas un c-c presingu, jauktai 
aizsardzībai, īpašo situāciju uzbrukums. Ciešas aizsardzības sistēmās: visi presingi. Spēles 

1x1. Divpusējā spēle un tiesāšana. 

 

Nodarbību vadīšana (mācību prakse). 

               

            10.-16. praktiskā nodarbības.                                                             

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksamens.                                                           Studenta 
semestra vērtējumu veido:                                                          

 
  

- Mācību prakses trīs sagatavoto stundu konspektu novērtējums – 20% 

- Novadītās sporta stundas vērtējums – 30% 

- Praktiskā tiesāšana – 10% 

- Rakstveida eksāmens – 40% 



Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

А.Бондарь. Баскетбол в школе.-Минск,1982. 

Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры под ред. Ю.М.Портнова. -М.1997. 

A.Rudzītis. Jauno basketbolistu treniņš . -Rīga, LBS,LSPA,2003. 

Latvijas basketbola vēsture.- Jumava, 1998. 

Oficiālie basketbola noteikumi.- FIBA, 2010. 
А.Зинин.Первые шаги в баскетболе. М.: Ф и С,1972. 

Sporta metodiskie ieteikumi pamatskolai.- Rīga, 1998. 

Sporta spēles skolā. Rīga :"Zvaigzne",1991. 

Ю.Железняк, Ю.Портнов.Спортивные игры. М.:ACADEMA,2004. 

A.Rudzītis,U.Grāvītis.Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim.Jumava,2008. 

A.Rudzītis.Jaunatnes basketbola programma.Rīga,2009. 

Б.Гатмен,Т.Финнеган.Все о тренировке юного баскетболиста.М.Астрель,пер.с англ.,2007. 

У.Фрэйзер,А.Сэчер.Баскетбол.М.Астрель,пер.с англ.,2006. 

 

 

Papildliteratūra: 

Basketbola vārdnīca. Rīga :LSPA, 1998. 
Basketball for Young Players.- FIBA, 2000. 

M.Gravītis .Basketbols skolu fiziskās kultūras programmā.Rīga,1979. 

Мэтт Барсель. Баскетбол. Научись играть и стать звездой. МАК Медиа, 2001. 

А.Я.Гомельский. Баскетбол (секреты мастера). 1000 баскетбольных упражнений. М.,1997. 

Ник Сортэл. Баскетбол. 1000 упражнений и советов для юных игроков. М.: АСТ, 2002. 

Джим Дрюэт. Баскетбол. Спорт для начинающих. М.: АСТ,2002. 

Sporta ABC 6.-9.klasēm.- Lielvārds,1996. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata.Rīga,2008.Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. 

2. Mācību filma ”Basketbolista ceļš”.Basketbola akademija,Rīga,2008. 

3. Mācību filma ”Better basketball” 

- better scoring without the ball, 

- better passing, 

- better shooting, 

- better ball handling, 

- better 1 on 1 ofense, 

- better 1 on 1 defense, 

- better post play. 

4. www.coachesclipboard.net 
5. www.jes-basketball.com 

6. www.basket.lv 

7. www.slamdunk.ru 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programma „Sporta  skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Basketball and methods of teaching basketball. 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Technigues and tactics of the basketball, conducting classes. 

The aim of the course is to provide knowledge for basketball game elements and technical practices as 
physical development means use for sports classes in primary and secondary schools, and choose of on 

methodological techniques and methods for management of basketball lessons, from the sports lesion 

http://www.coachesclipboard.net/
http://www.jes-basketball.com/
http://www.basket.lv/
http://www.slamdunk.ru/


task point of view.  

The knowledge for basketball individual, team tactics in attacking and defending are included in the 

course.  

The course teaching practice is carried out within the improvement of necessary pedagogical 

knowledge. 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Handbols un tā mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

2 

 

30 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed., lektors Nikolajs Romaņenko 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

Handbola galveno tehnikas paņēmienu izpilde atbilstoši vidusskolas standarta prasībām sportā. 

Teorētisko un praktisko zināšanu handbolā nodarbību vadīšana. Kursa mērķis ir sniegt studentiem 

pamatzināšanas par handbola vēsturi, handbola sacensību noteikumiem, būtību, palīdzēt studentiem 

apgūt praktiskās iemaņas, darba telpas nodrošināšanā.  

Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par handbola mācību metodiku, palīdzēt apgūt 

handbola tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku. 

Kursā  sniedz  zināšanas par sporta pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas 

pasākumiem handbola nodarbības.  
Kursā mācību prakses ietvaros tiek realizēta nepieciešamo pedagoģisko zināšanu pilnveidošana. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par handbola būtību, saturu, vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt handbola mācību saturu sporta izglītības programmās, izglītības 

standarta īstenošanas iespējas handbola sporta stundās; 

- spēju pielietot zināšanas skolēnu sagaidāmo mācīšanas un pilnveidošanas rezultātu paredzēšanā, 

handbola elementu apguvē, plānojot to sasniegšanu; 
- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par problēmām sporta skolotāju darbībā, saprototies 

saskarē dažādi domājošiem, dažādām pieredzēm. 

Kursa saturs: 

1. temats. Handbola vēsture, mūsdienu stāvoklis un tā attīstības pamattendences. Spēles 

noteikumi un tiesāšanas metodika.  
2. temats. Handbola spēles tehnika uzbrukumā un aizsardzībā  un tā mācību metodika. 

3. temats. Handbola spēles taktika uzbrukumā un aizsardzībā un tā  mācību metodika. 

4. temats. Nodarbību vadīšana (mācību prakse). 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:  lekcijas-2st. 

1. temats. Handbola vēsture, mūsdienu stāvoklis un tā attīstības pamattendences. Spēles noteikumi un 

tiesāšanas metodika.  

1. Informācija par kursu. Handbola vēsture pasaulē, Eiropā. Handbola attīstība Latvijā. Handbola 
raksturojums. 

      Handbola tehnikas klasifikācija. Handbola noteikumi. 

 

           Praktiskie darbi – 30st. 

           



           Praktisko darbu tēmas: 

 

2.temats. Handbola spēles tehnika uzbrukumā un aizsardzībā  un to mācību metodika 

2. Pārvietošanas tehnika uzbrukumā. Ķermeņa tehnika(kāju darbība).Uzbrucēja stāja(augsto un 

zemo),gatavības stāvoklis. Skrējiena uzsākšana,virziena maiņa. Lēcieni,atsperoties ar abām 

kājām,ar vienu kāju. Apstāšanās ar diviem soļiem(uz diviem skaitļiem),ar palēcienu (uz vienu 

skaitli). Māņkustības. Aizsardzība un tās mācīšana. Aizsarga ķermeņa tehnika. Aizsarga stāja 

un aizsardzības kustība sānis, uz priekšu-atpakaļ. 

3. Bumbas tehnika un to mācīšana. Bumbas turēšana un kontrole. Bumbas tveršana ar abām 

rokām, ar vienu roku. Kustībā pretī bumbai, prom no bumbas.Tveršana un piespēle,stāvot uz 

vietas.Tveršana no sāniem un piespēle uz priekšu skrējienā, piespēles sānis. 

4. Piespēles kustībā, tveršana lēcienā un piespēle. Māņkustības (finti)uz piespēlēm. Dribls uz 
vietas, dribla uzsākšana, dribls skrējienā, dribls bez redzes kontroles. Vienreizējas un 

daudzkārtējas dribls. Māņkustības (finti)pirms dribla, dribla laikā. Pretinieka apspēlēšana 

mainot ātrumu, dribla augstumu, virzienu. 

5. Metiens no vietas ar vienu roku(balsta metiens).Trīs soļu ritms.Soda metiena 

izpildīšana.Sāniskais metiens gurnu augstumā,ceļgalu augstumā. Metieni vārtos 

kustībā.Metiens lēcienā pēc piespēles saņemšanas skrējienā,pēc dribla. Finti(māņkustības). 

6. Metieni vārtos palēcienā, no malām, kritienā, augstā lēcienā. Piezemēšanās. Metiena 

bloķēšana. Bumbas atņemšanas tehnika:izsišana,pārtveršana,metienu bloķešana. 

7. Vārtsarga spēle. Pamatstājā. Pārvietošanas vārtos. Metienu atvairīšana:augsto tālo 

metienu,zemo tālo metienu,metienu no 6 metru līnijas, no malām. Ātra uzbrukuma sākšana. 

Iepazīšanas ar ieskaišu vingrinājumiem. Divpusēja spēle. 
8. Pārvietošanas tehnika (uzbrukumā un aizsardzībā) pilnveidošana.Dribla pilnveidošana. 

Pārbaudījuma prasību izpilde. 

9. Piespēles un metienu pilnveidošana. Pārbaudījuma prasību izpilde. 

 

3.temats.Handbola spēles taktika uzbrukumā un aizsardzībā un tā  mācību metodika. 

10. Individuālā taktika uzbrukumā. Darbības bez bumbas: pārvietošanās uz izdevīgu vietu, māņu 

darbības sedzēja uzmanības piesaistīšanai. Individuālā taktika aizsardzībā. Darbības pret 

uzbrucēju bez bumbas:darbība pret sedzamā izskriešānu uz brīvu vietu,darbība,lai 

sedzamajam neļautu saņemt bumbu.  

      Darbības ar bumbu: bumbas izspēle, piespēles, ķeršana, dribls, metieni.      Individuālā taktika 

aizsardzībā. Darbības pret uzbrucēju ar bumbu: pret piespēlēm, driblu, metieniem. Pretinieka 

segšana. Divpusējā spēle un tiesāšana. 
11. Spēlētāju grupu sadarbības uzbrukumā.Divu spēlētāju sadarbība: ”atdot un ej”, bloķēšana - 

atbloķēšana, krustošanās. Bloks ar muguru. Spēlētāju grupu sadarbības aizsardzībā. Divu 

spēlētāju sadarbība aizsardzībā: palīdzības sniegšana, sedzamo nomaiņa, izvairīšanās no 

pretinieka aizsega pret skaitlisko pārsvaru. Divpusējā spēle un tiesāšana. 

12. Komandas taktika. Ātrais uzbrukums. Ātrā uzbrukuma sākšana. Uzbrukums skaitliskā 

vairākumā. Pozicionālais uzbrukums. Pamatizvietojums uzbrukumā.  

      Uzbrukuma taktika ar vienu līnijas spēlētāju, ar diviem. Koncentrētas aizsardzības sistēmās: 

cilvēks-cilvēku aizsardzība, zonas un jauktās aizsardzības. Aizsardzības sistēma 6-0,3-2-1. 

Divpusējā spēle un tiesāšana. 

13. Komandas taktika. Pozicionāls uzbrukums: uzbrukums pret zonas un c-c presingu, jauktai 

aizsardzībai, īpašo situāciju uzbrukums. Ciešas aizsardzības sistēmās: visi presingi. Spēles 
1x1. Divpusējā spēle un tiesāšana. 

    4.temats. Nodarbību vadīšana (mācību prakse). 

      14.-16. praktiskie darbi.                                                             

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

- handbola sacensību noteikumu pārbaudes tests (rakstiski)  – 20% 

- Studentu handbola tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana 

(praktiskā testēšana): 
– 30% 

- Mācību prakses sagatavoto stundu konspektu novērtējums – 10% 

- Novadītās sporta stundas vērtējums – 30% 

- Praktiskā tiesāšana – 10% 

 
  

 

 



Mācību pamatliteratūra: 

1. N.Grasis. Handbola rokasgrāmata, LSPA, 1999.  
2. N.Grasis. Handbola spēles noteikumi. Rīga, 1998.  
3. Sporta spēles skolā. I.Kupča red.,R.: Zvaigzne,1991.  
4. H.Meijers. Sports skolā. Handbols. R.:Zvaigzne,1996.  
5. Н.П.Клусов. Ручной мяч в школе. М.: Просвещение, 1986. 
6. Ю.Железняк, Ю.Портнов.Спортивные игры. M.:ACADEMA, 2004. 
7. В.Я.Игнатьева. Гандбол. Учебник.Изд.”Физ.культура», 2008.                        

 

Papildliteratūra: 

1. Fiziskā audzināšana. Pārbaudes darbi pamatskolā. -Rīga,1996.  

2. Sporta ABC 6.- 9.klasēm.- Lielvārds,1996.  

3. Л.Гарбаляускас. Играем в ручной мяч. М.: Просвещение, 1988.  

4. В.Д.Ковалев. Спортивные игры. М.: Просвещение,1988. 
5. В.А.Барков. Уроки физической культуры в школе (пособие для учителей).- Минск,2001. 

6.Щ.С.Голуб.  Подвижные  игры в подготовке  спортивных резервов  по  гандболу.  

Учебно -методическое пособие. - Минск,1995. 

6. А.И.Бондарь. Подготовка юных гандболистов. - Минск,1994. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.handball.lv 

www.hk-lspa.lv 

www.yotube.com 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programma „Sporta skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Handball and methods of teaching handball. 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Techniques and tactics of the handball, conducting classes. 
The aim of the course is to provide knowledge for handball game history, handball competition rules, 

essence; help to students learn practical experiences in providing of working premises. 

The task of course is to provide students with knowledge in handball teaching methodology, help to 

understand handball technique basis and estimation methodology. 

The course provides knowledge for sports pedagogical control, injury prevention, safety measures for 

handball lessons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handball.lv/
http://www.hk-lspa.lv/
http://www.yotube.com/


Kursa nosaukums Florbols un tā mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.,lektors Nikolajs Romaņenko 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālo studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. 

 Florbola galveno tehnikas paņēmienu izpilde atbilstoši vidusskolas standarta parsībām sportā. 

Teorētisko un praktisko zināšanu florbolā nodarbību vadīšana. Kursa mērķis ir sniegt studentiem 

pamatzināšanas par florbola vēsturi,florbola sacensību noteikumiem,būtību,palīdzet studentiem apgūt 

praktiskās iemaņas, darba telpas nodrošināšanā.  

Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par florbola mācību metodiku,palīdzēt apgūt florbola 

tehnikas pamatelementus un to apguves novērtēšanas metodiku. 

Kursā  sniedz  zināšanas par sporta pedagoģisko kontroli,traumu profilaksi,drošības tehnikas 

pasākumiem florbola nodarbības.  

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par florbola būtību,saturu,vietu un lomu izglītības un sporta sistēmās; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt florbola mācību saturu sporta izglītības 

programmās,izglītības standarta īstenošanas iespējas florbola sporta stundās. 

 

Kursa saturs: 

1. Florbola vēsture, noteikumi, būtība. Attīstība Latvijā. 

2. Florbola spēles tehnika,taktika  un to mācību metodika.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:  praktiskie darbi – 16 st. 

 
       

1.temats. Florbola vēsture, noteikumi, būtība.Attīstība Latvijā. 

 

1. Florbola vēsture, mūsdienu stāvoklis un tā attīstības pamattendences.Inventārs un aprīkojums. 

Spēles noteikumi un tiesāšanas metodika.  

2. Mācīšanas pakāpenības principi, pakāpes, tehnisko paņēmienu klasifikācija. 

 

2.temats. Florbola spēles tehnika,taktika  un to mācību metodika. 

  

3. Florbola pamatprasmes. Kustību tehnikas pamatu apguve (pārvietošanas tehnika). 

Stāja,skriešana,lecieni un nūjas pārvaldīšanas prasmes. Darbību ar bumbu apguve: piespēle, 

piespēles uztveršana.  
4. Darbību ar bumbu apguve: dribls, bumbiņas sargāšana, skriešana ar bumbiņu. Darbību ar bumbu 

apguve: metieni/sitieni. 



       

      5.Vārtsarga spēle un to mācību metodika. Vārtsarga stāja, pārvietošanas tehnika,ķeršana un 

piespēles. Pretinieka apspēlēšana, bumbiņas atņemšana. Soda metiens. Iepazīšanas ar ieskaišu 

vingrinājumiem. Divpusēja spēle. 

6.Bumbas atņemšanas tehnika. Spēles taktika uzbrukumā (ātrais uzbrukums, pozicionālais uzbrukums, 

grupas taktiskā darbība, individuālā taktika) un tā mācību metodika. Pārbaudījuma prasību izpilde. 

     7. Spēles taktika aizsardzībā, aizsardzības sistēmas (“cilvēks - cilvēku", zonas, jauktā, grupas un 
individuālā taktika) un tā mācību metodika. 

8.Nodarbību vadīšana (mācību prakse). Pārbaudījuma prasību izpilde. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

 
  

- Studentu florbola tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana (praktiskā 

testēšana) 
– 50% 

   

- Mācību prakses sagatavoto stundu konspektu novērtējums – 10% 

- Novadītās sporta stundas vērtējums – 30% 

- Praktiskā tiesāšana – 10% 

 
  

 
  

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Florbols. Spēles noteikumi un tiesāšana - Latvijas Florbola 
Savienība, Rīga,  2008.  

2. Finland Floorball Federation. Training exercises. Photos. 

3. Launder, A.2001.Play Practise. The Games Approach to Teaching 
and Coaching Sports. Human Kinetics 

4. «Основы флорбола» под ред.В.Роубала,Прага 1996 

5. ”Latvijas rokasgrāmata florbolā” 

 

Papildliteratūra: 

1. Grants I. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - Rīga, Mācību grāmata, 1997. 

2. Jansone R., Immere I., Liepiņš I. Sports vidusskolā. - Rīga: Zvaigzne, 1996. 

3. Ozoliņš N. Sportista iesildīšanās. - Rīga: Zvaigzne, 1984. 

4. Trenera rokasgrāmata. - Rīga, 2003. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.floorball.lv 

2. www.wikipedija.lv 

3. http://www.floorballagency.com/lv 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programma „Sporta skolotājs”   B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Floorball and methods of teaching floorball. 
 

 

http://www.floorball.lv/
http://www.wikipedija.lv/
http://www.floorballagency.com/lv


Kursa anotācija angļu valodā: 

Techniques and tactics of the floorball, conducting classes. 

The aim of the course is to provide knowledge for floorball game history, floorball competition rules, 
essence; help to students learn practical experiences in providing of working premises. 

The task of course is to provide students with knowledge in floorball teaching methodology, help to 

understand floorball technique basis and estimation methodology. 

The course provides knowledge for sports pedagogical control, injury prevention, safety measures for 

floorball lessons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Dzimtās valodas teorētiskie pamati 

Kursa kods Volo1011 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. lektore Sandra Zariņa,  Dr. philol. Doc. E.Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Kursa ietvaros studējošie pilnveido izpratni par sintakses pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

likumsakarībām latviešu valodā, dziļāku priekšstatu gūst par tiem sintakses kursa jautājumiem, kas ir 

ietverti pamatizglītības jaunākā posma mācību saturā. Studējošie veido un prezentē metodiskos 

materiālus sintakses mācību satura apguvei pamatizglītības jaunākajā posmā, saskata kļūdas savā un 

citu cilvēku rakstītajā tekstā, plāno to novēršanu, liek pieturzīmes pašu veidotos, sev saturiski 

nozīmīgos un ar profesionālo pienākumu pildīšanu saistītos tekstos. 

 

Rezultāti: 

Demonstrē sintaktisko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

Padziļināti izprot tos sintakses kursa jautājumus, kas ir ietverti pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamajā mācību saturā, un apzinās to nozīmi bērnu valodiskās kompetences attīstībā. 

Iesaistās sintakses apguvē pamatizglītības jaunākajā posmā izmantojamā mācību materiāla 

sagatavošanā.  

Saskata interpunkcijas kļūdas savā un citu cilvēku runā, plāno šo kļūdu novēršanu.  

Liek pieturzīmes pašu veidotos, sev saturiski nozīmīgos un ar profesionālo pienākumu pildīšanu 

saistītos tekstos. 

 

Kursa saturs: 

Sintakse kā valodniecības nozare. Vārdu savienojumu sintakse. Vienkārša teikuma sintakse. Salikta 

teikuma sintakse. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

1. nodarbība. Sintakse kā valodniecības nozare, sintakses pētījuma priekšmets.  
a. Sintaktiskie sakari, to veidi: sakārtojums, pakārtojums, savstarpējā atkarība.  

2. Vārdu savienojumu sintakse: vārdu savienojumu jēdziens, dalāmi un nedalāmi vārdu 

savienojumi, vārdu savienojumu veidi: vārdrindas, vārdkopas, savstarpēji atkarīgu vārdu 

savienojumi. Vārdkopas, pakārtojuma tipi vārdkopās ( saskaņojums, pārvaldījums, 

piekļāvums). Vārdrindas, sakārtojuma tipi vārdkopās (kārsojums, blīvējums). 

3. Studējošo patstāvīgais darbs: Izmantojot Noteikumus par valsts standartu pamatizglītībā un 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un Latviešu valodas programmu 1. – 9. klasei, 

noskaidrot pamatizglītības jaunākajā posmā apgūstamo sintakses saturs. 

4. nodarbība. Vienkārša teikuma sintakse. Teikums un tā pamatpazīmes. Teikumu iedalījums pēc 

attieksmes pret īstenību (jautājuma, stāstījuma u.c.).  Teikuma locekļi. Palīgvārdu un teikuma 

locekļu savstarpējās attieksmes. Teikuma gramatiskais centrs (teikuma priekšmets, izteicējs, 

galvenais loceklis) un teikuma paplašinājums (apzīmētājs, papildinātājs, apstāklis, pielikums, 
dubultloceklis). Virslocekļi un palīglocekļi. Vienkopas un divkopu teikumi.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragmentu sagatavošana tēmas „Teikumu 



iedalījums pēc attieksmes pret īstenību. Teikuma gramatiskais centrs.” apguvei 

jaunākajā pamatizglītības posmā un prezentēšana. 

5. nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem un 

atkārtotiem teikuma locekļiem, vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu, 

savrupināti teikuma locekļi un savrupinātas teikuma locekļu grupas (savrupināts apzīmētājs, 

savrupināts apstāklis, savrupināts pielikums, savrupināts teikuma priekšmets un papildinātājs).  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana tēmas „Vienlīdzīgi un 

atkārtoti teikuma locekļi” apguvei jaunākajā pamatizglītības posmā un prezentēšana. 

6. nodarbība. Pieturzīmes vienkāršā teikumā: divdabja teiciens, iespraudumi, uzrunas 

konstrukcijas, tiešā runa, citāti. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana tēmas „Tiešā runa” 

apguvei jaunākajā pamatizglītības posmā un prezentēšana. 
7. nodarbība. Salikta teikuma sintakse: jēdziens, uzbūve, klasifikācija pēc sintaktisko attieksmju 

veida starp komponentiem (sakārtoti, pakārtoti, jaukti salikti teikumi), pēc daļu saistīšanas 

veida (saikļa, bezsaikļa u.c.). Salikta sakārtots teikums. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.  

8. Studējošo patstāvīgais darbs: projekts - diktāta tekstu krājums izmantošanai pamatizglītības 

jaunākajā posmā. 

9. nodarbība. Salikta pakārtota teikuma raksturojums. Nepaplašināti un paplašināti salikti 

pakārtoti teikumi. Virsteikums, tā īpatnības. Palīgteikums, tā veidi (teikuma priekšmeta, 

izteicēja, papildinātāja, apzīmētāja, apstākļu u.c.palīgteikumi). Vienlīdzīgi palīgteikumi, 

virsteikumi. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 
10. nodarbība. Jaukts salikts teikums. Pieturzīmes jauktā salikta teikumā.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 

11. nodarbība. Latviešu literārās valodas interpunkcija: punkta, komata, domuzīmes, kola, 

semikola, daudzpunktes svarīgākie lietošanas gadījumi.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: radošais darbs, izmantojot dažādas sintaktiskās 

konstrukcijas. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Ceplīte, B., Ceplītis, L. (1997). Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

2. Beitiņa, M.  (2009). Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja : LiePA. 

3. Blinkena, A. (2009). Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

Papildliteratūra: 

1. Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Apgāds „Zinātne”. 

2. Koluža, R. (2002). Palīdzi māsiņ! Pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

2. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei.Mācību priekšmeta programmas paraugs 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

I 

Kursa kods Mate1001 

Zinātnes nozare Matemātika  

Zinātnes apakšnozare Matemātiskā loģika un varbūtību teorija 

Kredītpunkti 2    

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

 

Kurss ir paredzēts profesionālās studiju programmas ”Pamatizglītības  skolotājs” studentiem. Kopu 

teorijas, matemātiskās loģikas, statistikas un kombinatorikas elementi, kuri ietverti Pamatizglītības 

matemātikas kursā. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par kopu teoriju, matemātiskās loģikas, 

statistikas un kombinatorikas elementiem,  lieto matemātikas  jēdzienus un pamatlikumus. 

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, izmanto tās.Studējošie demonstrē prasmi veikt 

matemātiska satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Kopas jēdziens. Matemātiskie jēdzieni un to definēšanas paņēmieni. Jēdziens par kombinatoriku. Datu 

vākšana, apstrāde un interpretācija. Jēdziens par algoritmiem.  

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: lekcijas -  0st., semināri -  32 st., kolokviji - 0, praktiskie darbi - 0, laboratorijas darbi 

– 0. 

 
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1. Kopas jēdziens. Kopas elementi. Galīgās un bezgalīgās kopas.  

2. Kopu uzdošanas veidi. Kopu savstarpējās attieksmes.  

3. Darbības ar kopām. Kopu Dekarta reizinājums.  

4. Atbilstības starp kopu elementiem. Attieksmes starp kopu elementiem. 

5. Matemātiskie jēdzieni un to definēšanas paņēmieni.  

6. Izteikumi. Slēdzieni. 

7. Teorēmas, teorēmu veidi. 

8. Deduktīvie un induktīvie slēdzieni. 

9.  Pierādījums. 

10. Jēdziens par kombinatoriku.  
11. Summas un reizinājuma likumi. 

12.  Variācijas. Permutācijas. Kombinācijas. 

13. Datu vākšana, apstrāde un interpretācija.  

14. Lieluma dažādu skaitlisko vērtību salīdzināšana tabulās, stabiņveida diagrammās, sektoru 

diagrammās. 



15. Jēdziens par algoritmiem. Algoritmu sastādīšana.  

16. Algoritmu piemēri, kurus izmanto pamatskolas klasēs. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

 

Pēta likumsakarības, risina uzdevumus, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  
Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Buiķis M. varbūtību teorijas un statistikas elementi. 1.daļa. notikumi un varbūtības. – 
R.:Zvaigzne ABC, 1997. -70 lpp. 

2. Graudone H. Kopas un operācijas ar tām. –LIM, 1970. 

3. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

4. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

5. Halamaizers A. Matemātika garantē panākumus. –R.: Zvaigzne, 1988. 

6. Hurgins J. kā aptvert neaptveramo. –R.: Zinātne, 1987. -183 lpp. 

7. Ļutiks V. Skolēniem par varbūtību teoriju. – R.: Zvaigzne, 1979.- 124 lpp. 

8. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne, 1993.-340 lpp. 

9. Piškalo A. Elementārās matemātikas teorētiskie pamati. –R.: Zvaigzne, 1978. 

10. Березина Л. Ю. Графы и их применение. –М.: -Просвещение, 1979. –143 с. 

11. Блох А. Ш. Граф –схемы и алгоритмы. –Минск: Высшая школа, 1987. –141 с. 
12. Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей.- М.: 

Наука, 1982. –156 с. 

13. Калужнин Л. А. Элементы теории множеств и математической логики в 

школьном курсе математики: пособ для учителей. –Мю: Просвещение, 1978. –86 

с. 

14. Камерон П., Линт Дж. Теория графовб теория кодирования и блк –схемы. –М.: 

Наука, 1980. –139 с. 

15. Климов Г. П., Кузьмин А.Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с 

решениями. Уцебное пособие для вузов. –М.: из-во МГУ, 1985 –232 с. 

16. Козлов М. В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. –М.: из-во 

МГУ, 1990. –343 с. 

17. Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных задач с решениями. – М.: Наука, 1985.-
88 с. 

18. Розанов Ю. А. Теория вероятностей, случаиные процесси и математическая 

статистика. – М.: Наука, 1989. –312 с. 

19. Секей Т. Парадоксы в математической статистике. –М.: Мир, 1990. –240 с.  

20. Стойлова Л.П.б Пышкало А.М. Основы нчального курса математики. –М.: 

Просвещение, 1988. 

21. Столяр А.А., Лельчук М.П. Математика.- Минск: Вышэйшая школа, 1975. 

 

Papildliteratūra: 

Joseph R. Shoenfield. Mathematical Logic. AK Peters, Ltd, 2001 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.ltn.lv/~podnieks/mlog/ml.htm 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

http://www.usercontent.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-4236439-4143834?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Joseph%20R.%20Shoenfield


Pamatizglītības skolotājs, B 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study  program “ Elementary school teacher”  students . 

Developing mathematical logics, statistics and the elements of combination, as a part of a course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

II 

Kursa kods Mate1002 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Aritmētikas teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. Skolas 

aritmētikas kursa teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par. skolas aritmētikas kursa teorētiskajiem 

pamatiem.  

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, veic aprēķinus. Studējošie demonstrē prasmi 

veikt matemātiska satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Uzdevumu risināšanas praktikums. Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Jēdziens par saskaitīšanas 

sistēmām. Naturāls skaitlis kā lieluma mērīšanas rezultāts. Skaitļu dalāmība. Daļas jēdziens. Darbības 

ar daļām. Daļu uzdevumu trīs veidi. Decimāldaļu jēdziens. Darbības ar decimāldaļām bezgalīgas 

periodikas decimāldaļas. Parastās un decimāldaļas vienkopus. Procenti. Trīs veidu uzdevumi par 

procentiem. Nenegatīvi reāli skaitļi. Iracionālu skaitļu jēdziens. Visu reālo skaitļu kopa.  

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: lekcijas -  0st., semināri -  32 st., kolokviji - 0, praktiskie darbi - 0, laboratorijas darbi 

– 0. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1. Jēdziens par naturālu skaitli un nulli. Naturālo skaitļu salīdzināšana. Naturālo skaitļu kopas 

īpašības. Naturālo skaitļu virkne.  

2. Veselo skaitļu kopa. Veselo negatīvo skaitļu summa. Saskaitīšanas īpašības. Saskaitīšanas 

tehnika rakstos, galvā un ar kalkulatoriem.  
3. Veselu negatīvo skaitļu reizinājums. Reizināšanas īpašības. Reizināšanas tehnika rakstos, 

galvā un ar kalkulatoriem.  

4. Veselu negatīvo skaitļu dalījums. Dalīšanas īpašības. Dalīšanas tehnika rakstos, galvā un ar 

kalkulatoriem. Rezultāta un darbības locekļu savstarpējās sakarības. 

5. Jēdziens par saskaitīšanas sistēmām. Pozicionālās un nepozicionālās skaitīšanas sistēmas. 

Decimālā skaitīšanas sistēma.  

6. Romiešu numerācija.  

7. Citas pozicionālās skaitīšanas sistēmas. Skaitļu pieraksts. Pārējo no vienas skaitīšanas 



sistēmas uz otru. Darbības ar negatīviem veseliem skaitļiem dažādās numerācijas sistēmās. 

8. Naturāls skaitlis kā lieluma mērīšanas rezultāts. Lielumi, kas aplūkoti pamatskolas klasēs: 

masa, laiks, vērtība, ātrums, ceļš. Šo lielumu mērvienības un sakars starp tām. 

9. Skaitļu dalāmība. Dalāmības definīcija. Dalāmības īpašības. Summas, starpības un 

reizinājuma dalāmība. Pazīmes dalāmībai ar 2, 3, 4, 5, 9, 25 u.c. pirmskaitļi un salikti skaitļi.  

10. Skaitļa pirmreizinātāji. Lielākais kopīgais dalītājs, tā īpašības. Lielākā kopīgā dalītāja 

aprēķināšana. Mazākais kopīgais dalāmais, tā īpašības. Mazākā kopīgā dalāmā aprēķināšana. 

11. Nenegatīvi racionāli skaitļi. Daļas jēdziens. Negatīvu racionālu skaitļu kopa. Darbības ar 

daļām. Saskaitīšanas un reizināšanas īpašības.  

12. Racionālo skaitļu kopas īpašības. Daļu uzdevumu trīs veidi.  

13. Decimāldaļu jēdziens. Darbības ar decimāldaļām bezgalīgas periodikas decimāldaļas. 

Parastās un decimāldaļas vienkopus.  
14. Procenti. Trīs veidu uzdevumi par procentiem. 

15. Nenegatīvi reāli skaitļi. Iracionālu skaitļu jēdziens. Nenegatīvu skaitļu kopa. Darbības ar 

reāliem skaitļiem. Īpašības. 

16. Visu reālo skaitļu kopa. Reālo skaitļu kopas īpašības. Darbības ar reāliem skaitļiem. 

Uzdevumu risināšanas praktikums. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Pēta likumsakarības, risina uzdevumus, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Būmeistare Ņ., Krūče Dž., Petrauska Ņ. Uzdevumu krājums matemātikā. 

2. Būmeistare P. naturālo skaitļu dalāmība. –Liepāja, 1997.- 31 lpp. 

3. Cinis Z. Matemātika I d. –R.: Zvaigzne ABC, 1995. -207 lpp. 

4. Čekmarevs  J., Fiļičevs S. Aritmētikas uzdevumu krājums.- R.:LVI, 1948. -330 

lpp.darba burtnīcas 5. -6.klasei. 

5. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

6. Dowker, A. Individual Differences in Arithmetic. Psychology. Press, New York. -2005 

7. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

8. Dukurs D., Mencis J. Galvas rēķini aritmētikā. –R.:LVI, 1961. 

9. Grunsberga S. Uzdevumi un vingrinājumi matemātikā: Daļas un procenti 5. un 6. klasei. 
10. Mencis J. Matemātika. –R.:Zvaigzne, 1993.-340 lpp. 

11. Mencis J. u.c. Skaitļu slejas I, II d.- R.: Zvaigzne, 1991. 

12. Mencis J., Sika A. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem.- R.: Zvaigzne ABC, 1996. -

406 lpp. 

13. Pekerēvičs Ē. u.c. Procenti.- R.: Mācību grāmata, 1995. -44 lpp. 

14. Piškalo A.  Elementārās matemātikas teorētiskie pamati. –R.: Zvaigzne, 1978. 

15. Rutka M. darbības ar decimāldaļām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 

16. Rutka M. Darbības ar parastām daļām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. 

17. Skolas mācību grāmatas 5.- 6.klasei. 

18. Taimiņa D. Matemātiski raibumiņi. –R.: Mācību grāmata, 1995.    

19. Бекаревич А. Н. Формирование понатия числа в 4-8 классах. –Минск: Нар.асвета, 
1985. –120с. 

20. Жан –Пьер Серр. Курс арифметики. –М.: Мир, 1972. –184 с. 

21. Столяр А. А., Лельчик М. П. Математика. –Минск: Вышэишая школа, 1975. 

22. Фомин С. В. Системи счисления. –М.: Наука, 1980. –40с. 

 

 

Papildliteratūra: 

  

 

http://www.usercontent.com/


 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Pamatizglītības skolotājs, B 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students. 

Fundamental basic of school arithmetic. 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

III 

Kursa kods Mate 2001 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Algebras teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. Skolas algebras kursa 

teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu student: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par skolas algebras kursa teorētiskie pamatiem 

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē. Studējošie demonstrē prasmi veikt matemātiska 

satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Skaitliska izteiksme, tās vērtība. Izteiksme ar mainīgo, tās definīcijas apgabals. Monoms. Polinoms. 
Vienādojums ar vienu nezināmo Teksta uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumu. Vienādojumu 

sistēmu atrisināšanas paņēmieni. 

Nevienādība ar vienu mainīgo. Ekvivalentas nevienādības. Lineāru nevienādību ar vienu mainīgo un 

nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem atrisināšana. Otras pakāpes nevienādību ar vienu mainīgo 

atrisināšana.Taisnleņķa koordinātu sistēma plaknē, punkta abscisa un ordināta. Funkcijas jēdziens. 

Funkcijas definēšanas veidi. Tiešā proporcionalitāte, lineārā funkcija, kvadrātfunkcija. Šo funkciju 

īpašības un grafiks. 

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: lekcijas -  0st., semināri -  32 st., kolokviji – 0, praktiskie darbi – 0, laboratorijas darbi 

– 0. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

semināri 

1. Skaitliska izteiksme, tās vērtība. Skaitliskas vienādības un nevienādības, to īpašības.  

2. Izteiksme ar mainīgo, tās definīcijas apgabals. Izteiksmju vienkāršākie pārveidojumi: 

iekavu atvēršana, līdzīgo locekļu savilkšana.  

3. Monoms. Darbības ar monomiem. 

4. Polinoms. Darbības ar polinomiem. Saīsinātās reizināšanas formulas.  
5. Algebriskās daļas. Darbības ar algebriskajām daļām. Identitāte. 

6. Vienādojums ar vienu nezināmo. Vienādojuma saknes. Ekvivalenti vienādojumi. 

Teorēmas par ekvivalentiem vienādojumiem.  

7. Lineāra vienādojuma, kvadrātvienādojuma un daļveida racionāla vienādojuma ar vienu 

nezināmo atrisināšana.  



8. Teksta uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumu.  

9. Vienādojums ar diviem nezināmajiem un tā grafiks. Lineāru vienādojumu sistēmas ar 

diviem nezināmajiem. Vienādojumu sistēmu atrisināšanas paņēmieni. 

10. Nevienādība ar vienu mainīgo. Ekvivalentas nevienādības.  

11. Lineāru nevienādību ar vienu mainīgo un nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem 

atrisināšana.  

12. Otras pakāpes nevienādību ar vienu mainīgo atrisināšana. 

13. Taisnleņķa koordinātu sistēma plaknē, punkta abscisa un ordināta.  

14. Funkcijas jēdziens. Funkcijas definēšanas veidi.  

15. Tiešā proporcionalitāte, lineārā funkcija, kvadrātfunkcija. 

16. Šo funkciju īpašības un grafiks.Uzdevumu risināšanas praktikums. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 
Risina pētnieciskos uzdevumus, veic novērojumus, sastāda diagrammas, apgūst atsevišķas tēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei(vērtējumu diferencētajā ieskaitē ietekmē) –  

Pārbaudes darbu rezultāti-70% 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās10% , 

patstāvīgo darbu izpilde 20%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 
prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Būmeistare P. Uzdevumu krājums matemātika. –Rīga,1985. 

2. Cinis Z. Matemātika. –R.: Zvaigzne ABC, 1995. -203 lpp. 

3. darba burtnīcas 7.-9.klasei. 

4. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  
5. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

6. Lule I. Patstāvīgie darbi algebrā.- R.: Mācību grāmata, 1998.-119 lpp. 

7. Lule I. Uzdevumi, testi un kontroldarbi algebrā. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.-56 lpp. 

8. Makaričevs J. U.c. Algebra. –R.:Zvaigzne, 1994.-134 lpp. 

9. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne,1993.-340 lpp. 

10. Mencis J. Skaitļu slejas. –R.: Zvaigzne ABC,1993. 

11. Mencis J., Stika A. Matemātikas rokas rokasgrāmata skolēniem.-R.: Zvaigzne,1990. -405 

lpp. 

12. skolas mācību grāmatas 7.-9.klasei. 

13. Дынкин Е. Б. Математические соревнования. Арифметика и алгебра. –М.: Наука, 

1970.-96 с. 

14. Миндюк М. Б.б Миндюк Н. Г. Разноуровневые дидактические матиреалы по 
алгебре. –М., 1996. –93 с. 

15. Петров К. Сборник задач по алгебре.- М.: Просвещение, 1984. –208 с. 

16. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основи началного курса математики. –М.: 

Просвещение, 1988. –315 с. 

17. Ткачева М. В. Домашнаяя математика. –М.: Просвещение, 1994. –250 с. 

18. Ткачева М.В. домашняя математика. –М.: Просвещение, 1993. –187 с. 

 

Papildliteratūra: 

  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Pamatizglītības skolotājs, B 

http://www.usercontent.com/


 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students . 

Fundamental basic of school algebra. 

 

 

  



Kursa nosaukums Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

IV 

Kursa kods Mate 4002 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Ģeometrijas teorētiskie pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag.paed.Elga Drelinga, pētniece 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 301arallelog daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. Skolas ģeometrijas kursa 

teorētiskie pamati. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par skolas ģeometrijas kursa teorētiskajiem 

pamatiem.  

 Demonstrē izpratni par matemātikas nozīmi cilvēka dzīvē, 

Saskata matemātiskās likumsakarības dzīvē, veic aprēķinus. Studējošie demonstrē prasmi veikt 

matemātiska satura pētījumu. 

 

Kursa saturs: 

Lieluma jēdziens. Skalāru lielumu  īpašības. Lielumu mērīšana. Garuma mēru vienības un sakars starp 

tām. Figūras laukums, tā mērīšanas paņēmieni. Laukuma vienības. Sakarības starp laukuma vienībām. 

Ģeometrijas saturs un loģiskā struktūra. 

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra: lekcijas -  0st., semināri -  32 st., kolokviji – 0, praktiskie darbi – 0, laboratorijas darbi 

– 0. 

 
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

semināri 

7. Lieluma jēdziens. Skalāru lielumu īpašības. Lielumu mērīšana. Garuma mēru vienības un 

sakars starp tām.  

8. Figūras laukums, tā mērīšanas paņēmieni. Laukuma vienības. Sakarības starp laukuma 

vienībām. Vienlielas figūras un vienādi sastādītas figūras. Ģeometrisko figūru laukumu 

aprēķināšana. 

9.  Ķermeņa tilpums un tā mērīšana. 

10. Ģeometrijas saturs un loģiskā struktūra. 

11. Ģeometriskās figūras: punkts, taisne, stars, nogrieznis un tā viduspunkts, lauzta līnija; 

 leņķis, leņķa bisektrise; 
 krustiskas taisnes; 

 paralēlas taisnes; 

 perpendikularas taisnes; 

 daudzstūris un tā elementi. 

Trijstūris: 



 trijstūra mediāna, augstums, bisektrise; 

 trijstūra leņķu summa; 

 trijstūru vienādības pazīmes; 

 vienādsānu trijstūris, tā īpašība un pazīme; 

 Pitagora teorēma; 

 taisnleņķa trijstūra  šaurā leņķa sin, cos, tg. 

Četrstūri: 

 302arallelograms, tā īpašības un pazīmes; 

 taisnstūris, rombs un kvadrāts, to īpašības; 

 trapece un tās īpašības. 

Riņķa līnija, riņķis: 

 riņķa līnijas pieskare; 
 centra leņķis un ievilkts leņķis; 

 riņķa līnijas garums; 

 riņķa līnijā ievilkts trijstūris un ap riņķa līniju apvilkts  trijstūris; 

 ievilkts un apvilkts četrstūris. 

Regulāri daudzstūri: 

 ģeometrisko figūru zīmēšana, izmantojot rasēšanas piederumus: lineālu, uzstūri, transportieri, 

cirkuli. 

 Ģeometrisko figūru konstruēšana ar cirkuli un lineālu. 

12. Jēdziens par ģeometriskiem ķermeņiem: 

 piramīda; 

 taisna prizma; 
 taisnstūra paralēlskaldnis; 

 kubs; 

 konuss; 

 cilindrs; 

 lode. 

Priekšstats par regulāriem daudzskaldņiem. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Referāts par saistošo ģeometriju. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei–  

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās, 

patstāvīgo darbu izpilde. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Andžāns A., Falkenšteine E., Grava A. Ģeometrija 7.-9.kl. I-V daļa. –R.: Zvaigzne ABC, 

1994., 1997. 

2. Dovan &Dovan(2001) How To Teach Your Baby Math. www.usercontent.com. 

3. Grīnbauma V. Stereometrija pamati vingrinājumos un uzdevumos. –R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

-50 lpp. 

4. Grunsberga S. Uzdevumi un vingrinājumi ģeometrijā 7.-9.klasei.- R.: Zvaigzne ABC ,1996.-

135 lpp. 

5. Ģingulis, E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005.  

 

6. Lude l. Testi matemātikā. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.-70 lpp. 
 

7. Mencis J. Matemātika. –R.: Zvaigzne,1993.-340 lpp. 

8. Mencis J. Skaitļu slejas. – R.: Zvaigzne ABC, 1993.-79 lpp. 

9. Mencis J., Stika A. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem. –R.: Zvaigzne, 1990.-405 lpp. 

10. Škļeņņiks. Stereometrija  pamatskolai. –R.: Mācību grāmata, 1994. -64 lpp. 

11. Treimane G. Ģeometriska spēle. –R.: Zvaigzne ABC, 1995.- 48 lpp. 

12. Александров А. Д. И др. Геометрия. – М.: Мирос, 1994. –199 с. 

13. Арутюнан Е.Б. и др. Математические диктанты. – М. Просвещение, 1991. –79 с. 

14. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Симметрия, орнаменты и мозаика. – М.: Контекст, 1995. –32 

с. 

http://www.usercontent.com/


15. Веннинджер М. Модел многогранников. –М.: Мир, 1974. –236 с. 

16. Зив Б. Г. И др. Задачи по геометрии. –М.: Просвещение, 1991. –269 с. 

17. Ткачева М. В. Домашняя математика. –М.: Просвещение , 1993.- 198 с. 

18. Ткачева М.В. домашняя математика.-М.: Просвещениеб 1994.- 254.с. 

19. Шаригин И., Шарыгина Т. Первые шаги в геометрии.- М.: Открытый мир, 1995. –63 с. 

20. Щетников А.  И др. Первоначала геометрии. – М.:Открытый мир, 1995. –63 с. 

 

Papildliteratūra: 

 
 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” Rīga: Zvaigzne ABC / ISSN 1691-1970  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Pamatizglītības skolotājs, B 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Design of the instrumentary and the user of it I mathematics. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students . 

Fundamental basic of geometry. 

  



Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodikas 

pamatkurss  I, II 

Kursa kods PedaI024 (I); 

PedaI029, Peda3024 (II) 

Zinātnes nozare Māksla/Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija/ Skolas 

pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

48 

 

- 

48 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts  profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem. Kurss sniedz zināšanas un izpratni par dažādu materiālu apstrādi un veido prasmes to 

apstrādē, apkārtnes uzturēšanā, veselīga uztura izvēlē, sekmē izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu 

attīstību, iepazīstinā ar  informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācībās. Kursa mērķis - pilnveidot 

studējošo izpratni par cilvēka dzīvesvides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās uzlabošanai, veidot 

topošo skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo radošās darbības pieredzes attīstībai mājturības 

un tehnoloģiju macībās 1.-4.klasē. 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti (I) 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

1. zināšanas un izpratni par:  

 mājturības un tehnoloģiju mācību satura struktūra; 

 par dažādu materiālu apstrādi un tehnoloģiju radošo lietošanu dzīvesvides uzlabošanai. 

2.prasmes pielietot zinašanas: 

 veikt mājturības un tehnoloģiju stundu tematisko plānojumu; 
 veidot diferencēto uzdevumu kopu un metodisko materiālu (paraugu, informāciju avotu 

sarakstu, ideju mapes u.c.) mājturības un tehnoloģiju  mācībām i; 

 prezentēt 1-2 uzdevumus (ar vērtēšanas kritērijiem), izmantojot IT iespējas. 

      3. prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt mājturības un tehnoloģiju mācību satura struktūru un izvērtēt ar to 

saistīto normatīvo dokumentu saturu; 

 prasmes piedāvāt uzdevumu kopas radošo risinājumu; 

 prasmes prezentēt un novērtēt savas darbības u.c. rezultātus. 

 

Plānotie programmas studiju rezultāti (IT) 

 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

1. zināšanas un izpratni par:  

 tēmu  „Darbs ar dabas un veidošanas materiāliem”, „Darbs ar tekstilmateriāliem”, „Darbs 

ar papīru un kartonu” „Darbs ar koku un stiepli”, „Kombinētie darbi”  metodisko 

risinājumu apguvei ; 

 tehnoloģiju radošo lietošanu dzīvesvides uzlabošanai. 

2. prasmes pielietot zinašanas: 

 izstrādāt mājturības un tehnoloģiju stundas konspektu un prezentēt stundas posmu; 

 izstrādāt mājturības un tehnoloģiju kursa vienas tēmas metodisko risinājumu  



 veidot dažādu tehnoloģiju radošās darbības pieredzi; 

      3.  prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija tēmas metodiskā risinājuma 

izstradē; 

 prasme radoši un inovatīvi risināt jebkuru uzdevumu; 

 prasmes prezentēt un novērtēt savas darbības u.c. rezultātus 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Praktisko darbu tēmas (I): 
 

1. Mājturības un tehnoloģiju mācību mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi. Mājturības un 

tehnoloģiju mācību satura struktūra  un ar to saistīto normatīvo dokumentu analīze.  

2. Mājturības un tehnoloģiju mācību kabineta materiāli tehniskais nodrošinājums, drošības 

noteikumu ievērošana. 

3. Mācību satura apguves secība un sasniedzamie rezultāti, mājturības un tehnoloģiju stundu 

tematiskais plānojums . 

4. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni mājturības un tehnoloģiju mācībās . 

5. Mācību metožu un IT integrācija mājturības un tehnoloģiju mācību satura apguvē . 

6. Tēmas „Mājoklis. Drošība. Mājas darbu plānošana” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 

kursā un tās metodiskais risinājums . 

7. Tēmas „Uzturs” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās metodiskais risinājums . 
8. Tēmas „Apģērbs” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās metodiskais risinājums  

Studējošo patstāvīgais darbs (I): 

 

Mājturības un tehnoloģiju stundu tematiskā plānojuma izstrāde vienam semestrim. 

Uzdevumu kopas atlase un metodiskā materiāla (paraugu, informāciju avotu saraksta, ideju mapes u.c.) 

izstrāde mājturības un tehnoloģiju  stundām tēmu „Mājoklis. Drošība. Mājas darbu plānošana”, 

„Uzturs”, „Apģērbs” apguvei  

1-2 uzdevumu prezentācija (ar vērtēšanas kritērijiem), izmantojot IT iespējas mājturības un tehnoloģiju  

mācībās  

 

Praktisko darbu tēmas (II): 
 

Tēmas „Darbs ar dabas un veidošanas materiāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un tās metodiskais risinājums 1. klasē. 

Tēmas „Darbs ar dabas un veidošanas materiāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un tās metodiskais risinājums 2. klasē. 

Tēmas „Darbs ar dabas un veidošanas materiāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un tās metodiskais risinājums 3. klasē. 

Tēmas „Darbs ar dabas un veidošanas materiāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un tās metodiskais risinājums 4. klasē. 

Tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 1. klasē. 
Tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 2. klasē. 

Tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 3. klasē. 

Tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 4. klasē. 

Tēmas „Darbs ar papīru un kartonu” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 1. klasē. 

Tēmas „Darbs ar papīru un kartonu” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 2. klasē. 

Tēmas „Darbs ar papīru un kartonu” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 3. klasē. 
Tēmas „Darbs ar papīru un kartonu” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās 

metodiskais risinājums 4. klasē. 

Tēmas „Darbs ar koku un stiepli” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās metodiskais 

risinājums 1.-4. klasē. 

Tēmas „Kombinētie darbi” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un tās metodiskais 

risinājums 4. klasē. 

Mājturības un tehnoloģiju stundas konspekta izstrāde. 



Mājturības un tehnoloģiju stundas posma prezentēšana. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs (II): 

 

Uzdevumu kopas atlase (ar vērtēšanas kritērijiem) un metodiskā materiāla (paraugu, informāciju avotu 

saraksta, ideju mapes u.c.) izstrāde mājturības un tehnoloģiju  stundām tēmu  „Darbs ar dabas un 

veidošanas materiāliem”, „Darbs ar tekstilmateriāliem”, „Darbs ar papīru un kartonu” „Darbs ar koku 

un stiepli”, „Kombinētie darbi”  apguvei  

Mājturības un tehnoloģiju stundas konspekta izstrāde un stundas posma prezentēšana. 

Mājturības un tehnoloģiju kursa vienas tēmas metodiskais risinājums  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite-skate (I);  

Prasības studiju kursa apguvei (I, II) – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās 

(20%), praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, radošo 

(praktisko) darbu skates. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Dirnēna, V. (2000) Dabas materiāli pamatskolā. Rīga: RaKa. 

2. Хананова, И. (2007) Соленое тесто. Москва: Аст-Пресс книга. 

3. Masso, S. (1992) Pavārgrāmata bērniem. Rīga:  Jumava. 

4. Meluškāne, L. (2007) Mājturība un tehnoloģijas: 1.-4. klase. Rīga: RaKa. 

5. Shannow, F. (2001) Paper pleasures: The creative guide to papercraft. New York: Weider 

Nicolson. 

6. Vaivare, B. u.c. (1998) Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 

Papildliteratūra: 

1. Aitēre – Šēle, L. (1997) Origami. Papīra locīšana lieliem un maziem. Rīga: Zvaigzne ABC.  

2. Bonibergere, P. (2007) Rotājumi no māla podiņiem. - Rīga: Jumava.  

3. Celmiņa, I. (2006) Idejas rudenīgiem rotājumiem.// Sākums. 4: 32.-33.  

4. Claxton, A., Owen, C. (1995) Modeschmuck: Gestalten - Basteln - Variieren. Erlangen: Karl 

Müller Verlag. 

5. Dēbelins, H., Bullings, H. (1999) Ģimenes svētki.  Rīga: Jāņa sēta. 

6. Drošība. Metodiskie ieteikumi pamatskolai. (2004) Atbildīgā par izdevumu K. Ilgaža. Redaktore 

D. Liepa. Rīga: ISEC. 
7. Dzērvītis, A. (1992) Meiteņu rokdarbi. Rīga: Zinātne. 

8. Eihmane, D. (1995) Tādi raksti pūriņā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

9. Gibson, R. (1994) Decorating T-shirts & printing. London: Usborne Publishing Ltd. 

10. Grasmane, M. (2000) Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Rasa ABC. 

11. Hibnere, V. (1998) Bērna vizuālā darbība. I daļa. Rīga: RaKa. 

12. Hibnere, V.,Grasmane, L. (2000) Bērna vizuālā darbība. II daļa. Rīga: RaKa. 

13. Jansone, I. (1999) Amuleta spēks.  Rīga: I.Jansones izd. 

14. Klints, D. (2005) Svētku grāmata ģimenei. Saules grieži.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Kraukle, D. (1993) Ornaments. Rīga: Zvaigzne. 

16. Krāšņā ziedu pasaule. (2005) / tulk. A. Šmite ; sast. I. Stradioti. Rīga: Jumava. 

17. Kupča, A., Vītola, I. (1999) Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs. Rīga: N.I.M.S. 
18. Labas idejas svētkiem. (2009)/ tulk. Ā. Servuta.  Rīgš: Jumava. 

19. Lielā mājas enciklopēdija. (1997) Karisa D. red. Rīga: Zvaigzne ABC. 

20. Linda, E. (1997) Rokdarbi 1.-4. klasei: tekstildarbi. no igauņu val.tulk.R. Krilova. Rīga: Zvaigzne 

ABC.  

21. Linda, E. (1999) Rokdarbi 1.-4.klasei: darini pats! Rīga: Zvaigzne ABC. 

22. Mackova, J. (1995) Atraktā debess. Rīga: Preses nams. 

23. Mājturība un tehnoloģijas 1.-4. klasei. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs. 

Atbildīgā par izdevumu A.Kampuse. Rīga: ISEC. 

24. Meluškāne, L. (2006) Floristika. // Sākums. 4: 34. 

25. Montrolls, Dž. (1994) Vienkāršais Origami. Red. M.Solima. Rīga: Elpa. 
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Periodika un citi informācijas avoti 

Creativ idee sonderheft: basteln mit kindern  
Disney — do it yourself  

Коллекция идей 

Креатива 

Начальная школа 

Skolotājs 

Simply handmade 
Стильные фантазии. Детская мастерская 

The sculpey way 
1000 полезных советов. Рукоделие 

Авторские игрушки ручной работы из соленого теста: http://cerapass.narod.ru/index.htm 

Азбука рукоделия: http://www.trozo.ru/cat/rukodelie 

Бумажное моделирование. Чертежи и схемы. http://allfrompaper.narod.ru/ 
Crafts// Family fun: http://familyfun.go.com/crafts/ 

Crafts by material: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/ 

Do it yourself: http://www.talens.com/diy.html 

Цветы из капрона: http://www.liveinternet.ru/users/podborka/post119732368 

Делаем для детей. Делаем с детьми: http://www.danilova.ru/master/master.htm 

Детская академия подарка: http://www.acapod.ru/53.html 

Детское творчество: http://www.7ya.ru/pub/art/ 
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Дизайн-студия. Изготовление эксклюзивных аксессуаров: http://www.masterskaya2.narod.ru/ 

Добавление элементов дизайна к одежде с помощью коллекции картинок: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx 

Домашний hand-made. Идеи со всего мира: http://hmhome.ru/ 

Dāvanu ideju banka: http://www.vissparnaudu.lv/lv/helpyou/davanu_banka.html 

Extreme cards and papercrafting: http://extremecards.blogspot.com/ 

Энциклопедия мастерства: http://igrushka.kz/ 

Я волшебник: http://yavolshebnik.ru/Rastim-denezhki-v-volshebnih-gorshochkah 

Gibson, R. (1994) Decorating T-shirts & printing. London: Usborne Publishing Ltd. 

Graphic design for the 21st century = El diseño gráfico del siglo XXI = Disegno grafico per il XXI 

secolo = Design gráfico para o século XXI: 100 of the world's best graphic designers. (2003) 

Charlotte & Peter Fiell. Köln: Taschen. 
Harris, J. (1999) Art textiles of the world. Brighton: Telos Art Publishing. 

Хобби АРТ: http://hobby-art.narod.ru/toys/t_gallery.htm 

Игрушки из бумаги: http://www.mirmouse.ru/papmodel/index.html 

Идеи вашего дома: http://www.ivd.ru 

ИКТ в начальной школе: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

Изонить. Вышивка по картону. СD-ROM, © Alisa Studio, 2002. 

Kinder art: http://www.kinderart.com 

Магия рукоделия: http://magic-work.ru/ 

Маска, кто ты? http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Pugovka/06_01/ 

Мастера рукоделия: http://www.mastera-rukodeliya.ru 

Mājturība un tehnoloģijas 1.–4. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs: 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. 

(LR MK  noteikumi Nr.1027; Rīgā 2006.gada 19.decembrī; prot. Nr. 68, 10.§): 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

Одежда для кукол: http://www.dollplanet.ru/odezhda_dlya_kukol/ 

Оригами: http://www.aha.ru/~origami/common_rus/html/cover.htm 

Подарки и сувениры - своими руками: http://lanterny.narod.ru/ 

Поделки для детcкого творчества: http://www.rukodelie.by/18/ 

Поделки и рукоделие: http://www.ourkids.ru/Rukodel/MainR.shtml 

Поделки своими руками с детьми: http://podelkino.com/ 

Преподавание технологии: http://festival.1september.ru/articles/subjects/13 

Преподавание в начальной школе: http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 
Papercraft world: http://papercraft-world.blogspot.com/ 

Pipe cleaner crafts: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/pipe-cleaner-crafts/ 

Paper crafts ideas for kids: http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-material/paper-crafts/ 

Рукоделие: http://www.sgddik.de/nelli/_ru/hand_a.html 

Рукоделие.//Baby blog: http://www.babyblog.ru/community/lenta_cat/rukodelie/6509 

Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/ 

Rokdarbu portāls: http://www.rokdarbiem.lv 

Stencils from the world’s largest mail-order stencil collection: http://www.stencil-library.com 

Современный мультимедийный урок: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com 

Создаем сказочный мир: http://www.deliya-toys.ru/interesting/75-sozdaem-skazochniy-mir.html 
Соленое тесто: http://www.deti.by/parents/together/salty_dough.html 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. (2001) Metodiski ieteikumi sākumskolas skolotājiem. 

Rīga: IZM. 

That artist woman: discovering life one art adventure at a time: http://www.thatartistwoman.org/ 

Увидеть и найти: http://affiliates.quintura.com/mainkids/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

63. Уроки творчества: искусство и технология в школе: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

Вяжем сказку! http://www.liveinternet.ru/users/3263378/post122331897/ 

 Забавные поделки крючком и спицами: http://club-rukodelie.com/toys.html 
 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
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Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Home economics and technologies (handicraft) and methods of teaching  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is designed for the professional study program “Elementary school teacher” students. The 
course provides knowledge and understanding of  different material technologies, and develop skills of 

handling, maintenance of the surrounding, healthy choices, contribute to the awareness of sustainable 

development, introduces the use of information technology. The aim of the study course - to improve 

students understanding of human habitats quality conditions and opportunities for improvement, 

develop future teachers' professional competence of students of creativity and experience in the 

development of  Home Economics and technology in learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodika I 

Kursa kods MākZ 2001 

Zinātnes nozare Mākslu zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

2 

14 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed, Mg.art., lektore, māksliniece Ilze Volonte (DU) 

 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

Iepazīstināt studentus ar gleznošanas pamatjēdzieniem un radošo darbību gleznošanā. Apgūt 

glezniecības tehnikas. Veicināt pašaktualizāciju un kreativitāti. Apzināt krāsu objektīvās un subjektīvās 

īpašības. Apgūt gleznošanas kompozīcijas pamatus. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: Apgūstot kursu, studentiem ir priekšstats par mākslas valodas izsteiksmes veidiem un tas ir 

nostiprināts praktiskā darbībā gleznojot dažādās tehnikās. 

Prasmes: 

1. Nostiprināts priekšstats par gleznošanas materiāliem, instrumentiem  un iekārtām. 

2. Iepazītas formas attēlojuma iespējas divdimensiālos glezniecības darbos. 

3. Iepazītas zināšanas par gleznošanas  tehnikām. 

4. Iepazīti glezniecības darbu paraugi, studējot katalogus, izzinot un analizējot pieejamos 

oriģināldarbus. 

 

Kompetence: 

1. Studenti spēj izvēlēties un pielietot atbilstošākosglezniecības materiālus, savu radošo 

darbu veikšanai. 
2. Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās gleznošanas tehnikās. 

3. Apgūta praktiskā pieredze formu atveidošanā divdimensiālos glezniecības darbos. 

4. Apgūta mākslas darbu kompleksā uztvere un attīstīta studentu tēlainā domāšana. 

5. Spēja izvēlēties mācību metodes, kas attīsta skolēnos prasmi sekmīgi apgūt 

gleznošanas pamatus. 

 

 

Kursa saturs: 

Gleznošanai nepieciešamie materiāli, instrumenti un iekārtas.Gleznieciskie izteiksmes līdzekļi. Krāsu 

konsturēšana. Klusās dabas gleznošanas nosacījumi.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:lekcijas – 2 st., praktiskie darbi –14 st. 

 

Praktisko darbu darbu tēmas: 

(semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas jāsadala atbilstošajam nodarbību skaitam) 

Lekciju tēmas: 

1. Pamatnoteikumi gelznojot telpā, dabā, nepieciešamie materiāli, instrumenti un iekārtas. 

 



Praktisko darbu tēmas: 

 

1.Gleznieciskie izteiksmes līdzekļi radošajos darbos.  Līnija, krāsa, kontrasts, siluets, faktūra. 

2. Krāsu konsturēšana: radoši darbi ahromatisko un hromatisko krāsu risinājumā. 

3. Krāsu konsturēšana: radoši darbi ahromatisko un hromatisko krāsu risinājumā. 

4. Gleznošanas  mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi radošajos darbos faktūru attēlošanā.  

5. Ainavu gleznošanas metodika dažādu gadalaiku attēlošanā. Zemes un debess attiecības, 

izmantojot faktūru dažādību. 

6. Zemes un debess attiecības, izmantojot faktūru dažādību. 

7. Gaisa perspektīva ainavu glezniecībā. 

8. Dažādu gleznošanas materiālu izmantošana dekoratīvos darbos. Dekoratīva kompozīcija 

aplikācijas tehnikā. 

9. Dekoratīva kompozīcija aplikācijas tehnikā. 

10. Nospiedumu tehnika dzīvnieku attēlošanā. 

11. Dažādu gleznošanas materiālu izmantošana dekoratīvos darbos ziedu attēlošanā. 

12. Pašdarinātupalīgmateriālu izmantošana dekoratīvos darbos ziedu attēlošanā guašas tehnikā. 

13. Pašdarinātupalīgmateriālu izmantošana dekoratīvos darbos pilsētas ainavu attēlošanā guašas 
tehnikā. 

14. Dekoratīvs darba risinājums izmantojot šablonu metodiku. 

15. Radošs darbs kolāžas tehnikā. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 
Sagatavot darbam nepieciešamos materiālus guašas krāsu tehnikā. Veikt 

uzmetumus (skices) darbiem atbilstošā tehnikā. 

Pabeigt nodarbību laikā iesāktos darbus atbilstoši tēmām un  noformēt tos. 

Apskatīt ieteicamos literatūras avotus un mākslas izstādes Latvijā un ārzemēs. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāaizpilda visi praktiskie darbi. 
Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos (50%). 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā ( praktisko darbu starpskates) 

( 40%). 

Ieskaite (gleznošanas darbu portfolio) ( 10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Bārnsa-Meliša G.(2007). Meistardarbnīca. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Lanerī-Dažāna N. (2005). Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava. -240 lpp. 

Mārtina Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 
Smits R. (2007). Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Jurjāne A.(2005). Kompozīcija. Rīga: Neputns. 

 

 

Papildliteratūra: 

Austruma S. (2000). Konsultants vizuālajā mākslā pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Blīgzna K. (2004). Kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds. -48 lpp. 

Blūma D. (1998). Kā top glezna, gravīra, skulptūra. Rīga: Mācību grāmata. -64 lpp 
Hibnere V., Grasmane E., Villerušs V. (1993). Tēlotāja māksla 1.- 6.klasē. Rīga: Zvaigzne. 

Kagaine Z. (1999). Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9.klasei. R.,: Zvaigzne ABC. 

Kameņeva J. (1980). Tava palete. Rīga, Liesma. 

Kavacs V. (1999). Mākslas valodas pamati: Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Lanerī-Dažāna N. (2004). Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava. -272 lpp. 

Leitis A. (2005). Tīradņi: Naivā māksla Latvijā. Rīga: Neputns. -207 lpp. 

Mejesa S. (1997). Gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Sīmane Z. Vizuālā māksla. 1. – 9. klasē. Skolotāja grāmata. Rīga: Lielvārds, 1998. 

Zirdziņa V. (1995). Vizuālās mākslas valodas ābece. Rīga: Sprīdītis. 

Šusts V. (2005). Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 128 lpp. 

Veinbahs K. (1998). Krāsu pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC. – 31 lpp. 



Brommer Gerald F. (1994). Collage Techniques. New York: Watson-Guptill Publications. – 159 lpp. 

Carbonetti J. (1998). The Tao of Watercolor. New York: Wason-Guptill Publikations. – 112 lpp. 

Башкин Л.М. (1990). Леонардо да Винчи и особенности ренессанского творческого мышления. 

М.: Искусство. 

ЧивардиД. (2005). Комбинациякрасоквживописи. М., :ЭКСМО. 
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Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls "Studija" 

Žurnāls "Māksla plus" 

Žurnāls "Dizaina studija" 

 

Piezīmes: 

nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

  

Profesionālo studiju programma „Pamatizglītības skolotājs” B daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Painting, study of colors and methodic of teaching painting 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

To acquaint students with thebasic concepts ofpaintingand creativity painting.To learn painting 

techniques. Promoteself-actualizationand creativity. Identifythe colorof the objective and subjective 

qualities. Learn the basics of painting compositions 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodika II 

Kursa kods MākZ1002 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

4 

28 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Māris Čačka, DU MMF Mākslas un dizaina katedra, Dr.paed., Mg.art., mākslinieks, doc.  

 

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

- 

 

Kursa anotācija:  

Iepazīstināt studentus ar kompozīcijas likumsakarībām un praktisko pielietojumu kompozīciju izstrādē. 

Iemācīt kompozīcijas teoriju un praktiski vingrināties, rosinot tās izprašanu, kā arī caur studentu 

izpratni rosināt skolēnu izpratni pamatizglītībā. 

Apgūstot studiju kursu studenti pratīs strādāt ar dažādiem materiāliem un izteiksmes līdzekļiem. 

Kursa mērķis  

 Kompozīcijas teorētisko un praktisko uzdevumu apguve un metodikas izpratne turpmākam 

darbam pamatizglītībā. 

Kursa uzdevumi:  

 Teorētisko kompozīcijas jautājumu studijas; 

 Praktiskais darbs realizējot kompozīcijas ieceres 2 D un 3D. 

 

Studiju rezultāti: 

1. Zināšanas 

 Studenti pamato kompozīcijas noteikumu un principu ievērošanu izstrādājot savus radošos 

darbus; 

 Studenti zina kompozīcijas elementāros izteiksmes līdzekļus, pārzina materiālus un 

instrumentus un prot rīkoties ar tiem. 

2. Prasmes   

 Prot strādāt ar dažādiem materiāliem, instrumentiem, iekārtām; 
 Prot izvērtēt savas izstrādātās skices un pamatot turpmāko ieceres realizāciju materiālā 

 Prot pamatot savu ideju un dot uzstādījumus idejas realizācijai skolēniem, dodoties praksē. 

3. Kompetence 

 Izprot kompozīcijas teorētiskos jautājumus un prot pielietot dažādās praktiskās kompozīciju 

izstrādes situācijās;  

 Izprot kopīgo un atšķirīgo 2D un 3D kompozīciju izstrādē. 

 

Kursa saturs: 

Kompozīcijas teorija un mācību metodiskie jautājumi darbam pamatizglītībā. Kompozīcijas 

izteiksmes līdzekļi: līnija (taisna, lauzta, liekta), laukums, krāsa, faktūra; Komponēšanas principi 

(simetrija un asimetrija, ritms, līdzsvars, kontrasts, akcents, dominante, vienotība); Kompozīcija ar 

vienas krāsas akcentu; Faktūra papīra plastikā. Praktisko kompozīciju realizācija ar tradicionālajiem 

izteiksmes līdzekļiem un materiāliem.  

Stilizācija – formu vienkāršošana. Praktisko kompozīciju realizācija ar tradicionālajiem izteiksmes 

līdzekļiem un materiāliem. 

Grafiskā zīme, simbols, risinājums plaknē. Zīmes, laukuma, tekstūras u.c. izteiksmju izmantošana 

un realizācija grafiskā dizaina paraugos – atklātne, aploksne, iepakojums u.c.; Praktisko 

kompozīciju realizācija ar tradicionālajiem izteiksmes līdzekļiem un materiāliem. 



 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  4 st., praktiskie darbi – 28 st. 

1. Kompozīcijas teorija un mācību metodiskie jautājumi darbam pamatizglītībā. 

2. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi: punkts. (praktiskais darbs silueta aizpildīšana); 
3. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi: līnija (taisna, lauzta, liekta); 

4. Laukums kompozīcijā, tā dalījums dažādu līniju ritmos; 

5. Simetrija, asimetrija; 

6. Krāsa (ahromātiska simetriska kompozīcija); 

7. Krāsa (hromatiska asimetriska kompozīcija – aplikācija izmantojot klātos toņus un aplikāciju 

no krāsainiem atēliem. 

8. Tekstūra un faktūra; 

9. Tekstūras attēlojums laukumos. (nošūts laukums); 

10. Komponēšanas principi (kontrasts, akcents, dominante, vienotība); 

11. Laukumu attiecības kompozīcijā, objekts, fons, objektu grupēšana; 

12. Forma un formas uztvere plaknē; 
13. Aplikāciju veidi. Kompozīcija ar vienas krāsas akcentu; 

14. Kolāža (materiālu daudzveidība un kombinācijas); 

15. Plakāts, afiša u.c. grafiskā dizaina paraugi; 

16. Faktūra papīra plastikā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Teorētiskā materiāla papildus studijas par kompozīcijas teorētiskajiem un metodiskajiem jautājumiem, 

izteiksmes līdzekļiem, principiem un kategorijām, kā arī analogu studijas; skicēšana; kompozīciju 

realizācijas turpināšana; darbu noformēšana un sagatavošana ieskaitei; patstāvīgi veidota atklātne 

izmantojot punktu un/vai līniju un afiša pasākumam pamatizglītībā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitīti praktiskie auditorijas darbi – 50%; ieskaitīti praktiskie mājas darbi – 50%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Blīgzna K. (2003) Līnijas. Laukumi. Kompozīcijas. – Lielvārde: Lielvārds. 

Briška I. (2007). Kompozīcija.- Rīga : Zvaigzne ABC, - 54. 

Kavacs V. (1999). Mākslas valodas pamati. - Rīga: Zvaigzne ABC. 
Šusts V. (2005). Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 128. 

Zirdziņa V. (1995).Vizuālās mākslas valodas ābece. - Rīga, Sprīdītis. 

 

Papildliteratūra: 

Ambrose G. (2003). The Fundamentals of Creative Design. - Switzerland: AVA Publishing SA. – 176. 

Besso F. (2003). Colori naturali. - Milano: Fabbri Editori. – 96. 

Blīgzna K. (1999). Vizuālās mākslas ABC. – Lielvārde: Lielvārds. 

Briška I. (2007). Kompozīcija.- Rīga : Zvaigzne ABC, - 54. 

Bussagli M. (2004). Desegno. - Milano: Demetra. – 95. 
Creare D. (2004). Tutte le tecniche. Milano: Demetra. – 448. 

Charlotte & Peter Fiell. (2002). Graphic Design for the 21 st Century. 

Dabner D. (2004). Graphic design scholl. - London: Thames & Hudson. Quarto Publishing plc. 

Elam K. (2004). Grid Systems. - New York: Princetion Architectural Press. – 120. 

Fiell C. (2003). Graphic Design for the 21 st Century. - Koln: Taschen. – 640. 

Godfrey J. (2006). The Best of Brochure Design 9. - Gloucester: Rockport Publishers. – 240. 

Itten J. (1971) Kunst der Farbe / Studienausgabe – Germany. 

Jury D. (2006). Letterpress. - London: Rotovision. – 159. 

Jurjāne A. (2005). Kompozīcija. - Rīga: Neputns. -119. 

Kagaine Z. (1999). Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC. 

Miller J. (2006). Decorative Arts. - London: Dorling Kindersley Book. – 440. 
Paulson T. (1992) Bild Komposition. - Milan: Ica Bokforlag. 

Racinet A. (2006). The World of Ornament. - Koln: Taschen. – 528. 

Rottger E. (1986). Punto e linea. - Milano: Il Castello. – 143. 

Schattschneider D. (2004). Vision of Symetry. - London: Thames & Hudson. – 370. 

Schattschneider D. (1987). Kaleidozyklen. - Berlin: TACO. – 40. 

Vaivare B. (1998) Mājturība, tekstils, kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC. 

Vatermane G. (1998). Stils un krāsa. - Rīga: Zvaigzne ABC. – 128. 



Zirdziņa V. (1995) Vizuālās mākslas ābece. – R.: Sprīdītis. 

Буковецкая О. (1999) Дизайн Текста. - Мocква : ДМK. 

Нестеренко О.И. (1994) Краткая Энциклопедия Дизайна. – Мocква, “Молодая Гвардия”. 

Сокольникова Н.М. (1996) Основы kомпозиции. - Обнинск, “Титул”. 

Шорохов Е. (1986) Композиция. – Мocква, Просвещение. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Novum; Art; Studija; Dizaina Studija; u.c. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Bakalaura studiju programmu “Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Composition and Methodology of teaching 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

To acquaint students with the regularities of composition and practical usage in the development of 

composition. To teach theory of composition and to practice, stimulating the understanding of it. 
To acquaint students with the regularities of composition and practical application in work. To teach 

theory of composition and to practice motivating the understanding of it. 

 

 

  



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodika III 

Kursa kods MākZP007 

Zinātnes nozare Māksla 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

4 

28 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Māris Čačka, DU MMF Mākslas un dizaina katedra, Dr.paed., Mg.art., mākslinieks, doc. 

 

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

- 

 

Kursa anotācija: Kursa ietvaros tiek apskatīta zīmēšana un grafika kā viena no vadošajām tēlotājas 

mākslas nozarēm. Zīmēšana un tradoicionālās tās tehnikas, kā arī estampa grafikas tehnikas – 

augstspiedums un dobspiedums. Grafikas tehnikas un grafiskie paņēmieni, to pielietojums mākslā un 

darba ar skolēniem pamatizglītībā. Studentu iepazīstināšana ar zīmēšanas un grafikas tehniku 

daudzveidība un to praktisko izmēģināšanu studiju procesa laikā. 

Kursa mērķis: 

Izpētot pieejamo literatūru un interneta resursus par zīmēšanas un grafikas mākslu un tehnikām, 

izveidot zīmēšanas un grafikas darbu ciklu, kas ietver kursā apskatītās tradicionālās zīmēšanas un 

estampa tehnikas un paņēmienus. 

Kursa uzdevumi:  

Izzināt un izprast tehniku teorētiskos un mācību metodiskos aspektus, un praktiski realizēt materiālā 

daudzveidīgās zīmēšanas un grafikas tehnikas. 

Studiju rezultāti: 

 1. Zināšanas 

 Pazīst zīmēšanas tehnikas un grafikas (augstspiedes un dobspiedes) tehnikas, dažādus 

grafiskos paņēmienus, grafikas instrumentus, iekārtas un materiālus; 

 Teorētiski zina gludspieduma tehniku un tās spilgtākos pārstāvjus. 
 Pārzina mācību metodisko literatūru un prot operēt ar to studiju procesa laikā un uzsākot 

pedagoga darbu. 

 Zina un pazīst Latvijas vadošo grafikas mākslinieku daiļradi (I. Blumbergs, N. Zirnīte, G. 

Sietiņš, J. Petraškevičs, D. Ābele, I. Lībiete u.c.).    

2. Prasmes   

 Nostiprināts priekšstats par zīmēšanas materiāliem un darba rīkiem. 

 Iepazītas formas attēlojuma iespējas divdimensiālos darbos. 

 Iepazītas zināšanas par zīmēšanas tehnikām un to metodiskajiem norādījumiem. 

 Prot rīkoties ar grafikas instrumentiem, grafikas spiedi u.c materiāliem, instrumentiem un 

iekārtām; 

 Spēj izveidot individuālas kompozīcijas un realizēt tās materiālā- linogriezuma, sausās adatas, 

kologrāfijas, monotipijas tehnikās, kā arī  izmantot dažādas autortehnikas un vaska grebuma, 
mozaīkas, kolāžas, aplikācijas paņēmienus; 

 Veidojot grafikas kompozīcijas, kā izteiksmes līdzekļus pielieto līnijas, laukumus un  dabas 

formu stilizācijas; 

 Veido kompozīcijas, pielietojot kompozīcijas pamatprincipus - līdzsvaru, dominanti, 

kontrastus u.c.; 

 Prot jaukt un saskaņot toņus, izmantojot profesionālās grafikas krāsas; 

 Veic grafikas darbu apstrādi attiecīgajās datorprogrammās, veidojot oriģinālas datorgrafikas 

kompozīcijas; 

 Prot noformēt un parakstīt grafikas darbus atbilstoši prasībām. 

 

3. Kompetence 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/darb_slodzes_forma.kurss_frm?l=1&p_kkods=DMAKP007&p_macg=FO0034&p_macg_rud=FO0033&p_macg_pav=FO0034


 Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās zīmēšanas tehnikās; 

 Spēja izvēlēties mācību metodes, kas attīsta skolēnos prasmi sekmīgi apgūt zīmēšanas 

pamatus; 

 Spēj kritiski vērtēt un atlasīt labākos grafikas darbu novilkumus;  

 Spēj sagatavot darbus mākslas izstādei, pamatojot savu izvēli; 

 Orientējas mākslas literatūrā un spēj analizēt grafikas darbus mūsdienu un vēsturiskajā 

kontekstā. 

 

Kursa saturs: 

Zīmēšanas un grafikas tehniku daudzveidība un metodiskā ievirze darbam pamatizglītībā. Asociatīvā 

zīmēšana ar taisnām garām līnijām (mainīgs līnijas biezums); tīklojums, ta tonāla aizklāšana ar sīkām 

līnijām izveidojušajos laukumos; Dzēšanas tehnika (zīmējums dzēšot zīmējumu no tonali ar mīksto 

zīmuli sagatavotas lapas); Svītrojumu veidi, tonalitātes īpašības un nozīme darbā, metodiskā ievirze 

darbam pamatizglītībā; Ogle, sangīna, pastelis, krītiņš – sausies (smērējamie) zīmēšanas materiāli; 

Krāsaino zīmuļu tehnika, atspiedumu veidošana no dažādām faktūras virsmāk. Lineārās perspektīvas 

priekšnosacījumi un metodika darbam pamatizglītībā (māja, iela); Kombineta zīmēšanas grafikas 

tehnika (zīmulis, flomasteris, marķieris) apjoma zīmējums; Tušas tehnika (kleksis) un metodika 

uzdevuma realizēšanai pamatizglītības dažādās klasēs; Monotīpijas veidošana. Monotīpijas iespējas, 

varianti un praktiskā realizācija. Vaska skrāpējuma tehnika. Linogriezuma tehnika, tās realizācija un 

piemērošana īstenošanai pamatizglītībā; Trafaretgrafika, tās priekšrocības; Darbs ar grafikas presi un 

alternatīvi risinājumi augstspieduma un dobspieduma darbu atspiešanai. Sausā adata un citas 
dobspiedes tehnikas. Kologrāfijas un/vai kartongriezuma tehnika un tās metodiskā pēctecība. 

Kologrāfiju estampu izgatavošana. Autortehnikas (eksperiments zīmēšanas un grafikas tehniku 

papildināšanā). 

 

Kursa plāns: 

1. Ievadnodarbība. Asociatīvā zīmēšana ar taisnām garām līnijām (mainīgs līnijas 

biezums); tīklojums, ta tonāla aizklāšana ar sīkām līnijām izveidojušajos laukumos;  

2. Dzēšanas tehnika (zīmējums dzēšot zīmējumu no tonali ar mīksto zīmuli sagatavotas 
lapas); 

3. Svītrojumu veidi, tonalitātes īpašības un nozīme darbā, metodiskā ievirze darbam 

pamatizglītībā; 

4. Ogle, sangīna, pastelis, krītiņš – sausies (smērējamie) zīmēšanas materiāli; 

5. Krāsaino zīmuļu tehnika, atspiedumu veidošana no dažādām faktūras virsmāk. 

6. Lineārās perspektīvas priekšnosacījumi un metodika darbam pamatizglītībā (māja, 

iela); 

7. Kombineta zīmēšanas grafikas tehnika (zīmulis, flomasteris, marķieris) apjoma 

zīmējums; 

8. Tušas tehnika (kleksis) un metodika uzdevuma realizēšanai pamatizglītības dažādās 

klasēs; 

9. Monotīpijas veidošana. Monotīpijas iespējas, varianti un praktiskā realizācija. 
10. Vaska skrāpējuma tehnika. 

11. Linogriezuma tehnika, tās realizācija un piemērošana īstenošanai pamatizglītībā; 

12. Trafaretgrafika, tās priekšrocības; 

13. Darbs ar grafikas presi un alternatīvi risinājumi augstspieduma un dobspieduma darbu 

atspiešanai. 

14. Sausā adata un citas dobspiedes tehnikas.  

15. Kologrāfijas un/vai kartongriezuma tehnika un tās metodiskā pēctecība. Kologrāfiju 

estampu izgatavošana.  

16. Autortehnikas (eksperiments zīmēšanas un grafikas tehniku papildināšanā). 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Teorētiskā materiāla papildus studijas par zīmēšanas un grafikas, to tehniku un 
metodiskajiem jautājumiem. Skiču izstrāde un divu kopiju izstrāde (viena zīmēšanas tehnika 

(klusās dabas žanrs) un viena grafikas tehnika(ainavas žanrs)). 

Darbu pabeigšana, uzlabošana un noformēšana ieskaitei. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitīti praktiskie auditorijas darbi – 50%; ieskaitīti praktiskie mājas darbi – 50%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Mārtina, Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. – Rīga: Zvaigzne ABC. 



Smits, R. (2007) Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 384. 

Zirdziņa, V. (1995) Vizuālās mākslas valodas ābece – Rīga: Sprīdītis. 

 

Papildliteratūra: 

Adam, R. & Robertson, C. (2007) Intaglio: the complete safety – first system for creative printmaking. 

London: Thames & Hudson Ltd, 240. 

Austriņš, R. (2008) Supergrafiķi. Rīga: Neputns, 96. 

Bruner, F. (1968) A Handbook of Graphic Reproduction Processes. New York: Visual Communication 

Books Hastings House, 379. 
Escher M. C. (1987) Kaleidozyklen. – Berlin: TACO. 

Kavacs, V. (1999) Mākslas valodas pamati. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

Lambert, S. (2001) Prints art and Techniques. Harry N.Abrams.Inc, 124. 

Lapacinska, V. (1975) Linogriezums latviešu tēlotājā mākslā. Rīga: 

Zinātne, 260. 

Petraškevičs, J., sast. (1989) Grafika. Rīga: Liesma,  

Petraškevičs, J., sast. (2009) Vielmaiņa: laikmetīgā grafika. Izstādes 

katalogs. Rīga: Neputns, 76. 

Reihmane, L., sast. (1982) Latviešu padomju stājgrafika. Reprodukciju albums. Rīga: Liesma, 176. 

Rikmane, M. (1982) Latviešu padomju stājgrafika. – R.: Liesma. 

Vanaga, A., sast. (2003) Latvijas grafika. 100 autori, attēli, gadi. Rīga: 

Nacionālais apgāds, 119. 
Villerušs, V. (1988) Latviešu grāmatu grafika. 17.gs: Ilustrācijas un vinjetes. Rīga: Liesma, 221. 

Zikmane, L. (1989) Grafika. Rīga: Liesma. 

Бернштейн, Б. (1978) Илмар Торн. Москва:  Советский художник,   112. 

Волески Р. (1998) Графики для wеб = wеб Graphics: Библия дизаинера. -  Киев; Москва: 

Диалектика. 

Звонцов, В.М., Шистко, В.И. (1970) Офорт. Москва:  Искусство. 117. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Studija www.studija.lv 

Dizaina studija www.dizianastudija.eu 

Iespiedgrafika www.lpua.lv 

Novum www.novumnet.lv 

http://www.triennial.ee 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Bakalaura studiju programmu “Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Drawing and Graphical Works and Methodology of teaching 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Graphical means of expression. Techniques of Graphics. Linear means of expression. Formation of 

ornament: components of geometrical form, square. Black and white and coloured implementation. 

Variety of forms. Textures in forms of nature, portrayal of beings from nature and ornamental 

application of texture. Techniques of graphics. Creative graphical works. Compositions of graphical 

solution. 

Exercises and content of acquisition of a drawing. Basic requirements for drawing at workshop, in the 
open air - necessary materials and tools. Artistic means of expression of drawing. Constructive 

formation of dimension (cube, cylinder, prism, sphere). Proportions of objects, portrayal of object 

groups. Portrayal of dimension and material of household objects. Stylization of forms of objects. The 

use of chiaroscuro in drawings, borders of lights and darks of an object. 

 

 



Kursa nosaukums Vizuālā māksla un tās mācību metodika IV 

Kursa kods MākZ1007 

Zinātnes nozare Mākslu zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti   

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

4 

12 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed, Mg.art., lektore, māksliniece Ilze Volonte (DU) 

 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Mācīt orientēties mākslas materiālu daudzveidībā un pielietot atbilstošas tehnikas uzdevumu izpildē. 

 

Kursa mērķis 
 Vizuālās mākslas mācību metodikas un materiālmācības teorētisko materiālu apguve un 

metodisko uzskates līdzekļu izstrāde. 

 

Kursa uzdevumi:  

 Iepazīstināt studentus ar vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām, kas pielietojami radošo 

mākslas darbu īstenošanā. 
 Iemācīt veikt literatūras analīzi par vispārējām mācību metodikām un to pielietojumu vizuālās 

mākslas nodarbībās skolā. 

 Attīstīt studējošo prasmi izstrādāt mācību stundu tematiskos plānus un uzskates materiālus. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas:  

 Apgūstot kursu, studentiem ir priekšstats par vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām un ir 
zināšanas par to izmantošanu praktiskā darbībā radot darbus . 

 Studenti analizē un izvērtē teorētisko literatūru un metodisko pieeju ievērošanu izstrādājot 

vizuālās mākslas mācību stundu plānus un metodiskos uzskates materiālus.  

Prasmes: 

 Studējošie apspriež un salīdzina dažādas pieejas metodisko jautājumu risināšanā; 

 Iepazītas vairākas zīmēšanas, garfikas, gleznošanas tehnikas. 

 Iepazīti mākslas darbu paraugi, studējot katalogus, izzinot un analizējot pieejamos 

oriģināldarbus. 

Kompetence: 

 Studenti spēj izvēlēties un pielietot atbilstošākos materiālus savu radošo darbu veikšanai. 

 Apgūta praktiskā pieredze, strādājot dažādās tehnikās. 

 Apgūta praktiskā pieredze darbu noformējumā . 

 Izprot teorētiskos jautājumus un prot pielietot dažādās ar bērnu vecumposmu īpatnībām 

saistītās situācijās. 

 

 

Kursa saturs: 

Vizuālās mākslas nodarbībās izmantojamie materiali un tehnikas. Vizualās mākslas mācīšanas 

metodiskie paņēmieni darbā pamatskolā. Vizuālo  nodarbību veidi.  Darbu noforrmējums. 

 



 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:lekcijas – 4st., praktiskie darbi –12 st. 
 

Lekciju tēmas: 

1. Vizuālās mākslas darbu izpildes   materiāli, instrumenti un iekārtas. 

2. Vizuālās mākslas nodarbību veidi pamatskolā. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Grafīta zīmuļu pielietošanas iespējas darbā vizuālās mākslas nodarbībā. Līniju veidi, 

kontrasts ahromatisko darbu izpildē. 

2. Krāsaino zīmuļu tehnika. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

3. Flomasteru tehnikas īpatnības. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

4. Pasteļkrītiņu, eļļas un vaska krītiņu tehnikas. Metodisko uzskates materiālu izveide. 

5. Dabas motīvu un cilvēka figūras attēlošanas pamatnoteikumi. Metodisko uzskates 
materiālu izveide. 

6. Radošo darbu noformēšanas paņēmienu apguve. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

1. Sagatavot praktiskajam darbam nepieciešamos materiālus atbilstošajās 

tehnikās. 

2. Veikt uzmetumus (skices) uzskates materiālu izstrādei. 

3. Pabeigt nodarbību laikā iesāktos darbus atbilstoši tēmām un  noformēt tos. 

4. Apskatīt ieteicamos literatūras avotus. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāaizpilda visi praktiskie darbi. 

Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos (50%). 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā ( praktisko darbu starpskates) 

( 40%). 

Ieskaite (praktisko darbu portfolio) ( 10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Mārtina Dž. (1995). Zīmēšana un gleznošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Smits R. (2007). Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.  

 Blīgzna K. (1999). Vizuālās mākslas ABC. – L.: Lielvārds. 

Hibnere V. (1998). Bērna vizuālā darbība. – R.: RaKa. 

Kleiburna A. (1997). Zīmēšana. R.: Zvaigzne ABC. 

Mārtina Dž. (1995). Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. R.: Zvaigzne. 

Šļahova A., Ostrovska I. (1995). Vizuālā māksla. 1.daļa. Termini un jēdzieni. Materiāli, instrumenti un 

iekārtas. - Daugavpils, DPU. 
 

 

Papildliteratūra: 

1. Landau M (2001).Vizuālā māksla 4.klasei. – R.:Zvaigzne ABC. 

2. Blīgzna, K. (1999)Vizuālās mākslas ABC. Lielvārde: Lielvārds, 63. 

3. Briška I. Kadiķe I. Kalēja – Gasparoviča D. Rudovska M.(2009). Vizuālā māksla. 1.daļa. Rīga: 

Raka. 

4. Briška I. Kadiķe I. Kalēja – Gasparoviča D. Rudovska M.(2010). Vizuālā māksla. 2.daļa. Rīga: 

Raka. 
5.  Austruma S.(2000) Konsultants vizuālajā mākslā pamatskolā. – R.: Zvaigzne ABC. 

6. Ivanova R.(2003) Vizuālā māksla 1.klasei. – R.: Zvaigzne. 

7. Kagaine, Z. (1999) Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā: 7.-9. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 64. 

8. Blīgzna, K. (2003) Līnijas, laukumi, kompozīcijas: vingrinājumu burtnīca 5.-9. klasei. 

Lielvārde: Lielvārds, 47. 

9.Blīgzna, K. (2004)Kompozīcijas pamati : Vingrinājumu burtnīca 5.-9.klasei.Lielvārde: Lielvārds, 48. 

10.Orlovska, I. (1996) Didaktiskie materiāli vizuālā mākslā 1. klasē: māc. līdz. pamatskolas 

specialitātes studentiem un sākumskolas skolotājiem. Liepāja: LPA, 38. 

11.Orlovska, I. (1997)Vizuālās mākslas mācīšana 1.klasē. Rīga: Zvaigzne ABC, 46. 



12.Orlovska, I. (1999) Vizuālās mākslas mācīšana 2.klasē. Rīga: Zvaigzne ABC, 50. 

13.Orlovska, I. (2000) Vizuālās mākslas mācīšana 3.klasē. Rīga: Zvaigzne ABC, 56. 

14.Orlovska, I. (2002) Vizuālās mākslas mācīšana 4.klasē. Rīga: Zvaigzne ABC, 59. 

15.Rubana, I.M. (2000) Mācīties darot. Rīga: RaKa, 238. 

16. Hibnere V., Grasmane E., Villerušs V. (1993). Tēlotāja māksla 1.- 6.klasē. Rīga: Zvaigzne. 

17. Kagaine Z. (1999). Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9.klasei. R.,: Zvaigzne ABC. 

18. Олмедо Г. (1998). Как писать Пастелью. М., : Аврора. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls "Studija" 

Žurnāls "Māksla plus" 

 

 

Piezīmes: 

nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

  

Profesionālo studiju programma „Pamatizglītības skolotājs” B daļa  
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 
Methodic of teaching and the study of materials 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Teach navigate the diversity of  art material sand apply appropriate technical tasks. 

Visual arts teaching methods and learning materials. Materials Science of  theoretical and 

methodological development of visual aids. 

Course objectives: 

To acquaint students with art materials and techniques, be employed in the creative works of art in the 

implementation. 
Teach for literary analysis on the overall learning methodologies and their use in art classes at school. 

To develop students' ability to develop lesson plans for the matic and visual materials. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

Kursa apguve paredz padziļināt studentu zināšanas un interesi par dabas sistēmu un procesu 
daudzveidību, kopsaistību un pētīšanu, fizikālo faktoru ietekmi uz organismiem un vidi, veidojot 

izpratni par dabas norišu cēloņiem un likumsakarībām.  

Kursā aplūkotie jautājumi padziļina izpratni par dabaszinātņu tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē, un 

veido zināšanu bāzi dabaszinību mācīšanai pamatizglītībā. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti: 

 Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par dabas sistēmām un fizikālajiem procesiem,  

lietojot dabaszinātņu jēdzienus un pamatlikumus. 

 Demonstrē izpratni par dabaszinātņu tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē, 

 Ar piemēriem ilustrē fizikālo faktoru ietekmi un organismiem un cilvēka iedarbību uz vidi. 

Studējošie demonstrē prasmi veikt dabaszinātniska satura pētījumu un diskutē par tā  

pamatizglītības 1-6.klasē. 

 

Kursa saturs: 

1. Vielas un materiāli. P 12 

2. Fizikālie procesi. P 12 
3. Kosmiskie ķermeņi. P 6 

4. Dabaszinātņu pētījumi.mūsdienās P 2 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32 st, kolokvijs - 2 st 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 
 1. tēma. Vielas un materiāli 

Praktiskās nodarbības 12 st. 

1. Ievads. Pasaule ap mums un tās pētīšana. Pētnieciskā pieeja dabaszinību apguvei 1-4. klasē. 

2. Vielas un materiāli. To uzbūve, īpašības. Pētnieciskā pieeja vielu un materiālu izziņā 1-4.klasē. 

3. Ūdens izplatība uz Zemes. Ūdens īpašības, to eksperimentāla izpēte 

4. Ūdens pārvērtības un nozīme dabā. Nokrišņu veidošanās. Procesu modelēšana. 

5. Neorganiskas un organiskas vielas. Ieži, to pārvērtību dabā izpēte. 

6. Zemes atmosfēra, tās uzbūve, fizikālās īpašības, nozīme. Dabā sastopamās un mākslīgi iegūtās 

Kursa nosaukums 

 

Dabas fizikālie procesi 

Kursa kods Fizi 1001 

Zinātnes nozare Dabaszinātnes 

Zinātnes apakšnozare Fizika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 
 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 
 

- 

32 

- 

- 



gāzes, to izmantošana. 

 

2. tēma. Fizikālie procesi  

Praktiskās nodarbības  – 12 st. 

7. Ķermeņu kustība un mijiedarbība.  Inerce. Spēku veidi un izpausmes.  

8. Skaņas avoti, raksturlielumi un izplatīšanās īpatnības.  Skaņas pētīšana. 

9. Elektromagnētiskais starojuma spektrs. Gaismas izplatīšanās un uztvere. Gaismas krāsas. Krāsas 

dabā. Varavīksne..  

10. Elektriskās parādības. Ķermeņu elektrizācija. Elektroenerģijas patērētāji. Vienkāršu elektrisko 

slēgumu saslēgšana. Elektrodrošības pasākumi. 

11. Magnēti, to īpašības un izmantošana. Eksperimenti ar magnētiem.  

12. Enerģijas veidi un avoti. Kurināmais. Siltums. Enerģijas resursu taupīga izmantošana. 
 

3. tēma. Kosmiskie ķermeņi  

Praktiskās nodarbības – 6 st. 

 

13. Saules sistēma.  Planētu fizikālais raksturojums. Saules sistēmas mazie ķermeņi asteroīdi, 

meteorīti, komētas, to raksturojums. 

14. Saule un Mēness, tās fizikālais raksturojums.  Gadalaiku maiņas cēloņi. Saules šķietamā kustība 

pa debess sfēru diennakts un gada laikā.  

15. Debess sfēra. Zvaigznes un zvaigznāji. Ekliptika. Zodiaka zvaigznāji. Darbs ar zvaigžņu 

kartēm.Visuma uzbūve. Kosmosa pētījumi mūsdienās. 

 
4. tēma. Dabaszinātņu pētījumi mūsdienās  

Praktiskās nodarbības – 2 st. 

 

16. Dabaszinātņu pētījuma virzieni mūsdienās. Nanotehnoloģijas. 

 

Studējošo patstvīgais darbs: 

Patstāvīga literatūras avotu studēšana. 

Mājas eksperimentu izpilde, portfolio sagatavošana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30%,  

patstāvīgo darbu izpilde, portfolio izveide 30%;  kolokvijs– 40%  

Izmantojamās studiju metodes un formas: - semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusijas, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Antons.L.  Lietišķā fizika 1., 2.,3., daļa. - Rīga. Zvaigzne ABC, 1995. 

2. Antons L. Skaņa. - Rīga. Zvaigzne ABC, 1996. 

3. Jansone- Henkuzene I, Jonāne L, Vilks I., Zeile L. Dabaszinības 10. klasei. Lielvārde, 

Lielvārds, 2009. 

4. Jansone- Henkuzene I, Jonāne L, Vilks I., Reinholde A. Dabaszinības 11. klasei. 

Lielvārde, Lielvārds, 2011. 

5. Kēte R. Zinātne ikdienā. Jautājumos un atbildēs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

6. Krekelers H. Lielā eksperimentu grāmata pētniekiem iesācējiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 

2007. 

7. Press H. J.  No rotaļām uz zināšanām. - Rīga, Zvaigzne ABC, 1990. 

8. Robinsons T. Krāj zināšanas! Aizraujoši eksperimenti bērniem. - Rīga. Pētergailis, 2002. 
9. Hemonds R. Tas tik ir spēks! - Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 

10. Vilks I. Astronomija vidusskolām. Rīga. Zvaigzne. 1999. 

11. Zaķis J. Mācība par vielu.- Rīga. Zvaigzne, 1990.  

12. Enciklopēdija KAS KUR KAD?- (10 sējumos.)- Rīga. Rija, 1995. 

13. Hampson B. L., Evans K.C. Science from the beginning. (1.,2.,3.,4.) OLIVER&BOYD, 

Edinburg, 1987. 

14. Тарасов Л. Физика в природе.- Мoсква. Просвещение,1990. 

 

Papildliteratūra: 



1. Prelgauska Dz. Spēles, rotaļas eksperimenti. 

2. Press H.J. No rotaļām uz zināšanām. - Rīga. Zvaigzne, 1990. 

3. Serla – Bārnsa B.  sērija Brīnumaino lietu pasaulē  ŪDENS  GAISS   GAISMA  

SKAŅA.  –Rīga, Zvaigzne ABC 

4. Stola I. Ekskursijas dabā. - Rīga, RaKa, 2002. 

5. Švarca B. Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm. – Rīga: Sorosa fonds, 1997. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Dabaszinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-6.klasei. 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/standarti.shtml 

2. Dabaszinības 1.-6.klasei. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs.  

http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Physcal Process of Nature 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for students of primary school teachers speciality. 

The course provides to deepen students' knowledge and interest about the natural system and process 

diversity and the exploration of physical factors on the organisms and the environment, raising 

awareness about the causes of natural processes and regularities. 

The course deepens the understanding of the role of science and technologies in human life, their 

impact on the environment  which forming  a basic knowledge for science teaching in primary  school. 

 

 

  

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/standarti.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf


Kursa nosaukums Dabas zinības un to mācību metodika I, II, III 

Kursa kods Peda1028 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Dabas zinību mācību metodika 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti  7.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

80 

 

- 

80 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

Dr. Pedagoğijas doktors, pētniece Rudīte Grabovska 

 

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

 “Dabas fizikālie procesi”  

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. Studiju kursa 

apguves laikā studējošie padziļina zināšanas par dabaszinību mācību procesa plānošanas, 

organizēšanas, vērtēšanas teorētiskajiem jautājumiem. Studenti apgūst prasmi plānot, modelēt un 

analizēt mācību stundu norisi, lietojot daudzveidīgas mācību metodes (pētniecisko darbu, 

demonstrēšanu u.c.), vērtēt savu un skolēnu darbību un macību sasniegumus. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu studenti demonstrē zināšanas un izpratni par:  

 dabaszinību izglītības aspektiem, normatīvajiem dokumentiem, mērķiem, uzdevumiem, saturu, 

sasniedzamajiem rezultātiem; 

 dabaszinību mācību procesa organizēšanas formām, mācību metodēm, izmantojamajiem mācību 

līdzekļiem. 

Studenti demonstrē prasmi pielietot  metodiskās zināšanas dabaszinību mācību procesa plānošanā un 

vadīšanā un kritiski izvērtēt tā norisi. 

Studenti demonstrē prasmi sadarbojoties pieņemt izvērtētus lēmumus un rast originālus risinājumus 

dabaszinību mācību procesa norisei un pilnveidei. 

 

Kursa saturs: 

1. Dabaszinību mācību metodikas vispārīgie jautājumi. S 40. 

2. Atsevišķu mācību satura jautājumu mācību metodika S 40. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: semināri -  80 st. 
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. Dabaszinību mācību metodikas vispārīgie jautajumi 

 

1. Dabaszinību mācību metodikas priekšmets, tā saturs un uzdevumi. Dabaszinību izglītības 

filozofija. Mācību satura struktūrkomponenti.  Izglītošanās aspekti. 

2. Dabaszinību mērķi un uzdevumi 1-6. klasē. Pamatizglītības standarts „Dabaszinības 1-6. klasei” 

un paraugprogramma. Mācību līdzekļi. 

3. Macību process un tā organizēšana. Mācību procesa plānošana. Tematiskais plāns. Sasniedzamie 

rezultāti. Domāšanas attīstība dabaszinību apguvē: salīdzināšana, abstrahēšana un konkretizēšana, 

vispārināšana, klasificēšana. 

4. Mācību metožu klasifikācija. Metožu raksturojums un izvēles noteicošie faktori. Mācību darba 
organizācijas formas. 

5. Mācību stundas struktūra. Ierosināšanas apjēgšanas un lietošanas fāzes mērķi. Mācību, 



audzināšanas un attīstīšanas mērķu īstenošana.Virzītā mācīšanās. 

6.  Pētnieciskās darbības pamatu apguves metodes. Novērošana. Prognozēšana un eksperimentēšana. 

Mācību līdzekļi. Stundu piemēru analīze. 

7. Pētījumi. Iepazīstināšana ar pētījumu rezultātiem prasmju attīstība. 

8. Āra nodarbības: mērķi, noteikumi, ieguvumi, trūkumi. Mācību takas. Ekskursijas. Ekskursijas 

norises piemēru analīze.  

9. Darba ar informāciju organizēšana. Lasīšana, rakstīšana, vizualizēšana. 

10.  Didaktiskās spēles. Situāciju izspēle. Galda spēles un kustību rotaļas.  „Kāpēcītis” jeb jautājumi – 

atbildes. 

11. Projektu metode. Sadarbības un pētniecisko prasmju attīstība. Izstādes, to organizēšana. Sēņu 

dienas, ražas svētki.  

12. Mācību sasniegumu vērtēšana un pašizvērtēšana. Formatīvā vērtēšana un summatīvā vērtēšana. 
Vērtēšanas mērķi.  Pašizvērtēšanas metodiskie paņēmieni. 

 

2.  Atsevišķu mācību satura jautājumu mācību metodika 

 

13. Ko mācās dabaszinībās? Tuvākās apkārtnes pētīšana 1. klasē. Sasniedzamie rezultāti, mācību 

saturs un tā apguves plānošana un apguves metodika. 

14.  Orientēšanās telpā un laikā. Atsevišķu mācību stundu plānu izstrāde un analīze.Summatīvās 

vērtēšanas darba parauga analīze. 

15. Gadalaiki. Pētnieciskā pieeja gadalaiku pazīmju izziņa 2. klasē. 

16. Augi.  Augu augšana un barošanās. Temata izziņa 1. - 2 klasē. Atsevišķi mācību stundu plānu 

izstrāde un analīze. Summatīvās vērtēšanas darba izstrāde. 
17.  Augi.  Augu augšana un barošanās. Temata izziņa 3-4. klasē. Informācijas tehnoloģiju lietošana. 

Darbs ar augu noteicējiem. 

18. Dzīvnieki.. Mācību saturs 1-2. klasē. Atsevišķi mācību stundu plānu izstrāde un analīze. 

19. Dzīvnieki.. Mācību saturs 3.-4. klasē. Atsevišķi mācību stundu plānu izstrāde un analīze. 

Summatīvās vērtēšanas darba izstrāde 

20. Cilvēks. Mācību saturs 1-4. klasē. Metodiskās pieejas tā apguvei. 

21. Dzīves vides. Ekosistēmas. Daudzveidīgas sistēmas - daudzveidīgas iespējas pētnieciskajā darbā. 

Modelēšana. Metodiskās pieejas temata apguvei. 

22. Dabas daudzveidība un vienotība. Dabas pamatlikumi: saistība un mainība. Augi, dzīvnieki, 

dzīvību uzturošā sistēma. Saistība. Daudzveidība. Tautas folkloras integrēšana dabaszinību saturā. 

23. Cilvēka un vides mijiedarbība. Drošība, Vide, Veselība. Videi draudzīgs dzīves veids. Izvēle – 

iepirkšanās u.c. draudzīgie pakalpojumi 
24. Dabas aizsardzība Latvijā un pasaulē. Sarkanā grāmata. Zaļā kustība Latvijā, pasaulē. Dabas 

aizsardzības jautājumu integrēšana dabaszinību saturā 1-4. klasē. 

 

Kolokviju tēmas:  

1. Dabaszinību mācību metodes. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīga metodiskās un mācību literatūras avotu studēšana. 

Tematisko plānu,  atsevišķu  mācību stundu plānu un summatīvās vērtēšanas darbu izstrāde. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite, eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30%,  

patstāvīgo darbu izpilde, portfolio izveide 30%;  kolokvijs– 40% . 

Kursa noslēgumā: eksāmens. 

Izmantojamās studiju metodes un formas: - semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusijas, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Arājs R., V.Drulle V., Miesniece A. Dabaszinības 1.(2,.3.,4.) klasei. Rīga: Zvaigzne ABC. 

(Komplektā: Darba burtnīca, grāmata, Metodisks līdzeklis skolotājiem.) 

2. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. – Rīga. RaKa, 2006. 

3. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. – Rīga. RaKa, 2004. 

4. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija .-R.: Zvaigzne ABC, 1999 

5. Hahele R. Pašnovērtējums mācību procesā. RaKa, 2006. 

6. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Teorija. Pieredze. Prakse – Rīga. 

RaKa, 2004. 



7. Keirāns L., Švinka E. Ekskursijas augu un nedzīvās dabas novērošanai. -Rīga: Zinātne, 1981.  

8. Kornels Dž. Spēles dabā.- Rīga  BVS, 1998. 

9. Lapiņa L., Rudiņa V. Apgūsim demokrātiju. Interaktīvās mācīšanas metodes; R: Zvaigzne 

ABC;1997.,135.lpp.  

10. PaiksG., Selbijs D. Pasaule ienāk klasē., LU EC Vide 197.lpp. 

11. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. – Rīga, VISC, 2011. 

12. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana . Metodisks materiāls skolotājiem.- Rīga  ISEC, 2008. 

13. Rubana I.M.  Mācīties darot. – Rīga. RaKa, 2000. 

14. Valsts pamatizglītības standarts.- Rīga.: IZM ISEC, 1998 

15. Vide  un  mūsu  sabiedrība.- Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 1996 

16. Vilks I., Gribuste R. Vilciņa S. Dabaszinības 1., 2., 3., 4., klasei ( Mācību grāmata , Darba 

burtnīca, Metodiskais līdzeklis). - Lielvārde, Lielvārds, 2006.-2008 

 

Papildliteratūra: 

1. Balode L. u.c.  Dabaszinības 4.klasei.  Rīga: RaKa, 2002. Komplektā: grāmata,  darba 

burtnīca. 

2. Baranova A. Spēles metode bioloģijas stundās. Rīga, Raka.1999. 

3. Bioloģijas jēdzienus skaidrojošā vārdnīca., Mācību apgāds NT., 1997.,88.lpp. 

4. Dabas enciklopēdija. Rīga. Zvaigzne ABC, 1998. 

5. Dzintere D., Boša R. Rotaļspēles. – Rīga: Mācību apgāds NT, 1997. – 82. lpp. 

6. Dzīvosim  dzīvo dzīvi. Rīga: BVS, 1996. - 65 lpp. 
7. Grīns M., Grīna M., Latviešu gads, gadskārta un godi. - Rīga, 1992. 

8. Milaša I., Hahele R., Kalniņa D., Jezerskis Z., Jonāne L., Zvingevica A., Vulfs R. Ar gudru 

ziņu. Matemātika. Dabaszinības 3.klasei (( Mācību grāmata , Darba burtnīca, Metodiskais 

līdzeklis), - Rīga: RaKa, 2005. 

9. Liepiņa L., Liepiņa I., Hermanis Arājs. Koki un krūmi vasarā. Noteicējs Rīga: BVS, 1997. - 

31 lpp.  

10. Liepiņa L., Liepiņa I., Hermanis Arājs. Koki un krūmi ziemā. Noteicējs. Rīga: BVS, 1997. - 

32 lpp. 

11. Vaivode E. u.c.  Es un mēs, un viss ap mums. Skolotāja grāmata [1.–4.klasei] Lielvārde : 

Lielvārds, 2000. – 224 lpp.  

12. Prelgauska Dz. Spēles, rotaļas eksperimenti. Rīga. SIA Izglītības soļi, 1997. 
13. Trakas lietas par atkritumiem. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

14. Trakas lietas par klimata izmaiņām. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

15. Trakas lietas par gaisa piesārņojumu. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”Rīga, 2005. 

16. Trakas lietas par to, ko ēdam. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

17. Trakas lietas par dabu. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

18. Vilciņa V. Cilvēks- Atkritumi -Vide. Rīga: SIA „Krauklītis”, 2004. 

19. 50 simple Things KIDS can do to save the Earth., California.,1990. 

20. Orr W.D. Ecological literacy – education and the Transition to a Postmodern Word. State 

University of New York Press Albany, 1992. – 210. p 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Dabaszinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-6.klasei. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/standarti.shtml 

2. Dabaszinības 1.-6.klasei. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs.  

http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf 

3. Gaigale D. Dabaszinātņu pamatu apguve pamatskolā. Skolotājs, 2008. Nr.2, 30.-33.lpp. 

4. Kalniņa D. Pētnieciskā pieeja dabaszinību apguvē. Skolotājs, 2007.Nr.2, 18.-28.lpp.  

 

Piezīmes: 

Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības 

skolotājs” studentiem. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Teaching/ learning methodology of Science  

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/standarti.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/visizgl/programmas/pamskolai/dabzin.pdf


 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programs “primary school teacher”.  
During the course students' acquired knowledge and professional competences in natural science 

teaching methodology for form 1-4. Much attention is paid to development of research skills, 

comprehension about natural diversity and unity.  Students acquire the ability to plan, to model, and a 

critical analyze of lessons fragments, and to assess their students' activities and learning achievements. 

 

  



Kursa nosaukums Dabas zinības un to mācību metodika IV 

Kursa kods PedaP353 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Dabas zinību mācību metodika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

 

32 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Lolita Jonāne 

Dr. Pedagoğijas doktors, pētniece Rudīte Grabovska 

 

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

Apgūti studiju kursi  “Dabas fizikālie procesi”,  “Dabas zinības un to mācību metodika 1.-4.kl.” 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas “Pamatizglītības skolotājs” studentiem.  

Studiju kursa apguves laikā studējošie padziļina zināšanas par dabaszinību mācību procesa plānošanu 

un organizēšanu 5-6. klasē. 

 

Rezultāti: 

 Apguvuši studiju kursu studenti demonstrē zināšanas un izpratni par dabaszinību izglītības 
mērķiem, uzdevumiem, saturu, sasniedzamajiem rezultātiem 5-6. klasē. 

 Studenti demonstrē prasmi pielietot pedagoģiskās un metodiskās zināšanas dabaszinību mācību 

procesa plānošanā un vadīšanā un kritiski izvērtēt tā norisi.  

 Studējošie demonstrē prasmi lietot pētniecisko pieeju dabaszinību mācību procesa organizēšanai 5-

6. klasē. 

 Studējošie demonstrē prasmi sadarbojoties pieņemt izvērtētus lēmumus un rast originālus 

risinājumus dabaszinību mācību procesa norisei un pilnveidei. 

 

Kursa saturs: 

Mācību satura un tā apguves metožu analīze. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: semināri -20.st. praktiskie darbi – 12.st. 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

 

1. Dabaszinības 5-6. klasē. Vecumposma īpatnības. Sasniedzamie rezultāti. Pētnieciskās 
darbības prasmju salīdzinošā analīze, beidzot 3. un 6. klasi. 

2. Mācību procesa plānošana. Temata „Visums” saturs, skolēnam sasniedzmie rezultāti, apguves 

plāns un mācību metodika. Galerijas metodes lietošana. Pārbaudes darba saturs. 

3. Laika skaitīšana. Pētījums, izmantojot  informācijas avotu - kalendāru. Pētījumu rezultātu 

prezentēšana. 

4.  Temata „Zemes atmosfēra ”saturs, apguves plāns un mācību metodika. Procesu modelēšana. 

5. Temata „Kustība un spēki ” saturs, apguves plāns un mācību metodika. Lidošanas, peldēšanas 

nosacījumu analīze. Mācību stundu modelēšana. 

6. Temata  „Vielu fizikālās  īpašības” saturs, apguves plāns un mācību metodika. 

7. Temata  „Elektrība un magnētisms”  saturs, apguves plāns. Pētnieciskie darbi. Elektriskās 

ķēdes un elektriskie lielumi. Elektrodrošība. 
8. Temata  „Vielu ķīmiskās  īpašības”  saturs, apguves plāns un mācību metodika. Laboratorijas 

darbs. „Noteiktas koncentrācijas šķīdumu pagatavošana”. Bīstamās vielas. 

9. Temata „Resursi. Enerģijas avoti” saturs, apguves plāns un mācību metodika. 



10. Organisko vielu noteikšana augos. Mācību stundas modelēšana un izvērtēšana. 

11. Temata  „Mikropasaule”  saturs, apguves plāns un mācību metodika. Darbs ar mikroskopu. 

12. Temata  „Organismi”  apguves plāns un mācību metodika. 

13. Temata  „Cilvēks”  saturs, apguves plāns un mācību metodika 

14. Temata  „Ekosistēmas”  apguves plāns un mācību metodika. Darbs ar augu noteicējiem. 

15. Pētījums „Apkārtējās vides piesārņojums”, tā norise, rezultātu prezentēšana. 

16. Ieskaites darbu „Dabaszinībās” analīze. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīga metodiskās un mācību literatūras avotu studēšana. 

Tematisko plānu,  atsevišķu  mācību stundu plānu un summatīvās vērtēšanas darbu izstrāde. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite, eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30%,  

patstāvīgo darbu izpilde, portfolio izveide 30%;  kolokvijs– 40% . 

Kursa noslēgumā: eksāmens. 

Izmantojamās studiju metodes un formas: - semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusijas, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Arājs R., V.Drulle V., Miesniece A. Dabaszinības 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC. 

(Komplektā: Darba burtnīca, grāmata, Metodisks līdzeklis skolotājiem.) 

2. Arājs R., V.Drulle V., Miesniece A. Dabaszinības 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC. 

(Komplektā: Darba burtnīca, grāmata, Metodisks līdzeklis skolotājiem.) 

3. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. – Rīga. RaKa, 2006. 

4. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. – Rīga. RaKa, 2004. 

5. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija .-R.: Zvaigzne ABC, 1999 
6. Hahele R. Pašnovērtējums mācību procesā. RaKa, 2006. 

7. Hahele R. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība,. Rīga. RaKa, 2005. 

8. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Teorija. Pieredze. Prakse – 

Rīga. RaKa, 2004. 

9. Keirāns L., Švinka E. Ekskursijas augu un nedzīvās dabas novērošanai. -Rīga: Zinātne, 

1981.  

10. Lapiņa L., Rudiņa V. Apgūsim demokrātiju. Interaktīvās mācīšanas metodes; R: Zvaigzne 

ABC;1997.,135.lpp.  

11. PaiksG., Selbijs D. Pasaule ienāk klasē., LU EC Vide 197.lpp. 

12. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. – Rīga, VISC, 2011. 

13. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana . Metodisks materiāls skolotājiem.- Rīga  ISEC, 

2008. 
14. Rubana I.M.  Mācīties darot. – Rīga. RaKa, 2000. 

15. Valsts pamatizglītības standarts.- Rīga.: IZM ISEC, 1998 

16. Vilks I., Gribuste R. Vilciņa S. Dabaszinības 5. klasei ( Mācību grāmata , Darba burtnīca, 

Metodiskais līdzeklis). - Lielvārde, Lielvārds, 2006.-2008. 

17. Vilks I., Gribuste R. Vilciņa S. Dabaszinības 6. klasei ( Mācību grāmata , Darba burtnīca, 

Metodiskais līdzeklis). - Lielvārde, Lielvārds, 2006.-2008. 

 

Papildliteratūra: 

1. Baranova A. Spēles metode bioloģijas stundās. Rīga, Raka.1999. 

2. Bioloģijas jēdzienus skaidrojošā vārdnīca., Mācību apgāds NT., 1997.,88.lpp. 

3. Dabas enciklopēdija. Rīga. Zvaigzne ABC, 1998. 

4. Trakas lietas par atkritumiem. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

5. Trakas lietas par klimata izmaiņām. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

6. Trakas lietas par gaisa piesārņojumu. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”Rīga, 2005. 

7. Trakas lietas par to, ko ēdam. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

8. Trakas lietas par dabu. Palīgs skolotājam. SIA „Zaļā josta”, Rīga, 2005. 

9. Vilciņa V. Cilvēks- Atkritumi -Vide. Rīga: SIA „Krauklītis”, 2004. 

10. Vide  un  mūsu  sabiedrība.- Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 1996 

 

Periodika un citi informācijas avoti 



 

 

Piezīmes: 

Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studentiem. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Natural Science and it’s teaching methodology. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for students of bachelor study programs “primary school teacher”.  

During the course students' acquired knowledge and professional competences in natural science 

teaching methodology for form 5-6. Much attention is paid to development of research skills, 

comprehension about natural diversity and unity.  Students acquire the ability to plan, to model, and a 

critical analyze of lessons fragments, and to assess their students' activities and learning achievements. 

 

  



Kursa nosaukums Bērnu folkloras un literatūras mācību metodika 

Kursa kods Filo3010 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolu pedagoģija (Mācību metodika) 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.philol. Rudīte Rinkeviča 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss veido priekšstatu par bērnu literatūras specifiku, bērnu literārā teksta uztveres īpatnībām un 

apguves vadīšanu pamatizglītības posmā. Kurss sekmē latviešu un ārzemju bērnu literatūras  apguvi 

vēsturiskā, žanru un literāro virzienu kontekstā. Kursa ietvaros studenti pilnveido zināšanas par bērnu 

prozas, lirikas, dramaturģijas iezīmēm un attīstības gaitu,  analizē bērnu literatūras specifikas 

izpausmes apgūstamajos tekstos. Studenti apgūst arī bērnu literatūras apguves vadīšanas 

pamatprincipus sākumskolā, 5., 6.klasē,  darbā izmantojamās mācību metodes, kas attīsta literārā teksta 

interpretācijas iemaņas un sekmē skolēnu iesaistīšanu radošā darbībā. 

 

Rezultāti: 

Apguvuši studiju kursu, studējošie: 

■ izprot bērnu literatūras nozīmi kultūrā un izglītībā, demonstrē tās specifikas pārzināšanu,  

■ prot analizēt un izvērtēt jaunākā skolas vecuma bērniem veidotos tekstus,  

■ patstāvīgi padziļina savu profesionālo kompetenci, apzinot aktuālās tendences bērnu literatūras 

pētniecībā, 

■ izmanto studiju kursā iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai un  īstenošanai, 

■ iegūtās zināšanas un prasmes bērnu literatūras mācību metodikā izmanto literāro tekstu apguves 

vadīšanā, izstrādā metodiskos  ieteikumus un uzdevumus  tekstu interpretēšanai, skolēnu radošās 

darbības  rosināšanai. 

 

Kursa saturs: 

1. Bērnu literatūras jēdziens, specifika, attīstības gaita.  

2. Raksturīgākās tendences bērnu literatūras veidos un žanros. 

3. Folkloras tēli un motīvi bērnu literatūrā.  

4. Bērnu literatūras klasika. Tradicionālais un novatoriskais jaunākajā bērnu literatūrā.  

5. Bērnu literatūras apguves vadīšanas pamatprincipi. 

6. Literārās lasīšanas specifika. 

7. Radošās darbības rosināšana un tēlainās domāšanas attīstīšana literatūras stundās. 

 

Kursa plāns: 

(atspoguļo kursa saturu, struktūru un kalendāru) 

Kursa struktūra:  praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1. Bērnu literatūras jēdziens un specifika. 

2. Bērnu literatūras sākotne un attīstības gaita. 
3. Folkloras tēli un motīvi bērnu literatūrā. 

4. Latviešu bērnu prozas raksturojums. Literārā pasaka, stāsti, tēlojumi, romāni     bērniem un 



pusaudžiem. 

5. Raksturīgākās tendences latviešu bērnu dzejā. 

6. Dramaturģija bērniem – tematika un tās risinājums lugās. 

7. Atzinumi par bērnu literatūru literatūras vēsturē un literatūrkritikā.   

8. Tradicionālais un novatoriskais jaunākajā bērnu literatūrā. 

10. Literārā darba lasīšanas un uztveres īpatnības pamatizglītības posmā. 

11. Daiļliteratūras apguvē izmantojamās mācību metodes. 

12. Blūma taksonomijas izmantošana bērnu literatūras apguvē.   

13. Literārās pasakas/autorpasakas apguves vadīšanas metodiskie nosacījumi. 

14. Darba lapas literatūras apguvē, metodiskie ieteikumi to izstrādei. 

15. Dzejoļa interpretācija. 

16. Skolēnu radošās darbības rosināšana darbā ar tekstu literatūras stundā. 
 

Studējošo patstāvīgais darbs: Praktisko nodarbību materiāla patstāvīga apguve. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Izmantojamās studiju metodes un formas – praktiskās nodarbības, patstāvīgie darbi. 

Regulārs praktisko nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajos 50%, patstāvīgo darbu izpilde 20%, 

studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 30%. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latviešu literatūras vēsture I – III sēj.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2001.  

2. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Bērns kultūrā”, IX. Starptautisko zinātnisko 

rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2007. 

3. Rinkeviča R. Bērnības semiotika 20.gs. 20.-30.gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā. – 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 

4. Rudzītis J., 1995., Problēmisks dialogs ar daiļdarbu klasē. Rīga, Pedagogu izglītības atbalsta centrs 
5. Rune M.,2003., Stratēģijas literatūras apguvē pamatskolā. Rīga, RaKa  

6. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. - Rīga: Zvaigzne, 1978. 

7. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. – Rīga: RaKa, 2005. 

8. Sunny Side of Darkness. Children’s Literature in Totalitarian and Post-totalitarian Period. – Tallin: 

Tallin University, 2005. 

9. Talce B., 1999., Tēlainā izpratne literatūrā. Rīga, RaKa  

10. Valeinis V., 2000., Daiļdarba analīze. Rīga, Zvaigzne ABC 

 

Papildliteratūra: 

1. Batņa V. Rosinot bērna iekšējo pasauli.- Rīga: RaKa, 2001. 

2. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. IV ATEE, Rīga: SIA : Izglītības soļi”, 

2002. 

3. Kiršentāle I. Dzīve un pasaka. – Rīga: Liesma, 1975. 

4. Latviešu rakstnieku portreti 70. – 80.gados. – Rīga: Zinātne, 1994. 

5. Miltuse A. Mēs nākam no bērnības./ Pirmsskolas izglītība, 2001. Nr. 2. 

6. Milzere M. Latviešu rakstnieku portretu skices. – Rīga: Zvaigzne, 1994. 

7. Padoms (atziņu kr. par bērnu lit.). - Rīga: Liesma, 1986., 1988. 

8. Konferenču materiāli ( “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”(Liepāja), “Literatūra un kultūra: 

process, mijiedarbība, problēmas” (Daugavpils)) 

9. Ruberte I.,1997., Ilustrēta folkloras vārdnīca skolai “Vārdu klētiņa”. Rīga, Zvaigzne ABC 
10. Sarma I. Bērnu rotaļlietas, spēles un vaļasprieki 20.gadsimta Latvijā./ Letonica 2007/16. 

11.Sudrabotais vārds (atziņu kr. par bērnu lit.). – Rīga: Liesma, 1977., 1982. 

12. Šmite A. Raiņa dzeja bērniem. – Rīga: LVU, 1988. 

13.Varavīksne (literārā mantojuma gadagrāmata). – Rīga: Liesma, 1970. –80.gadi. 

14.Viese S. Pie sliekšņa, pie avota. – Rīga: Zvaigzne, 1989. 

15. Zirgs, kas naktī dzied. Bērnu literatūra Latvijā. – Rīga: Latvijas bērnu  

                     un jaunatnes literatūras padome, 2006. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāli: “Grāmatu Apskats” (20.gs. 90.gadi), “Grāmata” (1990.g.12.nr.),“Karogs”,  www.satori.lv,  

www.bilingvals.lv, www.satori.lv  , www.ailab.lv 

 

http://www.satori.lv/
http://www.bilingvals.lv/
http://www.satori.lv/
http://www.ailab.lv/


Piezīmes: 

Nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Pamatizglītības skolotājs”, B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Children’s Literature and Teaching Methodic 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course deals with the notion “children’s literature” and its specifity. It regards issues about the 

origin of children’s literature in Latvia and other countries, its history and development till nowadays, 

about its teaching methods.  

  



Kursa nosaukums Sports I 

Kursa kods SpoZI006 

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem, lai apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta 

aktivitāšu organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta 

saturu, to īpatnībām skolas izglītības posmā.  

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības īpatnībām skolas izglītības posmā; 

 skolas sporta mācību saturu.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 izvēlēties sporta aktivitāšu saturu atbilstoši izvirzītajām mērķim un skolas vecuma bērnu 

attīstības īpatnībām; 

 analizēt un kritiski izvērtēt skolēnu veselības problēmas, noteikt tos celoņus; 

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

Kursa saturs: 

5. Sports vispārējās izglītības sistēmā – P2 

6. Fizisko aktivitāšu bioloģiskais pamatojums – P2  

7. Personības raksturojums saistībā ar fiziskajām aktivitātēm – P2 

8. Pamatkustības – P2  

9. Kustību rotaļu organizēšanas un vadīšanas īpatnības skolas vecuma bērniem – P4 

10. Peldetprasmes pamati – P4 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Izglītības likums. Izglītības standarti un izglītības programmas. Sporta principi skolā.  

2. Fiziskie vingrojumi veselībai un fiziskai attīstībai. Fizisko vingrinājumu struktūra, 

kustību tehnika, kustību prasmes un iemaņas. 

3. Sports un skolēna personības attīstība: sociālā, garīgā, psihiskā, emocionālā.  

4. Soļošanas, skriešanas, lēcienu, palēcienu veidi, mešanas, ķeršanas, ripināšanas, rāpošanas, 

rāpšanās veidi to pilnveidošana un nostiprināšana skolas vecuma bērniem (rotaļveida un 

atdarināšanas vingrinājumi). 
5. Dažādās intensitātes kustību rotaļas.  

6. Didaktiskās kustību rotaļas un fiziskie vingrinājumi.  

7. Vingrinājumi iepazīšanai ar ūdens. Elpas aizture. Slīdējumi ūdenī.  



8. Kāju darbība. Roku darbība. Ieelpa un izelpa ūdenī.   

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 

- skolēnu veselības problēmu apzināšana un analīze (10%); 

- rotaļveida un atdarināšanas vingrinājumu izstrāde un apraksts (20%); 
- didaktisko kustību rotaļu izstrāde, apraksts un organizēšana (40%).   

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Dzintere, D., Boša, R. (1997) Rotaļspēles. – R.: Mācību apgads  

2. Fiziskās kultūras teorija/ I.Liepiņa redakcijā. (1993) – R.: Zvaigzne ABC  

3. Fiziskā audzināšana. Metodiskie ieteikumi sākumskolai. – Rīga, 1996 

4. Grants, J. (1997) Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - R.: Mācību grāmata  

5. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – R.: Raka  
6. Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka  

7. Krauksts, V. (2006) Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports. – R.: Drukātava 

8. Kurzemniece, L. (2001) Personības attīstība sporta stundās. – Rīga 

9. Kurzemniece, L. (1998) Fiziskā audzināšana jautājumos un atbildēs. – R.: Zvaigzne ABC  

10. Kurzemniece, L. u.c. (1998) Sporta ABC 3. – 5. klasei. – R.: Zvaigzne ABC  

11. Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. (1994) Kurzemnieces, L. red. -  R.: Mācību 

grāmata  

12. Puškarevs, I., Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. –R.: Lielvārds 

13. Romenkova, V. (1999) Rotaļu attīstība. – R.: Vārti  

14. Sporta spēles skolā. (1991) Kupča, J. red. – R.: Zvaigzne ABC 

15. Mawer, M. (1995) The effective Teaching of Physical Education. – London: Longman Group 

Limited 
16. Ommundsen, I. (1997) Exercice and Fitness. Sport for children and youth. Motivational 

aspects. – Odense: Odense Universiry press 

 

Papildliteratūra: 

1. Kancāns, J.R. (2000) Vispusīgā fiziskā sagatavošanas. – R.: Latvijas Policijas akadēmijas 

izdevniecība 

2. Krauksts, V. (2006) Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt. – R.: Drukātava  

3. Valtneris, A. (2001) Bērnu un pusaudžu fizioloģija.– R.: Zvaigzne ABC  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv  

Žurnāls „Skolotājs”  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Sports  
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the professional bachelor study programme “Basic 

Education Teacher”. Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports 

education and develop the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course 
helps the students to acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of 

sport in school education. 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Sports II 

Kursa kods SpoZ2002 

Zinātnes nozare Sporta zinātne  

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts profesionālas bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem, lai apgūtu sporta izglītības teorētiskos pamatus, veidojot prasmes un iemaņas sporta 

aktivitāšu organizēšana un vadīšana. Kursa ietvaros studējošie iegūs zināšanas un izpratni par sporta 

saturu, to īpatnībām skolas izglītības posmā.  

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 sporta izglītības īpatnībām skolas izglītības posmā; 

 skolas sporta mācību saturu.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 izvēlēties sporta aktivitāšu saturu atbilstoši izvirzītajām mērķim un skolas vecuma bērnu 

attīstības īpatnībām; 

 analizēt un kritiski izvērtēt dažādu fizisko vinginājumu ietekmi uz organismu; 

 noteikt un regulēt fizisku slodzi sporta aktivitāšu laikā;  

 integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās praktiskajā 

darbībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Fiziskā slodze un tās raksturojums – P2 

2. Vingrošana un vingrošanas līdzekļi – P4  

3. Veiklība un tās attīstība skolas vecuma bērniem – P2  

4. Mācību individualizācija un diferenciācija – P2 

5. Pareiza stāja un pēda – P2  

6. Dinamiskās minūtes un pauzes – P2 

7. Sporta nodarbību formas un to īpatnības – P2  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 

 

Praktisko darbu tēmas: 

 

1. Fiziskās slodzes veidi, iedarbības virzieni. Fiziskās slodzes komponenti, slodzes 

regulācijas paņēmieni. Atpūta.  

2. Uzmanības vingrinājumi, ritmiskās vingrošanas elementi. 

3. Vispārattōstošo vingrojumu kompleksa organizēšanas un vadīšanas īpatnības. 
Tradicionālais sporta inventārs, netradicionālie priekšmeti, dabas materiālu izmantošana. 

4. Līdzsvara spēju attīstībā, kustību koordinācija un tā attīstība, telpas un laika izjūtas 

pilnveidošana.  



5. Stājas vingrojumi. Plakanās pēdas profilaktiskie vingrojumi.  

6. Bērnu individuālais temps: kustīgie, hiperaktīvie un inertie bērni, to raksturojums un 

darba īpatnības.  

7. Dinamisko minūšu un paužu organizēšanas metodika dažāda vecuma skolēniem.  

8. Sporta izpriecas. Sporta un veselības diena. Organizēšanas un vadīšanas īpatnības.   

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 
Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 

- dažādu fizisko vingrinājumu ietekmes uz organismu analīze (10%); 

- plakanās pēdas profilaktisko vingrinājumu apkopošana un izstrāde (10%)  

- veselību veicinoša vingrošanas kompleksa izstrāde, apraksts, organizēšana un vadīšana (35%)  

- dinamisko minūšu izstrāde un apraksts (15%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

17. Avotiņa, M. (1998) Ritmika sākumskolā. – R.: Zvaigzne ABC  

18. Fiziskās kultūras teorija/ I.Liepiņa redakcijā. (1993) – R.: Zvaigzne ABC 

19. Grants, J. (1997) Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - R.: Mācību grāmata  

20. Jansone, R. (1999) Sporta izglītība skolā. – R.: Raka  

21. Jansone, R., Krauksts, V. (2005) Sporta izglītības didaktika skolā. – R.: Raka  

22. Krauksts, V. (2006) Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports. – R.: Drukātava 

23. Kurzemniece, L. u.c. (1998) Sporta ABC 3. – 5. klasei. – R.: Zvaigzne ABC 

24. Kūpers, K. (1990) Aerobika veselībai. - R.: Zinātne  

25. Mauriņ, L., Tripāne, T. (1999) Ieteicamas fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības 

traucējumiem. - R.:Madris  
26. Netradicionālie vingrinājumi, spēles un rotaļas. (1994) Kurzemnieces, L. red. -  R.: Mācību 

grāmata  
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa  

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Sports 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the professional bachelor study programme “Basic 
Education Teacher”. Its purpose is to help the students acquire the theoretical fundamentals of sports 

education and develop the skills and aptitudes of organising and managing sports activities. The course 

helps the students to acquire knowledge and develop an understanding of the content and features of 

sport in school education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodika I, II, III  

Kursa kods Mate3003 

Zinātnes nozare  

Zinātnes apakšnozare Matemātikas metodika 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti  7.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

80 

 

- 

 

80 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. paed., profesore Elfrīda Krastiņa 

 

 

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

Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studentiem. 

Matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas un psiholoģiski didaktiskas likumsakarības, dažādas 

mācību koncepcijas un matemātiskās domāšanas mērķtiecīga vadīšana Pamatizglītībā. 

  

 

Rezultāti: 

Kursa apguves gaitā studējošie: 

- demonstrē teorētisko (pedagoģijas, psiholoģijas, matemātikas ) zināšanu kritisku izpratni un saistību 

ar matemātikas mācību metodikas praktisko zināšanu pielietošanu aktuālu mācību un audzināšanas 

problēmu risināšanā praksē; 

- spēj plānot, organizēt, vadīt arī integrētu, vērtīborientētu mācību procesu matemātikas stundās, 
projektu nedēļās un ārpusstundu nodarbībās atbilstīgi normatīvo dokumentu prasībām; 

- spēj motivēt skolēnus matemātikas mācībām, radīt jaunas metodiskas idejas un alternatīvus 

risinājumus individualizētam darbam ar dažādas sagatavotības skolēniem, bērniem ar īpašām 

vajadzībām iekļaujošās mācībās; iesaistās mācību palīglīdzekļu izgatavošanā; 

- adekvāti izvērtē skolēnu mācību rezultātus kā arī iesaista skolēnus savu mācību sasniegumu 

pašizvērtēšanā un plānošanā matemātikas apguvē; 

- organizē sadarbību klasē (ar skolēniem un viņu vecākiem, kolēģiem) dažādās projektu grupās 

matemātikas mācību kvalitātes pilnveidei (konsultācijas, mācību ekskursijas, olimpiādes, interešu 

pulciņu u.tml.). 

- spēj argumentēti diskutēt un izteikt savu attieksmi par aktualitātēm matemātikas mācībās no praksē 

gūtās pieredzes, kritiski izvērtēt savu darbību prakses laikā; 

 

Kursa saturs un plāns 

1. Matemātikas metodikas vispārīgie jautājumi. 16 stundas 2.kurss 4.sem. 

a. Matemātikas metodikas priekšmets, tā saturs un uzdevumi. Matemātikas metodikas 

saikne ar citām zinātnēm. Matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas modelis. 

b. Matemātikas mācīšanas vēsturiskā attīstība. Aritmētikas vēstures elementi. 

c. Matemātiskās sākumizglītības mērķi un saturs. Matemātikas standarts un programma. 

Mācīšanas, audzināšanas un attīstīšanas mērķu kompleksā plānošana, mācību 

motivācijas veidošana. Matemātiskas kursa saturs. Prasības skolēnu matemātiskai 
sagatavotībai Pamatizglītībā. Pētniecības problēmas matemātikas mācīšanā. 

d. Psiholoģiski didaktisko likumsakarību sistēma, un matemātikas mācīšanas metodes 

Pamatizglītībā. Uztveres, uzmanības, atmiņas, likumsakarības un to attīstīšana 



mācību procesā. Psiholoģiski loģiskās domāšanas operācijas matemātikas apguvē, 

analīze un sintēze, salīdzināšana, abstrahēšana un konkretizēšana, vispārināšana, 

klasificēšana, indukcija un dedukcija, analoģija. 

e. Didaktiskie principi un to realizēšana matemātikas mācīšanā. Didaktiskās spēles un 

rotaļas. Matemātisko spriedumu iegūšanas paņēmieni. Matemātisko prasmju un 

iemaņu veidošanas paņēmieni. Plānošana. Prognozēšana. Projektu metode integrētai 

zināšanu pielietošanai. 

f. Matemātikas mācību process un tā organizācija. Matemātikas mācību procesa 

vispārīgs raksturojums. Matemātikas mācību procesa plānošana un to organizēšana, 

tematiskais plāns. Matemātikas stunda, stundas konspekts. Darbs apvienotajās klasēs. 

Skolēnu patstāvīgais darbs. Mācību rezultātu pārbaude un vērtēšana. Mācību 

sasniegu pašizvērtēsana. Mācību individualizācija. Mācīšanās stilu respektēšana. 
g. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi matemātikā. Vispārīgs mācību līdzekļu un 

palīglīdzekļu raksturojums. Iepazīšanās ar atsevišķiem ar atsevišķiem mācību 

palīglīdzekļiem, dažādu autoru mācību grāmatām. Metodiskās prasības to izveidei un 

izvēlei. 

h. Dažādas koncepcijas matemātikas mācīšanā. Attīstošās mācīšanas pamatprincipi. 

Teorētiskās domāšanas attīstīšanas iespējas Pamatizglītībā. Integrētās mācības. 

Ārvalstu pieredze matemātikas mācīšanā Pamatizglītībā (ASV, Vācijā u.c.). 

2. Patstāvīgais darbs 

3. aritmētikas vēstures elementi (izmantojami darbā ar skolēniem); 

4. iepazīties ar matemātikas standartu, programmu, tematisko plānu (www.izm.gov.lv; 

www.isec.gov.lv) 
5. vingrinājumu piemēri domāšanas operāciju attīstīšanai matemātikas stundās; 

6. matemātikas stundas konspekta/plāna paraugs (no praksē vērotām stundām); 

7. mācību individualizācija matemātikas stundā, respektējos mācīšanās stilus (tēma pēc izvēles); 

8. ārpusklases pasākuma scenārijs matemātikā; 

9. pašizvērtēšanas paņēmieni/darba lapas. 

 

10. Atsevišķu tematu mācīšanas metodika. 16 stundas. 3.kurss 5.sem. 

a. Naturālo skaitļu aritmētikas mācīšanas metodika.  Naturālie skaitļi un nulle. 

Atsevišķu skaitļu koncentru mācīšanas metodika.  

b. Numerācija, tās īpatnības katrā skaitļu koncentrā.  

c. Četras darbības ar naturālie skaitļiem, aprēķinu paņēmieni. Četru darbību tabulu 

apguve.  
d. Rakstveida aprēķini. Matemātiskās izteiksmes. 

e. Teksta uzdevumu veidi. Vienkāršo teksta uzdevumu un to paveidu mācīšanas 

metodiskie principi.  

f. Salikto teksta uzdevumu mācīšanas metodiskie principi. Salikto teksta uzdevumu 

modelēšana, risināšana.  

g. Ekonomiskas uzdevumi Pamatizglītības kursā. 

h. Matemātikas mācību stundu vadīšana praksē. 

11. Patstāvīgais darbs 

12. galda spēle numerācijas vai skaitļošanas prasmju galvā nostiprināšanai; 

13. metodiskie paņēmieni/darba lapas skaitļošanas prasmju nostiprināšanai; 

14. teksta uzdevumu risināšanas piemēri ar dažādiem paņēmieniem; 
15. ekonomikas uzdevumu piemēri sākumskolā; 

16. prakses materiāli matemātikas stundu un ārpusstundu pasākuma vadīšanā. 

17. stundas 3.kurss 6.sem. 

a. Algebras, kombinatorikas un statistikas elementu mācīšanas metodika. Algebras 

elementi matemātikas kursā. Burtu simbolika. Algebriskās izteiksmes. Vienādības un 

nevienādības. Vienādojumi.  

b. Kombinatorikas un statistikas elementi Pamatizglītības matemātikas kursā un to 

mācīšanas metodiskie principi. 

c. Nestandarta uzdevumu ar algebras, kombinatorikas un statistikas elementiem 

risinātmācīšana. 

d. Daļu mācīšanas metodika. Daļu mācīšanas metodiskie principi. Uzskates līdzekļi. 

Pamatdaļas.  
e. Daļu uzdevumu trīs veidi. Jēdziens par daļām. 

f. Lielumi un to mērīšanas mācīšanas metodika. Lielumu jēdziens. Mērītmācīšanas 

metodiskie principi.  

g. Garuma mēri. Masas un tilpuma mēri. Praktisko un pētniecisko uzdevumu risināšana. 

h. Laika mēri. Laika rēķini. Pētnieciskie uzdevumi. 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.isec.gov.lv/


i. Nestandarta uzdevumu ar mēriem risinātmācīšana. 

j. Didaktiskās spēles un rotaļas ar mēriem. 

k. Ģeometrijas elementu mācīšanas metodika. Ģeometrijas mācīšanas mērķi un 

mācīšanas metodiskie principi. 

l. Didaktiskās spēles, rotaļas un attīstošie uzdevumi ar ģeometriskās figūrām. 

m. Ģeometrisko figūru, maketu, mozaīku modelēšana. 

n. Matemātika pirmsskolā. Pirmskaitļu posms. Vispārīgo mācību un intelektuālo 

darbības prasmju attīstīšana rotaļu darbībā. 

o. Pirmais desmits. Skaitļa jēdziena veidošana, vairāk, mazāk, tikpat. Skaitļa jēdziena 

trejādās izpausmes. Ciparu rakstība. Skaitļu virkne. 

p. Integrēto rotaļnodarbību plānošana un vadīšana. 

18. Patstāvīgais darbs 
19. Individualizēti uzdevumi ar algebras, kombinatorikas un statistikas elementiem(darba lapa, 

spēle, u.tml.) 

20. Spēle daļu mācīšanai vai uzskates līdzeklis 

21. Spēle ar lielumiem, pētniecisks miniprojekts ar lielumiem 

22. Spēle at ģeometrijas elementiem 

23. Origami matemātikas stundās 

24. Ģeometrija dzīvē, dabā un mākslā 

25. Integrētas rotaļnodarbības 5-6gadus veciem bērniem 

26. Atbildes uz testa jautājumiem. 

27. Atsevišķu skaitļu koncentru mācīšanas metodika (integrētā pieeja). 32 stundas 4.kurss 7.sem. 

a. Pirmais desmits (turpinājums). Skaitļa sastāvs. Saskaitīšanas un atņemšanas darbības 
jēdziens, darbības paņēmieni. Didaktiskās spēles un rotaļas pirmā desmita 

nostiprināšanai. 

b. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi 1.klasē, to izvērtēšana. 

c. Mācību stunda 1.klasē plānošana un vadīšana. 

d. Otrais desmits. Numerācijas izpratne. Saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni ar 

pāreju citā desmitā. Metodiskie paņēmieni saskaitīšanas, atņemšanas tabulu apguvei. 

e. Pirmais simts. Koncentra vispārīgs raksturojums. Numerācija 100 apjomā vārdos un 

skaitļos. Saskaitīšana un atņemšana galvā. 

f. Teksta uzdevumu ar saskaitīšanu un atņemšanu modelēšana un risināšana. 

g. Skaitļa multiplikatīvais sastāvs. Reizināšanas un dalīšanas jēdzienu ieviešana. 

Metodiskie paņēmieni tabulu apguvē. 

h. Tematiskais plāns, tā izveide. 
i. Ārpustabulas reizināšana un dalīšana ar viencipara skaitli, ar divciparu skaitli. 

Dalīšana rodas atlikums. 

j. Teksta uzdevumi ar reizināšanu un dalīšanu. Integrētie projekti zināšanu un prasmju 

nostiprināšanai praktiskos uzdevumos. 

k. Projekts mācību ekskursijai. Projektu vadīšana. 

l. Pirmais tūkstotis. Numerācijas apguve. Četras darbības galvā. Saskaitīšana un 

atņemšana rakstos. Reizināšana un dalīšana ar viencipara skaitli rakstos. Praktiska 

teksta uzdevumu risināšana grupu darbā. 

m. Četrciparu skaitļi. Koncentra vispārīgs raksturojums. Zināšanu un prasmju 

paplašināšana un nostiprināšana. Reizināšana un dalīšana ar divciparu skaitli rakstos. 

n. Darbs ar skaitliskās informācijas avotiem, tabulām, diagrammām u.c.  
o. Daudzciparu skaitļi. Daudzciparu skaitļu numerācija, klases jēdziens. Četras darbības 

rakstos ar daudzciparu skaitļiem.  

p. Matemātisku problēmu modelēšana, atrisinājuma interpretācija. Kursa apguves 

kopsavilkums. 

28. Praktiskie darbi 

29. Mācību stundas konspekts 1.klasē. 

30. Recenzija par mācību grāmatu 1.klasē. 

31. Vienas tēmas (pēc izvēles) tematiskais plāns 2.klasē. 

32. Projekts mācību ekskursijai. 

33. Grupu darbs 3.klasē. 

34. Teksta uzdevumu par kustību risinātmācīšana. 

35. Atbildes uz testa jautājumiem. 
 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētās ieskaites un eksāmens. 



Praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība tajās (30%) 

Patstāvīgo darbu izpilde, to prezentācijas (70%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. J.Mencis. Matemātikas metodika pamatskolā. –R.: Zvaigzne, 1984 

2. J.Menča un E.Krastiņas 1.-4.klases matemātikas grāmatu, darba burtnīcu, didaktisko materiālu 

un metodisko palīglīdzekļu komplekts. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 2011.g.  

3. J.Mencis (jun.), V.Sūniņa. Matemātikas komplekts 1.,2.,3.klasei. – R.: Zvaigzne ABC 
4. J.Menča, I.Cines matemātikas burtnīcas pamatskolai. Visi desmit. – Zvaigzne ABC 

5. I.Milašas mācību burtnīcu komplekts 1.klasei – Lielvārds 

6. I.Helmanes u.c. matemātikas mācību grāmata un metodisko materiālu komplekts 1.-3.klasei – 

Lielvārds 

7. “Ar gudru ziņu” mācību metodiskais komplekts 1.-3.klasei – RaKa, 2003. – 2005. 

8. J.Mencis. Mazās skaitļu slejas. –R.: Zvaigzne ABC, 1995 

9. E.Krastiņa, D. Draviņa. Matemātika spēlēs un rotaļās. – R.: Zvaigzne ABC, 2010. 

10. E.Krastiņa, A.Pipere. mācību sasniegumu pašizvērtēsana – R.: Zvaigzne ABC, 2004 –216 lpp. 

11. A.Būman. Rodi prieku risinot./ Matem. Olimp. Uzd. Pamatizglītībai.- R.:Zvaigzne ABC, 

1998. –76 lpp. 

12. Ī.Gulbe. Domājamie uzdevumi 2.klasei. – R.:RaKa, 2000. 

13. V.Davidovs, N.Istomina, L.Petersone u.c. Dažādu valstu 1. – 4.kl. mācību grāmatas, darba 
burtnīcas un metodiskie palīglīdzekļi (Vācija, Krievija, Čehija, Somija) 

14. Valsts pamatizglītības standarts. – IZM, 2000. 

15. Principles and standards for school Mathematics. – USA, NCTM, 2000. 

16. Pamatizglītības standarts. – IZM, 2004. 

17. Mācību priekšmetu standarts. – IZM, 2004. 

18. I.Valtere. Matemātikas mācību grāmata un met.mat. komplekts. – R.: Pētergailis 

 

Papildliteratūra: 

1. Bols Dž. (2006) Brīnumainā skaitļu pasaule. – R.: Zvaigzne ABC. 

2. Treimane G. (2002) Dekoratīvie raksti. – R.: Zvaigzne ABC. 

3. Fišers R. (2005) Mācīsim bērniem domāt. – R.: RaKa. 

4. Breiks J., Havass H. (2009) 555 intelekta vingrinājumi bērniem. – R.: Zvaigzne ABC. 

5. G.Treimane. Ģeometriska spēle- R.: Zvaigzne ABC, 1995. –45 lpp. 

6. Костромина С.Н. (2008) Как преодолеть трудности в общении детей (математика) – М.: 

Еврознак. 

7. Бекаревич А.Н. Сформирование понятия числа в 4-8 классах. –минск: Нар.асвета, 1985. 

–120 с. 

8. Груденов Я.И. психологодидактические основы методики обучения математике.- М.: 

Пед., 1987.- 158 с. 

9. Изучение трудных тем по математике в I –III классах. –М.: Просвещение, 1982. –159 с. 
10. Прошников Н.П. Обучение математике в малокомплектной школе:4-8 кл.- М.: 

Просвещение, 1988. –189 с. 

11. Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения.- М.: просвещение, 1988. –192 с. 

12. Нимков К. и др. Множества. Отношения. Число. Велечины. М.: просвещение, 197. –61 

с. 

13. Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальних классах. 

–М.: просвещение, 1986 –175 с. 

14. Фридмане Л., Турецкий М. Как научиться решать задачи. –М.: просвещение, 1984 –175 

с. 

15. Пойа Д. Как решать задачу. – Львов, журн. «Квантор», 1991 –215 с. 

16. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. Под 
редакцией Торо М.И., Пышкало. –М.: Педагогика, 1977.- 248 с. 

17. Фепакова С.Ю. Сборник задач по математике для учащ. I- III классов Изневск, изд 

Светок, 1998 

18. Артемов А.К. Обучение математике в первом классе (программа развивающего 

обучения)- Пенза, 1995.-101 с. 

 

Literatūras saraksts ārpusklases darbam matemātikā 

1. A.Akopjans. 50 interesanti triki. –R.: Zvaigzne , 1979 

2. Ārpusklases darbs matemātikā astoņgadīgajā skolā (metodiska vēstule). R., 1964 

3. I.Depmanis. Skaitļu pasaule. –R.: Liesma, 1968 



4. H.Djudenī. 520 atjautības, pateicības un domu spēles. –R.: Zvaigzne, 1982 

5. I.Ignatjevs. Atjautības brīnumzemē. –R.: Avots, 1982 

6. E.Glonegers, V.Dims. Lielā spēļu grāmata. –R.: Zvaigzne, 1979 

7. Jautri un interesanti / Sastādījusi O.treskina –R.; Zavaigzne, 1977 

8. E.Krastiņa, D,Draviņa. Мatemātika spēlēs un rotaļās. – R.: Zvaigzne, 1977 

9. I.Kneislere. Origami- papīra locīšana. –R.: Zvaigzne, 1981 

10. B.Kordemskis. Matemātiskā atjautība – R.: LVI, 1956 

11. Matemātiskie raibumiņi. – R.: Mācību grāmata, 1995 

12. J.Mencis, P. Būmeistare. Cieto riekstu vācelīte. – R.: Zvaigzne, 1986 

13. I.Perelmanis. Dzīvā matemātika. – R.: LVI, 1964 

14. A.Rubenis. Senās zīmes un simboli. – R.: Vides aizsardzības klubs, 1990 

15. V.Žitomirskis, L.Šervins. Ģeometrija mazajiem. – R.: Zvaigzne, 1980 
16. Дик Н.Ф. (2009) 1000 олимпиадных заданий по математике в начальной школе. – Ростов 

на Дону: Феникс 

17. Арутюнан Е.Б., Левитас Г.Г. Скаски по математике. –М.Ж вышая школа, 1994. 

18. Игры со спичками (задачи и развлечения). –Минск, фирма «ВУАЛ», 1993. 

19. Ганс Ю. Айзенк. Провертье свои интеллектуаьные способности. –Рига, «Виеда», 1992. 

20. Жигалкина Т.К. система игр на уроках математики в 1 и в 2. классах. – М.: Новая 

школа, 1995. 

21. Нагибин Ф.Ф., Какнин Е.С. математическая шкатулка. – М.: Просвещание, 1988. 

22. Никитин Б.П. Развивающие игры.- М.: Знание,1994. 

23. Жигалкина Т.К. Игровые и занимательные задачи по математике 2 кл. –М.: 

Просвещание , 1987. 1 кл. – М.: Просвещание, 1986. 
24. Козлова  Е.Г. Сказки и подсказки. – М.: МИРОС, 1994. 

25. Минскин Е.М. От игры к занятиям. – М.: Просвещение, 1982. 

26. Тиргиная алгебра. –М.: Багира, 1994. 

27. Игнатьев Е.И. В царстве смекалке. –М.: Наука, 1982. 

28. Математическая смекалка. –Ь.: Омега, 1994. Энциклопедия. 

29. 600 задач на сообразительность. – Донецк, ИКФ «Сталкер»,1995. 

30. Шаригин И. Ф., Урганжлева Л. Н. Наглядная  геометрия. –М.: МИРОС, 1992. 

31. Волина В. Праздник числа. –М.: Знание,1993. 

32. Задачи по математике для внеклассной работы в V-VI классах. –М.: МИРОС,1993. 

33. Симметрия, орнаменти и мозаика. – М.: Контекст, 1995. 

34. секреты квадрата и куика. – М.: Контекст, 1995. 

35. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. – М.: Просвещение, 
1980. 

36. Чилингирова Л., Спиридонова Б. Играя, учимся математике. –М.: Просвещение, 1993. 

37. Куликов А. Мозгодром. – М.: Багира,1994. 

38. Шаригин И. Математический винегрет.  –М.: изд. Агенство ОРИОН, 1991. 

39. Труднев В.П. Внеклассная  работа по математике в начальной школе. –М.: 

Просвещение, 1975. 

40. Зайкин М.И. Математичесский тренинг. –М.: ВЛАДОС, 1996. 

41. Сахаров И.П., Алиницкий Н. Н. Забавная арифметика. –С- Петербург, «Лань», 1996. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Sākums” un „Skolotāja almanahs” 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “ Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Methodic of teaching mathematics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Teaching psychologically – didactic regularities of methodical system of teaching, as well as different 

concepts and developing mathematical thinking in primary school. 

 

 



Kursa nosaukums Matemātikas mācību metodika IV 

Kursa kods Peda1091 

Zinātnes nozare Matemātikas metodika 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

 

32 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. paed., profesore Elfrīda Krastiņa 

 

 

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

Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 

 

 

Kursa anotācija: 

Matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas un psiholoģiski- didaktiskas likumsakarības, dažādas 

mācību koncepcijas un matemātiskās domāšanas mērķtiecīga vadīšana Pamatizglītībā. 

 

 

Rezultāti: 

Studējošie: 

- spēj matemātikas mācību metodikas praktiskās zināšanas lietot aktuālu mācību un audzināšanas 

problēmu risināšanā praksē; 

- spēj plānot organizēt un vadīt matemātikas mācības (matemātikas stundas, projektu nedēļas, 

ārpusklases darbu) 5. un 6 klasē atbilstīgi normatīvo dokumentu prasībām; 

- spēj motivēt skolēnus matemātikas mācībām, piedāvā alternatīvus metodiskus risinājumus 
individualizētam darbam bērniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem, kuriem ir labas 

matemātiskās spējas mācību kvalitātes pilnveidei (konsultācijas, olimpiādes, interešu izglītība u.c.); 

- adekvāti izvērtē skolēnu mācību rezultātus, to dinamiku un personības izaugsmi, informē vecākus, 

kā arī iesaista skolēnus savu mācību sasniegumu pašizvērtēšanā; 

- iesaistās mācību un metodisko palīglīdzekļu sagatavošanā un jauninājumu ieviešanā praksē 

(informācijas tehnoloģijas, interaktīvā tāfele, Internets u.c.). 

 

 

Kursa saturs un plāns 

1. Matemātikas metodikas vispārīgie jautājumi.  

1.1. Matemātikas mācīšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Mācību saturs 5. – 6.klasēs un 

prasības skolēnu matemātiskai sagatavotībai. Matemātikas standarts, mācību programmas un 

to izveide. 

1.2. Matemātikas  mācīšanas organizācija. Matemātikas stunda,  tās  plānošana,  vadīšana.  

Matemātikas  mācīšanas  metodes. Zināšanu pārbaudes tehnoloģija. Zināšanu un prasmju 

pārbaudes kritēriji. Pārbaudes darbu veidošana un izvērtējums. Pašizvērtēšana mācību 

procesā. Zināšanu un prasmju vērtēšana 10 ballu skalā. 

1.3. Ārpusklases darbs matemātikā. Skolēnu sagatavošana ārpusskolas konkursiem un olimpiādēm 

matemātikā. Projektu darbi matemātikā 

2. Atsevišķu tematu mācīšanas metodika.  
2.1. Skaitļi un darbības ar tiem. 

 2.1.1. Naturālo  skaitļu  aritmētikas  mācības.  Naturālā  skaitļa  jēdziena vēsturiskā attīstība. 

Naturālo skaitļu numerācijas. Darbības ar naturāliem skaitļiem.  



2.1.2.  Skaitļa dalītāji un skaitļu dalāmie. Dalāmības pazīmes ar 2, ar 3, ar 5, ar 9, ar 10, ar 

100. Pirmskaitļi un salikti skaitļi. Skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos, MKD un LKD.  

2.1.3. Skaitīšanas sistēmas. Četras aritmētiskās darbības citās skaitīšanas sistēmās. 

2.1.4.  Parasto daļu mācības. Daļas skolas matemātikas kursā. Daļas jēdziena veidošana. Daļu 

veidi. Daļu salīdzināšana. Daļas pamatprasība. Daļu saīsināšana. Daļas paplašināšana. 

Darbības ar daļām, to modelēšana. Daļas aprēķināšana no skaitļa, visa skaitļa 

aprēķināšana pēc tā daļas; viens skaitlis kā otrā skaitļa daļa.  

2.1.5. Proporcija. Proporcijas pamatīpašība. Procenta jēdziens. Procentu uzdevumi. 

2.1.6.  Decimāldaļu mācības. Decimāldaļu jēdziens. Decimāldaļu numerācija, salīdzināšana. 

Darbības ar decimāldaļām. Tuvinātie aprēķini. Parastās daļas un decimāldaļas 

vienkopus. 

2.1.7.  Racionālo skaitļu aritmētikas mācības. Pozitīvie, negatīvie skaitļi un nulle. Racionāla 
skaitļa jēdziens. Skaitļa modulis, tā ģeometriskā jēga. Pretējie skaitļi. Racionālu 

skaitļu salīdzināšana. Darbības ar racionāliem skaitļiem. 

2.2. Algebriskās   izteiksmes   un   darbības   ar   tām.    Tiešā   un   apgrieztā  proporcionalitāte. 

Priekšstats par elementārām funkcijām. 

2.3. Ģeometriskās figūras un to mērīšana.  

2.3.1. Ģeometrijas pamatjēdzieni: punkts, taisne, plakne. Stars, nogrieznis, lauzta līnija, 

paralēlās taisnes, perpendikulārās taisnes. Daudzstūri. Daudzstūru perimetru 

aprēķināšana.  

2.3.2. Riņķa līnijas garuma aprēķināšana. Trijstūra un riņķa laukuma aprēķināšana.  

2.3.3. Taisnstūra paralēlskaldnis un tā tilpuma aprēķināšana un praktiskie darbi matemātikas 

stundās un to nepieciešamība matemātikas mācībās. 
2.4. Lielumi un to mērītmācīšana. Lielumi. 5. – 6.kl. kursā. Lielumu mērīšana, mērvienības, 

Sakarības starp dažādiem lielumiem. Lielumu novērtēšana pēc acumēra. 

2.5. Informācijas apstrādes un statistikas elementi. Skaitliskās informācijas avoti, informācijas 

ieguve un apstrāde. Statistikas elementi matemātikas kursā 5. – 6.klasēs. Datu apkopošana 

tabulās. Diagrammu lasīšana. Datu attēlošana. Stabiņveida un sektora diagrammas. Varbūtības 

teorijas elementi. 

2.6. Matemātisko  modeļu  veidošana  un  pētīšana.  Problēmas,  to  formulēšana matemātiskā 

modelī. Teksta uzdevumu veidi 5. – 6.klases matemātikas kursā. Matemātiskā modeļa 

atrisināšana teksta uzdevumos un atrisinājuma izpēte. 

 

Patstāvīgie darbi 

- Par naturālo skaitļu aritmētiku (no matemātikas vai mācīšanas metodikas vēstures). 
- Proporcijas dzīvē. Zelta griezums dabā, mākslā, mūzikā, arhitektūrā u.c. 

- Kombinatorikas, statistikas, varbūtības teorijas elementi 5. – 6. Klases matemātikas kursā. 

- Metodiskā izstrādne: izvēlētās tēmas tematiskais plāns, stundas konspekts, metodiskais 

nodrošinājums (uzskate, spēles, darba lapas, e-materiāli u.tml.) un pārbaudes darbs. 

- Iepazīties ar 6.klases ieskaites darbiem matemātikā, to vērtēšanu, rezultātu analīzi. 

- Olimpiāžu uzdevumu atrisinājumi (1 komplekts pēc izvēles). 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētās ieskaites un eksāmens. 

Praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība tajās (30%) 

Patstāvīgo darbu izpilde, to prezentācijas (70%) 

Eksāmens rakstos, atbildes ar metodiskiem risinājumiem 50%. Metodiskā izstrādne 50%. (Izvēlētās 

tēmas tematiskais plāns, metodisko palīglīdzekļu apraksts, uzskate (spēles, darba lapas) un pārbaudes 

darbs) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Buiķis M. (1997) Varbūtību teorijas un statistikas elementi. 1. daļa. notikumi un varbūtības. – 

R.:Zvaigzne ABC. -70 lpp. 

2. Būmane A. (1998) Rodi prieku risinot./ Matem. Olimp. Uzd. Pamatizglītībai. –R.: Zvaigzne ABC. 

-76 lpp. 

3. Būmeistare P. (1997) Naturālo skaitļu dalāmība. –Liepāja.- 31 lpp.  

4. Būmeistare P. (1985) Uzdevumu krājums matemātika. –Rīga. 

5. Cinis Z. (1995) Matemātika I d. –R.: Zvaigzne ABC. -207 lpp. 

6. Grīnbauma V. (1998) Stereometrija pamati vingrinājumos un uzdevumos. –R.: Zvaigzne ABC. -

50 lpp. 



7. Grunsberga S. (1996) Uzdevumi un vingrinājumi ģeometrijā 7.-9. klasei.- R.: Zvaigzne ABC.-135 

lpp. 

8. Halamaizers A. (1988) Matemātika garantē panākumus. –R.: Zvaigzne. 

9. Hurgins J. (1987) Kā aptvert neaptveramo. –R.: Zinātne. -183 lpp. 

10. Lude l. (1995) Testi matemātikā. –R.: Zvaigzne ABC.-70 lpp. 

11. Lude I. (1998) Patstāvīgie darbi algebrā.- R.: Mācību grāmata.-119 lpp. 

12. Lude I. Matemātika 5., 6kl. mācību grāmata, uzdevumu krājums, darba burtnīcu komplekts. 

13. Makaričevs J. u.c. (1994) Algebra. –R.: Zvaigzne.-134 lpp. 

14. Mencis (sen.), Mencis J.(jun.) (2008., 2009)  Matemātikas mācību grāmata, uzdevumu krājums, 

darba burtnīcas 5. – 6.kl. komplekts. – R: Zvaigzne ABC. 

15. Mencis J. (1984) Matemātikas metodika Pamatizglītībā. –R.: Zvaigzne. 

16. Mencis J. (1993) Skaitļu slejas I daļa. – R.: Zvaigzne ABC.-79 lpp. 
17. Mencis J., Cine I. Matemātikas burtnīca pamatskolai. 

18. Mencis J., Krastiņa E. 5. – 6. klases matemātikas mācību grāmatu, matemātikas burtnīcu, 

didaktisko materiālu un metodisko palīglīdzekļu komplekts. 

19. Mencis J., Sika A. (1990) Matemātikas rokas rokasgrāmata skolēniem. - R.: Zvaigzne. - 405 lpp.  

20. Pekerēvičs Ē. u.c. (1995) Procenti.- R.: Mācību grāmata. - 44 lpp. 

21. Rutka M. (1995) Darbības ar decimāldaļām. – R.: Zvaigzne ABC. 

22. Rutka M. (1995) Darbības ar parastām daļām. – R.: Zvaigzne ABC. 

23. Škļeņņiks. (1994) Stereometrija pamatskolai. -R.: Mācību grāmata. - 64 lpp.  

24. Taimiņa D. (1995) Matemātiski raibumiņi. – R.: Mācību grāmata.  

25. Treimane G. (1995) Ģeometriska spēle. –R.: Zvaigzne ABC.- 48 lpp. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Mencis J.(sen.), Mencis J.(jun.) (2004) Matemātika īsi un vienkārši 5. un 6.klasei. – R.: Zvaigzne 

ABC. 

2. Matemātika 5.klasei (2010) – R.: Zvaigzne ABC. (starptautiski atzīts mācību grāmatu komplekts) 

3. Matemātika 6.klasei (2011) – R.: Zvaigzne ABC. (starptautiski atzīts mācību grāmatu komplekts) 

 

Literatūras saraksts ārpusklases darbam matemātikā 

1. Akopjans A. (1979) 50 interesanti triki.- R.: Zvaigzne. 

2. Ārpusklases darbs matemātikā astoņgadīgajā skolā (metodiska vēstule). (1964) - R. 

3. Depmanis I. (1968) Skaitļu pasaule.- R.: Liesma. 

4. Djupenī H. (1979) 520 atjautības, pacietības un domu spēles. – R.: Zvaigzne. 

5. Glonogers E., Dims V. (1982) Lielā spēļu grāmata. –R.: Zvaigzne. 

6. Ignatjevs I. (1988) Atjautības brīnumzemē. – R.: Avots. 

7. Jautri un interesanti/ Sastādījusi Treskina O. (1977)/.- R.: Zvaigzne. 
8. Kneislere I. (1981) Origami –papīra locīšana. –R.: Zvaigzne. 

9. Kordemskis B. (1956) Matemātiskā atjautība. –R.: LVI. 

10. Krastiņa E., Draviņa D. (2011) Matemātika spēlēs un rotaļās. – R.: Zvaigzne. 

11. Matemātiskie raibumiņi. (1995)  –R.: Mācību grāmata. 

12. Mencis J., Būmeistere P. (1986) Cieto riekstu vācelīte.- R.: Zvaigzne. 

13. Perelmanis I. (1964) Dzīvā matemātika. –R.:LVI. 

14. Rubenis A. (1990) Senās zīmes un simboli. –R., Vides aizsardzības klubs. 

15. Žitomirskis V., Ševrins L. (1980) Ģeometrija mazajiem. –R.: Zvaigzne. 

16. 600 задач на сообразительность. (1995)  – Донецк, ИКФ «Сталкер». 

17. Арутюнан Е.Б., Левитас Г.Г. (1994) Сказки по математике. –М.Ж вышая школа. 

18. Волина В. (1993) Праздник числа. –М.: Знание. 
19. Ганс Ю. Айзенк. (1992) Провертье свои интеллектуаьные способности. –Рига, «Виеда». 

20. Задачи по математике для внеклассной работы в V-VI классах. (1993) –М.: МИРОС. 

21.  Зайкин М.И. (1996) Математичесский тренинг. –М.: ВЛАДОС. 

22. Игнатьев Е.И. (1982) В царстве смекалки. –М.: Наука. 

23. Игры со спичками (задачи и развлечения). (1993)  – Минск, фирма «ВУАЛ». 

24. Козлова Е.Г. (1994) Сказки и подсказки. – М.: МИРОС. 

25. Куликов А. (1994) Мозгодром. – М.: Багира. 

26. Математическая смекалка. (1994) –Ь.: Омега. Энциклопедия. 

27. Минскин Е.М. (1982) От игры к занятиям. – М.: Просвещение. 

28. Нагибин Ф.Ф., Какнин Е.С. (1988) Математическая шкатулка. – М.: Просвещение. 

29. Никитин Б.П. (1994) Развивающие игры.- М.: Знание. 

30. Сахаров И.П., Алиницкий Н. Н. (1996) Забавная арифметика. –С- Петербург, «Лань». 



31. Cекреты квадрата и кубика. (1995) – М.: Контекст. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Математика в школе 

 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “ Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Methodic of teaching mathematics 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Teaching psychologically – didactic regularities of methodical system of teaching, as well as different 

concepts and developing mathematical thinking in primary school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika I 

Kursa kods PedaP337 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., lektore Sandra Zariņa, Dr. philol., doc. E.Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Kursa ietvaros studējošie apgūst prasmi veidot uz lingvometodiskajiem un vispārdidaktiskajiem 

pamatprincipiem balstītu bērncentrētu latviešu valodas mācību stundu. Studējošie iegūst kompetenci 

darbam ar latviešu valodas mācību saturu reglamentējošiem dokumentiem, uz bērnu interesēm un 

vajadzībām balstītu mācību līdzekļu atlasei, tematiskā un stundas plāna/konspekta veidošanai, 

pārbaudes darbu veidošanai, uz bērnu aktīvu iesaistīšanos vērstu mācību metožu un paņēmienu izvēlei, 

bērnu mācīties motivējošas vērtēšanas izmantošanai. 

 

Rezultāti: 

Izvērtē pamatizglītības latviešu valodas standartu un programmas paraugus, izvēlas tām atbilstošus 

mācību līdzekļus un prot tos izmantot uz sadarbību balstītā  mācību procesā. 

Izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību metodes, latviešu 

valodas mācību saturu un virssaturu.             

Diferencē latviešu valodas mācību materiālu izmantošanu atbilstīgi skolēnu spējām un vajadzībām. 

Izvērtē skolēnu mācību sasniegumus, to dinamiku un personības izaugsmi, prot iesaistīt skolēnus savas 

darbības pašizvērtēšanā, motivēt skolēnus mācībām un radošai darbībai. 

Saskata  un formulē problēmas  latviešu valodas skolotāja darbā, nosaka  ceļus un līdzekļus to 

risināšanai, argumentēti diskutē par aktualitātēm izglītībā. 

Veic pētniecisku darbību, radot jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 

Izvērtē pētījuma rezultātus, latviešu valodas mācību procesu ietekmējošos faktorus un iespējas 
jauninājumu ieviešanai latviešu valodas stundās. 

 

Kursa saturs: 

Latviešu valodas mācību saturu reglamentējošie dokumenti. Mācību grāmatas un to izvēle. Tematiskais 

plāns latviešu valodas stundai. Stundas plāns latviešu valodas stundai. Vispārdidaktiskie un 

lingvometodiskie principi. Latviešu valodas stundās izmantojamās mācību metodes un paņēmieni. 

Vērtēšana, tās veidi un izmantošanas iespējas.Pārbaudes darbi latviešu valodas stundās. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

1.nodarbība. Latviešu valodas kā dzimtās valodas saturu reglamentējošie dokumenti:  

Pamatizglītības latviešu valodas standartsm, Latviešu valodas 1.–9. klasei programmas paraugs 

(1. un 2. variants). Standartu un programmas struktūra un saturs: lingvokomunikatīvā pieeja 

dzimtās valodas apguvei,  komunikatīvā, valodas, sociokultūras un mācīšanās kompetence. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar latviešu valodas standartu un programmu paraugiem. 

2.nodarbība. Mācību grāmatas, to atbilstība standartam un programmai. Mācību grāmatu 

izvērtēšanas un izvēles kritēriji. Darba burtnīcu izvērtēšana un izvēles kritēriji. Mājasdarbu 
apjoms un veidi. 

Studējošo patstāvīgais darbs:  darbs ar mācību grāmatām, burtnīcām, standartiem un 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off


programmām. 

3.nodarbība. Tematiskais plāns, tā funkcijas, veidi un sadaļas. Stundas plāns, tā funkcijas, veidi 

(stunda kritiskās domāšanas attīstībai, tradicionālā stunda, kooperatīvā stunda). Prasības stundas 

izveidei, stundas vērtēšanas kritēriji.  

Studējošo patstāvīgais darbs: stundas konspektu izvērtēšana pēc dotajiem kritērijiem. 

4.nodarbība. Dzimtās valodas mācībās  ievērojamie vispārdidaktiskie un lingvometodiskie 

principi (uzskatāmības, sistemātiskuma, pēctecības, brīvās radošās darbības, piemērotības un 

atbilstības, kompleksuma, individualizācijas, diferenciācijas u.c. principi). To praktiskās 

izpausmes stundā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar mācību grāmatām un burtnīcām. 

5.nodarbība. Dzimtās valodas mācībās izmantojamās mācību metodes un paņēmieni. Metožu un 

paņēmienu klasifikācijas principi (pēc zināšanu avotiem, pēc izmantojuma mērķa, pēc skolēnu 
izziņas darbības specifikas). Metožu veidi un praktiskās izmantošanas piemēri.   

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar mācību grāmatām un burtnīcām. 

6.nodarbība. Vērtējums dzimtās valodas stundās. Atzīmju un bezatzīmju vērtēšanas sistēma, tās 

stiprās un vājās puses. Skolotāja vērtējums, pašvērtējums un savstarpējais vērtējums. Vērtēšanas 

pamatprincipi. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar metodiskajiem materiāliem. 

7.nodarbība. Vērtējums dzimtās valodas stundās. Vērtējuma veidi: formatīvais un summatīvais 

vērtējums, ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, diagnosticējošā vērtēšana, noslēguma vērtēšana. 

Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar metodiskajiem materiāliem. 

8. nodarbība. Pārbaudes darbi, to veidošana, organizēšana, labošana un vadīšana..  

Studējošo patstāvīgais darbs: pārbaudes darbu analīze un izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem 
kritērijiem. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(40%), ieskaites darbs – pētnieciska rakstura uzdevumu veikšana prakses laikā, iegūto rezultātu analīze, 

izvērtēšana un prezentēšana (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

3. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

4. Laiveniece, D.  (2000). Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. Rīga: RaKa. 

 

Papildliteratūra: 

1. Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa. 

2. Krastiņa, E., Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa 

3. Maslo, I. (1995). Skolas pedagoģiskā procesa individualizācija un diferenciācija. Rīga: 

RaKa. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Anspoka, Z. Mācību līdzekļu komplekts „Rudens”, „Ziema”, „Pavasaris” 1., 2., 3., 

4.klasei. 

2. Anspoka, Z. (2002). Didaktiskais modelis latviešu valodas mācībām 

lingvokomunikatīvajā pieejā.www.isec.gov.lv 

3. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli 

pamatizglītības standarta ieviešanai. 

4. Laiveniece, D. (2003). Pieeja dzimtās valodas stundām. Skolotājs, 3 (10). 
5. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

6. Mācību līdzekļu komplekts „Zīle” 1.,2.,3.,4. klasei. 

7. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

8. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei (1. un 2. variants). Mācību priekšmeta 

programmas paraugs http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

9. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa 

 

 

Piezīmes: 

http://www.isec.gov.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. Its purpose is to help the students acquire the skill of creating a child-centred lesson of the 

Latvian language grounded in linguistically-methodical and general-didactical principles. The students 

develop the competence of working with the documents that regulate a lesson of the Latvian language, 

selecting teaching aids based on the children’s interests and needs, creating a thematic and lesson 
plan/notes, designing tests, selecting teaching methods and techniques oriented towards active 

involvement of the children, and using forms of assessment that motivate the children to learn. 

  



Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika II 

Kursa kods PeedaP338 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., lektore Sandra Zariņa, Dr. philol., doc. E.Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamo ar runas un klausīšanas prasmes attīstību saistīto mācību saturu, apgūst prasmes veidot 

runāšanas un klausīšanās prasmes attīstībai labvēlīgu, uz bērnu interesēm un vajadzībām balstītu 

mācību vidi. Studējošie iegūst kompetenci daudzveidīgu mācību materiālu un metožu izmantošanai 

runas un klausīšanas prasmes attīstībai latviešu valodas stundās, kā arī runas un klausīšanās prasmes 

integrēšanai dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

Rezultāti: 

Izvērtē runāšanas un klausīšanās prasmes kontekstā pamatizglītības latviešu valodas standartu un 

latviešu valodas programmu. 

Izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes runāšanas un 

klausīšanās prasmes attīstībai latviešu valodas un citu mācību priekšmetu stundās.            

Iesaistās runas un klausīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu 

sagatavošanā, diferencē to izmantošanu atbilstīgi skolēnu spējām un vajadzībām. 

Izvērtē skolēnu runas un klausīšanās prasmes attīstību, iesaista skolēnus savas runas un klausīšanās 

prasmes attīstības pašizvērtēšanā, motivē bērnus radošai darbībai runas attīstības kontekstā. 

Saskata  un formulē problēmas  pamatizglītības jaunākā vecuma bērnu runas un klausīšanās prasmju 

attīstībā, argumentēti diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai. 

Sadarbojas runas un klausīšanās prasmes attīstības procesā  ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 
Sadarbības procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un 

darbību. 

Veic ar runas un klausīšanās prasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa saturs:  

Runas un klausīšanās prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Runas un klausīšanās prasme 

pamatizglītības latviešu valodas standartā un Latviešu valodas programmā. Pēctecības nodrošināšana 

runas un klausīšanās prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatizglītību. Mācību vides veidošana 
runas un klausīšanās prasmes attīstībai. Runas veidi – atstāstīšana,  dialogs, monologs, to attīstības un 

vērtēšanas metodiskie paņēmieni pamatizglītības jaunākajā posmā. Klausīšanās uzdevumu veidi. 

Klausīšanās prasmes attīstības metodiskie paņēmieni pamatizglītības jaunākajās klasēs. Runāšanas un 

klausīšanās prasmju attīstība dažādu mācību priekšmetu stundās. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

1. nodarbība. Runas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Runas prasmes attīstībai 

izvirzītās prasības pamatizglītības latviešu valodas standartā un runas prasmes attīstības saturs 
latviešu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības nodrošināšana runas prasmes attīstībā 

starp pirmsskolu un pamatskolu.  



a. Studējošo patstāvīgais darbs: pirmsskolas vadlīnijās un Latviešu valodas standartā 

izvirzīto prasību runas prasmes attīstībai salīdzināšana. Runas prasmes attīstības 

satura salīdzināšana Integrētajā mācību programmā sešgadīgiem bērniem un Latviešu 

valodas mācību programmā 1. klasei. 

2. nodarbība. Mācību vides veidošana runas prasmes attīstībai. Sadarbība ar ģimeni bērnu runas 

attīstības veicināšanai. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: informatīvu materiālu sagatavošana vecākiem par bērnu 

runas attīstības veicināšanas paņēmieniem ģimenē.  

3. nodarbība. Runas veidi: reproduktīvā runa (atstāstīšana), reaktīvā runa (dialogs), iniciatīvā 

runa (monologs). Reproduktīvā runa: dzejoļu izteiksmīga lasīšana, atstāstījumi, to veidi un 

apguves metodiskie paņēmieni. Reproduktīvās runas vērtēšana. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragments „Sagatavošanās atstāstījumam.” 
4. nodarbība. Dialogs, tā struktūra. Saziņas situācija un dialoga plānošana (saziņas stratēģija). 

Saziņas situācijas modelēšana latviešu valodas stundās. Runas etiķete, iekšējā runa. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: saziņas situāciju sagatavošana izmantošanai latviešu 

valodas stundās. 

5. nodarbība. Jautājumu veidi, daudzveidīgu jautājumu veidošana (atbilstoši Blūma 

taksonomijai) un izmantošana dialogā. Dialoga veidošanas prasmes attīstības praktiskie 

paņēmieni: lomu rotaļas un sižeta izspēle. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: lomu un sižeta rotaļu sagatavošana izmantošanai 

latviešu valodas stundās. Daudzveidīgu jautājumu veidošana. 

6. nodarbība. Monologs, tā struktūra un veidi. Monologa veidošanas prasmes attīstības praktiskie 

paņēmieni. Biežāk sastopamās nepilnības bērnu veidotajos monologos un to novēršanas 
iespējas. Monologu vērtēšana. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragments „Sagatavošanās monologa 

veidošanai.” 

7. nodarbība. Klausīšanās prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Klausīšanās 

prasmes attīstībai izvirzītās prasības pamatizglītības latviešu valodas standartā un klausīšanās 

prasmes attīstības saturs latviešu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības nodrošināšana 

klausīšanās prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu. Klausīšanās veidi, klausīšanās 

modelis. Mācību vides veidošana klausīšanās prasmes attīstībai. Klausīšanās uzdevumu 

daudzveidība. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: klausīšanās uzdevumu sagatavošana izmantošanai 

latviešu valodas stundās. 

8. nodarbība. Runāšanas un klausīšanās prasmes attīstība dažādu mācību priekšmetu stundās. 
a. Studējošo patstāvīgais darbs: mācību materiālu sagatavošana runas un klausīšanās 

prasmes attīstībai dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – diskusija par studiju kursā apgūtajām tēmām (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

2. LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

 

Papildliteratūra: 

1. Krastiņa, E., Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa 

2. Maslo, I. (1995). Skolas pedagoģiskā procesa individualizācija un diferenciācija. Rīga: 

RaKa. 

3. Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: RaKa.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Anspoka, Z. Mācību līdzekļu komplekts „Rudens”, „Ziema”, „Pavasaris” 1., 2., 3., 

4.klasei. 

2. Anspoka, Z., Lanka, A., Ptičkina Ā. (2000). Ideju grāmata sākumskolai. Rīga: L V A VP 

UNDP. 

3. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli 

pamatizglītības standarta ieviešanai. 

4. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 



priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

5. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

6. Mācību līdzekļu komplekts „Zīle” 1.,2.,3.,4. klasei. 

7. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

8. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei (1. un 2. variants). Mācību priekšmeta 

programmas paraugs http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

9. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. The study course helps the students build an in-depth conception of the educational content 

which is to be acquired for the development of speaking and listening skills in lower basic education 

period. The students acquire the skills of creating an environment which is based on children’s interests 
and needs and is conductive for the development of their speaking and listening skills. The students 

acquire the competence of using varied child-centred teaching materials and methods for the 

development of speaking and listening skills during a lesson of the Latvian language, as well as for the 

integration of speaking and listening skills in various school subjects 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika III 

Kursa kods PedaP 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., lektore Sandra Zariņa, Dr. philol., doc. E.Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamo ar lasīšanas prasmes attīstību saistīto mācību saturu, apgūst prasmi veidot uz bērnu 

interesēm un vajadzībām balstītu mācību vidi, kas sekmē  bērnu interesi par lasīšanu un motivāciju 

lasīt.  Studējošie iegūst kompetenci daudzveidīgu bērncentrētu mācību materiālu un metožu 

izmantošanai lasīšanas prasmes un literārā teksta uztveres attīstībai latviešu valodas stundā, kā arī 

lasīšanas prasmes integrēšanai dažādu mācību priekšmetu stundās.  

 

Rezultāti: 

Izvērtē lasīšanas prasmes kontekstā pamatizglītības latviešu valodas standartu un latviešu valodas 

programmu. 

Izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes lasīšanas 

prasmes attīstībai un teksta uztveres pilnveidei latviešu valodas un citu mācību priekšmetu stundās.            

Iesaistās lasīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu sagatavošanā, 

diferencē to izmantošanu atbilstīgi skolēnu lasītprasmes attīstības līmenim. 

Saskata  un formulē problēmas  pamatizglītības jaunākā vecuma bērnu lasīšanas prasmes attīstībā, 

argumentēti diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai. 

Sadarbojas lasīšanas prasmes attīstības procesā  ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Sadarbības 

procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

Veic ar lasītprasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa saturs:  

Lasīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Lasīšanas prasme pamatizglītības latviešu 

valodas standartā un Latviešu valodas programmā. Pēctecības nodrošināšana lasīšanas prasmes attīstībā 

starp pirmsskolu un pamatizglītību. Augšupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Lejupējā pieeja 

lasīšanas prasmes attīstībai. Mijietekmes pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Foniskā metode un tās 

izmantošana lasītprasmes attīstībai. Veseluma metode un tās izmantošana lasītprasmes attīstībai. 

Mijietekmes pieeja un bērncentrētas mācību vides veidošana lasītprasmes attīstībai pamatskolas 
jaunākajā posmā. Teksta lasīšanas mērķi. Teksta lasīšanas stratēģijas. Teksta uztveres līmeņi. Teksta 

analīze. Dažādu teksta veidu un žanru analīzes īpatnības. Darbs ar literāro tekstu latviešu valodas 

stundās. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

1. nodarbība. Lasīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Lasīšanas prasmes 

attīstībai izvirzītās prasības pamatizglītības latviešu valodas standartā un ar lasītprasmes 

attīstību saistītais mācību saturs latviešu valodas programmā 1. – 4.klasei. Pēctecības 
nodrošināšana lasīšanas prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: pirmsskolas vadlīnijās un Latviešu valodas standartā 



izvirzīto prasību lasīšanas prasmes attīstībai salīdzināšana. Lasīšanas prasmes 

attīstības satura salīdzināšana Integrētajā mācību programmā sešgadīgiem bērniem un 

Latviešu valodas mācību programmā 1. klasei. 

2. nodarbība. Augšupējā pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Lejupējā pieeja lasīšanas prasmes 

attīstībai. Mijietekmes pieeja lasīšanas prasmes attīstībai. Uz lejupējo pieeju balstītā foniskā 

metode, tās posmi. Analītiskais skaņu un burtu posms, analītiskais zilbju posms.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu izveide pamatizglītības jaunākā 

posma skolēnu lasīšanas tehnikas pilnveidei. 

3. nodarbība. Foniskā metode: pārejas posms uz vārdu lasīšanu, veiklas sintētiskas lasīšanas 

posms. Lasītprasmes kvalitātes rādītāji, vingrinājumi lasītprasmes attīstībai. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu izveide pamatizglītības jaunākā 

posma skolēnu lasīšanas prasmes pilnveidei. 
4. nodarbība. Uz lejupējo pieeju balstītā veseluma metode. Bērnu intereses par lasīšanu un 

motivācijas lasīt veidošanās. Skolotāja sadarbība ar vecākiem bērnu lasītprasmes attīstības 

veicināšanai. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar zinātnisko literatūru, metodisko ieteikumu 

izstrāde bērnu intereses par lasīšanu un motivācijas lasīt veicināšanai. 

5. nodarbība. Mijietekmes pieeja un bērncentrētas mācību vides veidošana lasītprasmes attīstībai 

pamatskolas jaunākajā posmā.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: bērncentrētas, uz bērnu vajadzībām, interesēm un 

spējām balstītas, mācību vides modeļa izveide lasītprasmes attīstībai jaunākajā 

pamatizglītības posmā. 

6. nodarbība. Teksta lasīšanas mērķi. Teksta lasīšanas stratēģijas. Teksta uztveres līmeņi, 
dažādiem teksta uztveres līmeņiem atbilstošu uzdevumu veidošana un izmantošana latviešu 

valodas stundās. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: dažādiem teksta uztveres līmeņiem atbilstošu 

uzdevumu sagatavošana un prezentēšana. 

7. nodarbība. Teksta analīze. Dažādu teksta veidu un žanru analīzes īpatnības.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: teksta analīzes uzdevumu sagatavošana. 

8. nodarbība. Darbs ar literāro tekstu latviešu valodas stundās:  sagatavošanās teksta uztverei, 

pirmreizējā teksta lasīšana, teksta analīze, teksta sintēze.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: literārā teksta adaptēšana, stundas fragmenta 

sagatavošana darbam ar adaptēto tekstu latviešu valodas stundā.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(50%), ieskaites darbs – rakstiska darbs par studiju kursā apgūtajām tēmām (30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

2. LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

3. Lieģeniece D., Nazarova I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē 5 – 7 gadus veciem 
bērniem. Rīga: RaKa. 

4. Ptičkina, Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Ptičkina, Ā. (1999). Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga: Pētergailis. 

 

Papildliteratūra: 

1. Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: RaKa.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Alexander, P., Fox, E. (2004). A Historical Perspective on Reading Research and 

Practice. Theoretical Models and Processes of Reading. (5th ed.), 33 -68. 

2. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2011). Teaching Reading in 

Europe: Contexts, Policies and Practices. Iegūts 2011. gada 06. jūnijā no 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_ 

reports/130EN.pdf 

3. Geske, A., Grīnfelds, A., Kangro, A., Kiseļova, R. (2010). Ko skolēni zina un prot – 

kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Iegūts 2010. gada 20. novembrī 

no http://www.izglitiba-

kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_%20reports/130EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_%20reports/130EN.pdf
http://www.izglitiba-kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf
http://www.izglitiba-kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf


4. Geske, A., Ozola, A. (2007). Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

5. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli 

pamatizglītības standarta ieviešanai. 

6. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

7. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

8. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

9. Valsts izglītības satura centrs. (2010a). Integrēta mācību programma sešgadīgiem 

bērniem (projekts). Iegūts 2010. gada 4.decembrī no 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml 

10. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei (1. un 2. variants). Mācību priekšmeta 

programmas paraugs http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

11. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa. 

12. Žurnāls „Ilustrētā junioriem”. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. The study course helps the students build an in-depth conception of the educational content 

which is to be acquired for the development of reading literacy in lower basic education period, 

develop the skill of creating a learning environment which would be based on the children’s interests 

and needs, and encourage the children’s interest in reading and motivation to read. The students acquire 

the competence of using varied child-centred teaching materials and methods for the development of 

reading literacy and perception of a literary text during a lesson of the Latvian language, as well as for 

the integration of reading literacy in various school subjects. 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācību metodika  IV 

Kursa kods PedaP339 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., lektore Sandra Zariņa, Dr. philol., doc. E.Isajeva 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija: 

Kurss paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” studējošajiem.  

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst padziļinātu priekšstatu par pamatizglītības jaunākajā posmā 

apgūstamo ar rakstīšanas prasmes attīstību saistīto mācību saturu. Studējošie iegūst kompetenci 

daudzveidīgu bērncentrētu mācību materiālu un metožu izmantošanai pirkstu sīkās muskulatūras 

attīstībai, norakstu, diktātu, komunikatīvu vingrinājumu, domrakstu un radošo rakstu darbu 

izmantošanai latviešu valodas stundā, kā arī rakstīšanas integrēšanai dažādu mācību priekšmetu 

stundās. Studējošie pilnveido prasmi atlasīt un mācību procesā izmantot internetresursus. Studiju kursa 

noslēgumā studējošie ir apguvuši kompetenci latviešu valodas stundu sagatavošanā un demonstrē to, 

modelējot latviešu valodas stundu, kā arī prot izvērtēt paši savu un citu vadītās stundas.  

 

Rezultāti: 

Izvērtē rakstīšanas prasmes kontekstā pamatizglītības latviešu valodas standartu un latviešu valodas 

programmu. 

Izvēlas skolēnu interesēm, vajadzībām un mācīšanās stiliem atbilstošas mācību  metodes rakstīšanas 

prasmes attīstībai un latviešu valodas un citu mācību priekšmetu stundās.            

Iesaistās rakstīšanas prasmes attīstībai nepieciešamo mācību materiālu/palīglīdzekļu sagatavošanā, 

diferencē to izmantošanu atbilstīgi skolēnu rakstītprasmes attīstības līmenim. 

Saskata  un formulē problēmas  pamatizglītības jaunākā vecuma bērnu rakstīšanas prasmes attīstībā, 

argumentēti diskutē par tām, nosaka  ceļus un līdzekļus to risināšanai. 

Izvērtē skolēnu mācību sasniegumus rakstītprasmes attīstībā, to dinamiku, iesaista skolēnus savas 
darbības pašizvērtēšanā, motivē skolēnus radošai rakstīšanai. 

Sadarbojas rakstīšanas prasmes attīstības procesā  ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Sadarbības 

procesā demonstrē emocionālo inteliģenci, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību. 

Veic ar rakstītprasmes attīstību saistītās profesionālās darbības pašizvērtēšanu. 

 

Kursa saturs:  

Rakstīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Rakstīšanas prasme pamatizglītības 

latviešu valodas standartā un Latviešu valodas programmā. Pēctecības nodrošināšana rakstīšanas 
prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatizglītību. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Pozīcijas 

rakstīšanas laikā. Rakstītie burti, to savienošana. Imitētais saistītais raksts. Noraksti, to veidi, 

izmantošana un vērtēšana. Diktāti, to veidi, izmatošana un vērtēšana. Komunikatīvie rakstīšanas 

vingrinājumi, to veidi un izmantošana. Rakstveida atstāstījumi, to veidi, izmantošana, labošana, 

vērtēšana. Radošie darbi, to veidi, izmantošana, labošana un vērtēšana. Rakstītprasmes attīstības 

iespējas dažādu mācību priekšmetu stundās. Internetresursi un to izmantošana latviešu valodas stundās. 

Latviešu valodas stundu modelēšana. Modelēto stundu izvērtēšana. 

 

Kursa plāns: 

Praktisko nodarbību tēmas 

1. nodarbība. Rakstīšanas prasme kā komunikatīvās kompetences sastāvdaļa. Rakstīšanas 



prasmes attīstībai izvirzītās prasības pamatizglītības latviešu valodas standartā un ar 

rakstītprasmes attīstību saistītais mācību saturs latviešu valodas programmā 1. – 4.klasei. 

Pēctecības nodrošināšana rakstīšanas prasmes attīstībā starp pirmsskolu un pamatskolu.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: pirmsskolas vadlīnijās un Latviešu valodas standartā 

izvirzīto prasību rakstīšanas prasmes attīstībai salīdzināšana. Rakstīšanas prasmes 

attīstības satura salīdzināšana Integrētajā mācību programmā sešgadīgiem bērniem un 

Latviešu valodas mācību programmā 1. klasei. 

2. nodarbība. Rokas sagatavošana rakstīšanai: vingrinājumi pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai, 

pirkstiņrotaļas. Skolotāja sadarbība ar vecākiem bērnu pirkstu sīkās muskulatūras attīstības 

veicināšanai. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: aktivitāšu sagatavošana pamatizglītības jaunākā posma 

skolēnu pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai.  
3. nodarbība. Trīs pozīcijas rakstīšanas laikā: ķermeņa stāvoklis, rakstāmpiederuma satvēriens, 

burtnīcas novietošana. Līniju burtnīcu veidi, to atbilstība bērna spējām un vajadzībām.  Burtu 

elementi, to rakstīšanas pilnveides metodiskie paņēmieni. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu izveide burtu elementu rakstīšanas 

pilnveidei. 

4. nodarbība. Rakstītie burti, to savienošana. Imitētais saistītais raksts. Rakstīto burtu, vārdu un 

teikumu rakstīšanas metodiskie paņēmieni 1. klasē. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: ar personisko pieredzi saistīta teksta rakstīšana, 

ievērojot rakstīto burtu formas un to savienošanu atbilstoši imitētajam saistītajam 

rakstam.   

5. nodarbība. Noraksti, to veidi. Norakstu izmantošanas un vērtēšanas metodiskie paņēmieni.  
a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragmenta sagatavošana, kurā tiek izmantots 

noraksts.  

6. nodarbība. Diktāti, to veidi. Diktātu izmantošanas un vērtēšanas metodiskie paņēmieni.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragmenta sagatavošana, kurā tiek izmantots 

noraksts.  

7. nodarbība. Komunikatīvie rakstīšanas vingrinājumi, to veidi. Komunikatīvu rakstīšanas 

vingrinājumu izmantošanas metodiskie paņēmieni. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: komunikatīvu rakstīšanas vingrinājumu sagatavošana 

izmantošanai latviešu valodas stundās. 

8. nodarbība. Rakstveida atstāstījumi, to veidi. Skolēnu sagatavošana atstāstījuma rakstīšanai. 

Atstāstījumu labošana un vērtēšana. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: uz bērnu interesēm un vajadzībām balstītu tekstu 
atlasīšana atstāstījumiem. 

9. nodarbība. Radošie darbi, to veidi un izmantošana stundās. Domraksti, to veidi. Domraksta 

tēmas izvēle un skolēnu sagatavošana domrakstu rakstīšanai. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: stundas fragmentu izveide un demonstrēšana skolēnu 

sagatavošanai domrakstu rakstīšanai. 

10.  nodarbība. Domrakstu rakstīšanas metodiskie paņēmieni. Domrakstu vērtēšana (skolotāja 

vērtējums, pašvērtējums, savstarpējais vērtējums, vecāku vērtējums). Skolēnu sadarbība 

domrakstu rakstīšanā.  

a. Studējošo patstāvīgais darbs: darbs ar metodisko literatūru. 

11. nodarbība. Rakstītprasmes attīstības iespējas dažādu mācību priekšmetu stundās. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: metodisko materiālu sagatavošana daudzveidīgu 
rakstītprasmes attīstību veicinošu aktivitāšu izmantošanai dažādu mācību priekšmetu 

stundās. 

12.  nodarbība. Internetresursi un to izmantošana latviešu valodas stundās. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: latviešu valodas stundas fragmenta sagatavošana, 

izmantojot internetresursus. 

13.  nodarbība. Internetresursi un to izmantošana latviešu valodas stundās. 

a. Studējošo patstāvīgais darbs: latviešu valodas stundas fragmenta sagatavošana, 

izmantojot internetresursus. 

14.  nodarbība. Latviešu valodas stundu modelēšana. Modelēto stundu izvērtēšana. 

15.  nodarbība. Latviešu valodas stundu modelēšana. Modelēto stundu izvērtēšana. 

16. nodarbība. Latviešu valodas stundu modelēšana. Modelēto stundu izvērtēšana. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – nodarbību apmeklējums (20%), kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde 

(40%), eksāmens – seminārs par studiju kursā apgūtajām tēmām, latviešu valodas stundas konspekta 



sagatavošana un prezentēšana (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika 1. -4. klasei. Rīga: RaKa. 

2. LAT 2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. (2000). Rīga: LVAVP, UNDP. 

3. Ptičkina, Ā. (1997). Kā mācīsim bērnu lasīt un rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC.  

 

Papildliteratūra: 

1. Felš – Milberga, A. (2002). Domraksts sākumskolā. Rīga: RaKa.  

2. Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: RaKa.  

3. Rodari, Dž. (2010). Fantāzijas gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Ptičkina, Ā. (1996). Rakstveida atstāstījumi un domraksti sākumskolā. Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Zusina, S. (2001). No pasakas līdz domrakstam. Rīga: Rasa ABC. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Anspoka, Z., Lanka, A., Ptičkina Ā. (2000). Ideju grāmata sākumskolai. Rīga: L V A VP 

UNDP. 

2. IZM, Mācību priekšmetu standarta komponents. (2004). Atbalsta materiāli 

pamatizglītības standarta ieviešanai. 

3. LR IZM (2006). Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

4. LR MK Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2010). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604 

5. Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. klasē. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf 

6. Valsts izglītības satura centrs. (2010a). Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem 
(projekts). Iegūts 2010. gada 4.decembrī no 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml 

7. VISC (2006). Latviešu valoda 1.–9. klasei (1. un 2. variants). Mācību priekšmeta 

programmas paraugs http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

8. Žurnāls „Skolotājs”. Rīga: RaKa. 

9. Žurnāls „Mans Mazais Skolā”. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs”  B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Native language and the methods of teaching language  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Basic Education 

Teacher”. 

The study course helps the students build an in-depth conception of the educational content which is to 

be acquired for the development of writing skills in lower basic education period. The students acquire 

the competence of using varied child-centred teaching materials and methods for the development of 

fine finger muscles, using copying, dictation, communicative tasks, composition and creative writing 

during a lesson of the Latvian language, as well as integrating writing in various school subjects. The 
students develop the skill of selecting and using Internet resources in the teaching and learning process. 

Upon completing the study course, the students have mastered the competence of creating a lesson of 

the Latvian language and exhibit it by modelling such a lesson, as well as demonstrate the ability to 

assess the lessons conducted by themselves and others.   

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214604
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vienrunrakstsist_1_4kl.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml


Kursa nosaukums Sociālās zinības un to mācību metodika  

Kursa kods Peda1030 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

12 

12 

 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Vieslektors Arturs Fedotovs, vieslektore S.Gabrāne 

 

 

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

Nav 

 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Nodrošināt studentu patstāvīgo un grupu studiju darbu par sociālo zinību satura 

jautājumiem, integrācijas būtību un sociālo zinību mācīšanas metodēm, tādējādi apgūstot zināšanas par 

sociālo zinību mācību satura jautājumiem un to integrācijas iespējām, prasmes pilnveidot kompetenci 

darbā ar dažādām informācijas apkopošanas un analīzes metodēm, prasmes apgūto pielietot praktiski, 
veidojot individuālo attieksmi pret pasaulē notiekošajiem procesiem un veidojot pilsonisko pozīciju. 

Kursa uzdevumi:  

1. iepazīstināt studentus ar sociālo zinību mācību satura jautājumiem; 

2. apgūt metodes, kas nodrošina mācību satura izpratni un tā integrācijas iespējas; 

3. ar individuālo un grupu darbu palīdzību dot iespēju pielietot apgūtās metodes praktiskajā 

darbībā un veidot vidi, kas nodrošina iespēju veidot savu attieksmi pret pasaulē 

notiekošajiem procesiem. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par sociālo zinību kursa saturu atbilstošajā īzglītības posmā; 

 prasmes organizēt un īstenot mācību stundu sociālājās zinībās atbilstoši pamatīzglītības standartam 

sociālajās zinībās;  

 prasmes atlasīt un pielietot mācību mētodes un paņēmienus atbilstoši klases un vecumposma 

specifkai .  

 

 

 
 

Kursa saturs: 

Sociālo zinību integrētā kursa būtība un konteksts izglītības sistēmā: vēsturiskā pieredze; pārmaiņas 

izglītībā; iezīmes nākotnes izglītībā; praktiskie aspekti, sociālo zinību priekšmeta teorētiskā bāze. 

Integrētā pieeja sociālajās zinībās. Mācību metožu izvēles nosacījumi. Prasības sociālo zinību mācību 

satura apguvei. Kursa izpratnes dimensijas. Vērtēšanas process. 

Sagatavošanās praksei: stundu novērošanas, analīzes, modelēšanas pamatprincipi. 
 

  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:  

Lekcijas – 12.st, praktiskie darbi - 12 st. (pēc katras lekcijas seko praktiskā nodarbība ar tadu pašu 

tēmu.) 

Lekciju un praktisko darbu un tēmas: 



1. Ievads studiju kursā “ Sociālo zinību integrētais kurss un tā mācību metodika: kursa 
mērķis, uzdevumi, un saistība ar citiem studiju kursiem. 

2. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Ētiskais un tikumiskais aspekts sociālajās 

zinībās) 

3. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Veselības un drosības aspekts) 

4. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Ekonimiskais aspekts.) 

5. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Pilsoniski patriotiskais aspekts.) 

6. Sociālo zinību teorētiskā kursa organīzācija. (Kalendāri - temātiskais satura plānojums.) 

7. Spēļu metožu pielietojums sociālo zinību stundās. 

8. Projekti un to piemerotība saciālajās zinībās sākumskolā. 

9. Ārpus stundu aktivitātes sociālo zinību stundas jomā. 

10. Darba lapu un pārbaudes darbu veidošanas īpatnības sociālājās zinībās. 
11. Vertēšanas problēma un risinājumi sociālājās zinībās. 

12. Psiholoģisko un sociālo faktoru ietekme sociālo zinību pasniegšanā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

regulārs un aktīvs darbs praktiskajos darbos (40%); 

rakstiska ieskaite kursa noslēgumā (60%). 
Izpildīti prakses uzdevumi. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. MK noteikumi № 1027 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem. 2006.g. 

2. Pamatizglītības standarts Sociālās zinības1.-9.klasei. Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumi №1027. 17.pielikums 

3. Līga Miķelsone (Teorija. Pieredze. Prakse) Rīga: Raka, 2004  
4. Izglītības sistēmas attīstības projekts. Sociālās zinības. Mācību programma pamatskolā 

(projekts). Rīga:2001 

5. Jākobsone A. Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā.-

Rīga:LPIA,1999 

6. Kams F. Domājamie stāsti. 1. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 

7. Kams F. Domājamie stāsti. 2. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 

8. Mācīšanās ir zelts. Starptautiskās komisijas par izglītību 21. gadsimtam ziņojums. UNESCO 

izd.,2001 

9. Lita Spruģevica Drošības jautājumu apgūve 1.-9. klasē Rīga: Raka, 2001 

10. Rubana I.M. Mācīties darot. Rīga:RAKA, 2000 

11. Salīte I., Pipere A., Grišāne O. Integrēta mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, 

tās saturs un metodiskais nodrošinājums, Daugavpils: DPU,1998 
12. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis.-Rīga:JumavaSociālās zinības stundās un ārpus tām. 

SFL projekta „Cilvēks sabiedrībā” pieredze. – Rīga:SFL, 2002 

13. Urdze T. Būt. Zināt. Prast. Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju.-Rīga:LPIA,1998 

14. Bredkamp S.,Rosegrant T. Reaching Potentials:Transforming Early Childhood Curriculum 

and Assessment, Volume 2.-Washington,D.C,1995 

15. Buehl d. Classroom strategies for Interactive Learning. – International Reading Association, 

2000 

16. Clark E.T. Designing and implementing an integrated curriculum, Holistic Education Press, 

1997 

17. First experiences of school. Metodisks materiāls.-Daugavpils:DNVOAC bibliotēka 

18. Jacobs H.H. (Ed.) Interdisciplinary Curiculum: Design and Implementation. ASCD, 1989 
19. J.J.Patrick & R.S.Leming (ed.) Principles and Practices of Democracy in the Education of 

Social Studies Teachers Indiana, ERIC / ChESS, 2001 

20. Patrick J.J. Essential Aspects of Democracy Education in the School, in A.Tūna (Chair) “The 

Role of Social Sciences in Development of Democratic Society” conference of Social Studies 

Teachers, Rīga, 2002 

 

 

 

 

 

 



Papildliteratūra: 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1) Sociālas zinības: palīgs skolotājām - http://www.dolceta.eu/latvija/ 

2) Konferences materiāli "Sociālo zinību loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā"  

Pieejams: http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/6275/ 

3) Palīgs informācijas mēklēšanā sociālajās zinībās: http://www.liis.lv/wba/soc_zinibas.htm 

 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “ Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Teaching/ learning methodology of social science  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To provide students in independent study and group work on social science issues of 

content, integration of nature and social science teaching methods, thus acquiring the knowledge of 

social studies curriculum issues and their integration capabilities, skills to develop competence in 

working with different data collection and analysis methods How to use the skills acquired through the 
individual treatment of the processes taking place in the world and creating a civil position. 

Course objectives: 

1) introduce students to social studies curriculum issues; 

2) learn methods to ensure understanding of the curriculum and its integration capabilities; 

3) the individual and group work help make it possible to apply the acquired techniques in practical 

work and create an environment that provides opportunities to develop their attitude towards the 

world's reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolceta.eu/latvija/


Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (tekstila dizaina tehnoloģijas) 

Kursa kods PedaI037  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti  7.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

80 

 

 

80 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika  

profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts  profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem.  Kurss sniedz zināšanas par cilvēka dzīvesvides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās 

uzlabošanai, veido izpratni un prasmes dažādu materiālu tehnoloģijās, iepazīstinā ar  informācijas 

tehnoloģiju izmantošanu tehnoloģiskajā procesā. Kursa mērķis - veidot studējošo pedagoģisko 

kompetenci mājturības un tehnoloģiju jomā (5.-9.kl.), sekmēt radoši domājošu studējošo personību 

ilgtspējīgu izglītošanu. 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti (I) 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

1.zināšanas un izpratni par:  

 mājturības un tehnoloģiju mācību satura struktūru 5.-9. klasē; 

 tēmu  „Tamborēšana”, „Adīšana”, „Izšūšana” „Auduma apdruka un batikošana”  

metodisko risinājumu apguvei 5.-9.klasē; 

 dažādu materiālu tehnoloģiju izmantošanu un radošo lietošanu dzīvesvides uzlabošanai; 

 IT izmantošanas iespējām mājturības un tehnoloģiju satura apguvē (skat. 5. tēmas saturu). 

2.prasmes pielietot zinašanas: 
 veikt mājturības un tehnoloģiju stundu tematisko plānojumu 5.-9.klasei (skat. tēmu 1.-4. 

saturu); 

 veidot diferencēto uzdevumu kopu un metodisko materiālu (paraugu, informāciju avotu 

sarakstu, ideju mapes, datorprezentācijas u.c.) mājturības un tehnoloģiju  mācībām 5.-9.klasei 

(skat. tēmu 11.-48. saturu); 

 prasme izmantot IT tehnoloģiskajā procesā un prezentēt savas darbības rezultātus. 

3.prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 prasmes analizēt mājturības un tehnoloģiju mācību satura struktūru 5.-9. klasei un izvērtēt 

ar to saistīto normatīvo dokumentu saturu; 

 prasmes piedāvāt uzdevumu radošo risinājumu; 

 novērtēt savas darbības u.c. rezultātus. 
 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Praktisko darbu tēmas (I): mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika (tekstila 

tehnoloģijās meitenēm) 80 st.  

 Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi. Mājturības un tehnoloģiju mācību 

satura struktūra 5.-9. klasei un ar to saistīto normatīvo dokumentu analīze.  

Mājturības un tehnoloģiju mācību kabineta materiāli tehniskais nodrošinājums, drošības noteikumu 



ievērošana. 

3.Mācību satura apguves secība un sasniedzamie rezultāti, mājturības un tehnoloģiju stundu tematiskais 

plānojums. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni mājturības un tehnoloģiju mācībās 5.-9. klasē. 

.Mācību metožu un IT integrācija mājturības un tehnoloģiju mācību satura apguvē 5.-9. klasē: 

datorprogrammu izmantošana adīšanā - Sweater Wizard, Magic Formula Calculator, Kniting 

Companion, Sweaters, Critters Clothes,  Aran Paint; rakstu veidošanai PrimaVision Knit 6R1C9, 

DesignaKnit 7 Professional, Knitting Font, KnittStyler; Knitting Chart Maker by Jacquie, Knitting 

Chart Maker, VisiKnit (Cable Graph Generator), Chart Creator; 

šūšanā - gatavu piegrieztņu izmantošana, lietojot datorprogrammu View32 u.c., CD, pasūtot pa e-

pastu: pēc individuālajiem mēriem;  

rokdarbos - WinKnit 5.1, Stitch&Motif Maker Demo, Aran-Paint PLUS Demo, Fulford Software 
Solutions, X-Stitch;  

tehnisko rakstu veidošanā -  Aran-Paint PLUS Demo, Stitch&Motif Maker Demo, Easy Knit Demo, 

WinKnit 5.1, EasyKnit, KnittStyler,  DesignaKnit, WinKnit, Easy Knit; 

kompozīciju veidošanā PCStitch7, http://stitcher.ru/content/view/87/109/,  

tekstilapdrukā  -  

http://office.microsoft.com/ru-ru/assistance/HA010858051049.aspx,  

uztura mācībās - MS Excel ēdienkartes datu aprēķināšanai;  

kaloriju u.c. patēriņa kalkulatori  

http://www.ploome.com/lat/pareizs-         

uzturs/kalorijukalkulators.html#Piens%20un%20piena%20produkti)  

Tēmas „Tamborēšana (tamborēšanas paņēmieni, tamborēšanai nepieciešamo darba rīku, materiālu 
izvēle un iegāde, tamborēšanas pamatelementi -  gaisa cilpiņu pīnīte, kēžu, īsais, divkāršais stabiņi, 

pusstabiņš, mīkstais kūlītis (pušķa stabiņš), rakstu tamborēšana) raksturojums mājturības un 

tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (tamborējumu veidi, stabiņu tamborējums – gludais, svītru, rievotais, rūtiņu, 

daudzkrāsu tamborējumi)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (dažādu formu - kvadrāta, apļa, trijstūra tamborēšana; dažādformu priekšmetu 

tamborēšanas tehnoloģija )” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (dakšiņtamborējums un to darināšanas tehnoloģija,  nepieciešamo darba rīku, 

materiālu izvēle un iegāde tekstilizstrādājuma darināšanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 

kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (dakšiņtamborējums un to darināšanas tehnoloģija,  nepieciešamo darba rīku, 

materiālu izvēle un iegāde tekstilizstrādājuma darināšanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 
kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (tunēziskais tamborējums un to darināšanas tehnoloģija,  nepieciešamo darba 

rīku, materiālu izvēle un iegāde tekstilizstrādājuma darināšanā)” raksturojums mājturības un 

tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (tunēziskais tamborējums un to darināšanas tehnoloģija,  nepieciešamo darba 

rīku, materiālu izvēle un iegāde tekstilizstrādājuma darināšanā)” raksturojums mājturības un 

tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (mežģīņtamborējumi, motīvi, modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch, MS 

PowerPoint u.c. tekstildarba kompozīcijas veidošanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (mežģīņtamborējumi, motīvi, modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch, MS 
PowerPoint u.c. tekstildarba kompozīcijas veidošanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (lentīšu, locītie tamborējumi, īru mežģīnes tekstildarbu  darināšanā, modernās 

informācijas tehnoloģijas PCStitch, MS PowerPoint u.c. tekstildarba kompozīcijas veidošanā)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Tamborēšana (lentīšu, locītie tamborējumi, īru mežģīnes tekstildarbu  darināšanā, modernās 

informācijas tehnoloģijas PCStitch, MS PowerPoint u.c. tekstildarba kompozīcijas veidošanā)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (adījumu veidi, adīšanai nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle un iegāde, 

labisko-kreilisko valdziņu raksti)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums.  

Tēmas „Adīšana (cilindrveida adījuma tehnoloģija (zeķes, rotaļlieta u.c.)”            raksturojums 
mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (cilindrveida adījuma tehnoloģija (zeķes, rotaļlieta u.c.)”            raksturojums 

mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (krāsainie adījumu raksti – pīnīte, ornamentāls adījums, nocelto  valdziņu raksti, 

bārkstis, modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c.” raksturojums mājturības un 

http://www.knitware.co.uk/kwc2demo.zip
http://members.iinet.net.au/~coolhoun/ap2demo.zip
http://rapidshare.com/files/5302574/knit_RUZ.part1.rar.html
http://www.zshare.net/download/dk7-rar.html
http://rapidshare.com/files/53883878/knitfont.zip
http://depositfiles.com/files/z7ogu306a
http://astroknits.com/?page_id=265
http://astroknits.com/?page_id=265
http://sweaterproject.org/visiknit/
http://ekzark.com/dir/0-0-1-14-20
http://ekzark.com/dir/0-0-1-12-20
http://ekzark.com/dir/0-0-1-11-20
http://www.easycross.co.uk/
http://club.osinka.ru/topic-3470?highlight=MyCrochet&&start=240


tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c. cimdu kompozīcijas 

veidošanā, cimdu adīšanas tehnoloģija, sava novada etnogrāfisko rakstu daudzveidība cimdos” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c. cimdu kompozīcijas 

veidošanā, cimdu adīšanas tehnoloģija, sava novada etnogrāfisko rakstu daudzveidība cimdos” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Adīšana (mežģīņraksti, bumbuļu, krustoto valdziņu u.c. raksti, adīšana pēc piegrieztnes)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums. 

Tēmas „Adīšana (adīšanas tehnoloģijas pēc piegrieztnes, mēru noņemšana, pamatpiegrieztnes 

konstruēšana un modelēšana, parauga adīšana, nepieciešamā valdziņu skaita  aprēķināšana, adījuma 

paplatināšana un sašaurināšana)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 
risinājums. 

Tēmas „Adīšana (adīšanas tehnoloģija pēc piegrieztne, rokriņķa plecu un kakla izgriezumu adīšanas 

tehnoloģija)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums. 

Tēmas „Adīšana (adīšanas tehnoloģija pēc piegrieztne, adīto detaļu sašūšana, kakla izgriezumu 

apstrādes veidi, adījumu kopšana)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums. 

Tēmas „Auduma apdruka un batikošana (nepieciešamo darba rīku, krāsu, materiālu izvēle un iegāde, 

batikošanas, tekstilapdrukas, auduma marmorēšanas veidi” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 

kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Auduma apdruka un batikošana (batikošanas, tekstilapdrukas, auduma marmorēšanas veidi un 

tehnoloģijas interjera vai tērpa dizainā, modernās informācijas tehnoloģijas tekstilapdrukas veikšanā” 
raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

Tēmas „Izšūšana (pērlīšu izšuvumi latviešu u.c. tautu etnogrāfijā un mūsdienīga apģērba vai interjera 

dizainā, nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle un iegāde)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 

kursā un metodiskais risinājums. 

Tēmas „Izšūšana (pērlīšu izšuvumu vai pērlīšu vēršanas tehnoloģija apgērba vai interjera dizainā)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums. 

Mājturības un tehnoloģiju stundas/nodarbības konspekta izstrāde, prezentēšana (auditorijā). 

Tematiskā studējošo radošo (praktisko) darbu izstāde. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs(I): 

 

Mājturības un tehnoloģiju stundu tematiskā plānojuma izstrāde vienam semestrim un  tā prezentēšana. 
Uzdevumu kopas atlase un metodiskā materiāla (paraugu, informāciju avotu saraksta, ideju mapes, 

darba lapu, pārbaudes darbu u.c.) izstrāde mājturības un tehnoloģiju  stundām tēmu „Tamborēšana”, 

„Adīšana”, „Izšūšana”,  „Auduma apdruka un batikošana” apguvei, izmantojot IT iespējas mājturības 

un tehnoloģiju  mācībās 5.-9. klasē. 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētās ieskaites-skates (I, II); eksāmens (III). 

Prasības studiju kursa apguvei (I, II, III) – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās 

(20%), praktisko darbu izpilde (80%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, radošo 

(praktisko) darbu skates. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
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Zvaigzne ABC. 
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7. Давыдов, С.Г. (2005) Батик. Техника. Приемы. Изделия. Москва: Аст-пресс книга. 

8. Дворкина, И. (2008) Батик: горячий, холодный, узелковый. Москва: Радуга. 

9. Graphic design for the 21st century = El diseño gráfico del siglo XXI = Disegno grafico per il XXI 

secolo = Design gráfico para o século XXI: 100 of the world's best graphic designers. (2003) 

Charlotte & Peter Fiell. Köln: Taschen. 
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Periodika un citi informācijas avoti 

1. Anna 

2. Batik4art 

3. Bia moreira 

4. Burda, http://www.burdamode.com 

5. Create Learn Designlntuit: http://www.designintuit.com 
6. Deko 

7. Dizaina studija 

8. Journal of Vocational Home Economics Education 

9. Māksla + 

10. Mūsmājas 

11. Pinta arte 

12. Praktiskais Latvietis 

13. Rokdarbu vācelīte 

14. Special Boutique 

15. Textile Art 

16. The International Journal of Art & Design Education 

17. Verena 
18. Базовые сведения о технике батика:  http://www.batikgifts.com/topics/master-klassy 

19. Батик: http://my-creative.ru/category/batik 

20. Батик: http://sangina.ru/pedia/decor1/fabric/batik/ 

21. Батик: http://www.mubiu.ru/di/portfolio_IDIR/БАТИК/page_01.htm 

22. Батик и я. Рисунки, идеи, технологии: http://irenabatik.ru/ 

23. Батик своими руками! http://www.burdafashion.com/ru/index/1000001-1623435-

1623337.html 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857201/
http://www.burdamode.com/
http://www.designintuit.com/
http://www.batikgifts.com/topics/master-klassy
http://my-creative.ru/category/batik
http://sangina.ru/pedia/decor1/fabric/batik/
http://www.mubiu.ru/di/portfolio_IDIR/БАТИК/page_01.htm
http://irenabatik.ru/
http://www.burdafashion.com/ru/index/1000001-1623435-1623337.html
http://www.burdafashion.com/ru/index/1000001-1623435-1623337.html


24. Батик - чему нужно научиться: http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/ 

25. Batik studio brahma tirta sari: http://www.brahmatirtasari.org/contact%20us.html 

26. Что такое батик? http://www.domovodstvo.fatal.ru/Page/Hud_obrabot_mater/Batik1.htm 

27. Do it yourself: http://www.talens.com/diy.html 

28. Дизайн-студия. Изготовление эксклюзивных аксессуаров (батик): 

http://www.masterskaya2.narod.ru/ 

29. Echoes of Time by Lisa Purchase: http://www.vintageechoes.com/pillow010.html 

30. Family Fun. Great ideas: http://familyfun.go.com/arts-and-crafts 

31. Fiber Scene. The Leading website for Showcasing. Fine Art with a Textile Sensibility: 

http://www.fiberscene.com/index.html 

32. Gleznošana uz auduma: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/krasas/gl1.htm 

33. Hand dyed Fabric for Flowers: http://www.textileart.com 
34. International Federation For Home Economics (IFHE): http://www.ifhe.org/110.html 

35. Идеи декора. Советы модельера: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor 

36. Искусство росписи по шелку - советы начинающим: 

http://www.greenmama.ru/nid/351529/ 

37. Latvju rakstu stāsti http://www.liis.lv/majtur-psk/raksti/index.htm 

38. Latviešu ornamentikas pētnieki: http://www.ndg.lv/ornamenti/latornampetnieki.xml 

39. Моё вязание: http://www.knitting.com.ua 

40. Mācību materiāli mājturībā 5. - 9. klasei: http://www.liis.lv/majtur-psk/ 

41. Batika:  http://www.liis.lv/majtur/darbmac/krasas/bat.htm 

42. Batikošana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/p_krasa.htm 

43. Каталог изделий творческой мастерской Батини: http://www.batini.ru/news.asp 
44. Краски для росписи ткани: http://www.artservice.ru 

45. Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs. Atb.par 

izdevumu A.Kampuse: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

46. Mājturība vidusskolniecēm. Izšūšana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/izsusan.htm 

47. Mājturība vidusskolniecēm. Kompozīcija: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/komp_g.htm 

48. Mājturība vidusskolniecēm. Latviešu etnogrāfija (latviešu lauku sētas, latviešu tautas tērpi, 

latviešu ornamenti (zīmes): http://www.liis.lv/majtur/darbmac/etnogr.html 

49. Mājturība vidusskolniecēm. Tamborēšana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/tamb.htm 

50. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem. (LR MK  noteikumi Nr.1027; Rīgā 2006.gada 19.decembrī; prot. Nr. 68, 10.§): 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

51. Основы композиции: http://www.rosdesign.com/design/kompozofdesign.htm 
52. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие для 

студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений: 

53.       http://www.sreda.boom.ru/libr/composition/libr_composition05 

54. Работа с восковым резервом. Создаём нежную шелковую подушечку: 

55. http://www.trozo.ru/cat/rukodelie/sdelaj-samostoyatelno/rospis 

56. Рисование по ткани:     

http://www.hgtv.com/hgtv/dc_fabrics_tips_hints/article/0,1793,HGTV_3393_1390975,00.html 

57. Роспись зонта акриловыми красками: http://chrysanthem.ru/rukodelie/1035-rospis-zonta-

akrilovymi-kraskami.html 

58. Роспись по ткани: http://www.kedr.udm.ru/batic 

59. Quilt Et Textilkunst. München-Zentrum / Center of Munich, Sebastiansplatz 4: 
http://www.quiltundtextilkunst.de 

60. The art of Hardwood Flooring 

http://www.diynet.com/diy/lb_other/article/0,2025,DIY_13995_2274388,00.html 

61. Stencils from the world’s largest mail-order stencil collection: http://www.stencil-library.com 

62.  Словари вязальных терминов: http://forum.darievna.ru/viewtopic.php?f=8&t=212 

63. Simetrija: http://www.ndg.lv/ornamenti/simetrija.xml 

64. Шёлковый путь: http://www.artbatik.ru/about.html 

65. Техника Шибори-спираль: http://jenshina.net/rukodelie/4937-master-klass-po-batiku-

tehnika-shibori-spiral.html 

66. Трафареты цветов для рисования: 

67. http://irenabatik.ru/batik-shablony/trafarety-cvetov-dlya-risovaniya.html 

68. http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/cvety_lilii_big.jpg 
69. http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/ornament03.jpg 

70. http://irenabatik.ru/batik-shablony/shablony-dlya-batika-ornament.html 

71.  Урок декорирования одежды росписью по шелку:   

http://biserknitting.com/urok_ribki_1.html 

72.  White glue batik: http://familyfun.go.com/arts-and-

http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/
http://www.brahmatirtasari.org/contact%20us.html
http://www.domovodstvo.fatal.ru/Page/Hud_obrabot_mater/Batik1.htm
http://www.talens.com/diy.html
http://www.masterskaya2.narod.ru/
http://www.vintageechoes.com/pillow010.html
http://familyfun.go.com/arts-and-crafts
http://www.fiberscene.com/index.html
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/krasas/gl1.htm
http://www.textileart.com/
http://www.ifhe.org/110.html
http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor
http://www.greenmama.ru/nid/351529/
http://www.liis.lv/majtur-psk/raksti/index.htm
http://www.ndg.lv/ornamenti/latornampetnieki.xml
http://www.knitting.com.ua/
http://www.liis.lv/majtur-psk/
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/krasas/bat.htm
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/p_krasa.htm
http://www.batini.ru/news.asp
http://www.artservice.ru/
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/izsusan.htm
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/komp_g.htm
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/etnogr.html
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/tamb.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.rosdesign.com/design/kompozofdesign.htm
http://www.sreda.boom.ru/libr/composition/libr_composition05
http://www.trozo.ru/cat/rukodelie/sdelaj-samostoyatelno/rospis
http://www.hgtv.com/hgtv/dc_fabrics_tips_hints/article/0,1793,HGTV_3393_1390975,00.html
http://chrysanthem.ru/rukodelie/1035-rospis-zonta-akrilovymi-kraskami.html
http://chrysanthem.ru/rukodelie/1035-rospis-zonta-akrilovymi-kraskami.html
http://www.kedr.udm.ru/batic
http://www.quiltundtextilkunst.de/
http://www.diynet.com/diy/lb_other/article/0,2025,DIY_13995_2274388,00.html
http://www.stencil-library.com/
http://forum.darievna.ru/viewtopic.php?f=8&t=212
http://www.ndg.lv/ornamenti/simetrija.xml
http://www.artbatik.ru/about.html
http://jenshina.net/rukodelie/4937-master-klass-po-batiku-tehnika-shibori-spiral.html
http://jenshina.net/rukodelie/4937-master-klass-po-batiku-tehnika-shibori-spiral.html
http://irenabatik.ru/batik-shablony/trafarety-cvetov-dlya-risovaniya.html
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/cvety_lilii_big.jpg
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/ornament03.jpg
http://irenabatik.ru/batik-shablony/shablony-dlya-batika-ornament.html
http://biserknitting.com/urok_ribki_1.html
http://familyfun.go.com/arts-and-crafts/sew/feature/famf39clothes/famf39clothes3.html


crafts/sew/feature/famf39clothes/famf39clothes3.html 

73.  Vosková batika: http://www.aticom.cz/creation/1.2004/techniky10.htm 

74.  Вязание игрушек спицами и крючком: http://club-rukodelie.com/toys.html 

75.  Вязание крючком: http://www.uzelok.ru/kruchok.html 

76.  Вязание на спицах: http://club-rukodelie.com/spitz.html 

77. Вязание спицами: http://www.uzelok.ru/spici.html 

78.  Zillions norādījumi izglītošanai: http://www.zillionsedcenter.org 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Home economics and technologies (needlework) and methods of teaching (5th – 9th form) 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program “Elementary School Teacher” 

students. The course provides knowledge of human habitats quality conditions and opportunities for 

improvement, an understanding and skills of different material technologies, introduces the use of 

information technology. The aim of the study course - to develop students' competence in teaching 

Home Economics and Technology (5th – 9th form), to promote creative thinking of students personality 

sustainable education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aticom.cz/creation/1.2004/techniky10.htm
http://club-rukodelie.com/toys.html
http://www.uzelok.ru/kruchok.html
http://club-rukodelie.com/spitz.html
http://www.uzelok.ru/spici.html
http://www.zillionsedcenter.org/


Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (apģerba dizainatehnoloģijas) 

Kursa kods PedaP400  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti  7.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

80 

 

 

80 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts  profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem.  Kurss sniedz zināšanas par cilvēka dzīvesvides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās 

uzlabošanai, veido izpratni un prasmes dažādu materiālu tehnoloģijās, iepazīstinā ar  informācijas 

tehnoloģiju izmantošanu tehnoloģiskajā procesā. Kursa mērķis - veidot studējošo pedagoģisko 

kompetenci mājturības un tehnoloģiju jomā (5.-9.kl.), sekmēt radoši domājošu studējošo personību 

ilgtspējīgu izglītošanu. 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

1. zināšanas un izpratni par:  

 tēmu  „Ižšūšana”, „Aušana”, „Šūšana”, „Kombinētie darbi”  metodisko risinājumu 

apguvei 5.-9.klasē tehnoloģiju radošo lietošanu dzīvesvides uzlabošanai. 

2. prasmes pielietot zinašanas: 

 izstrādāt mājturības un tehnoloģiju stundas konspektu un prezentēt stundas posmu; 

 veidot diferencēto uzdevumu kopu un metodisko materiālu (paraugu, informāciju avotu 

sarakstu, ideju mapes, datorprezentācijas u.c.) mājturības un tehnoloģiju  mācībām 5.-9.klasei 

(skat. 33.-52. tēmu saturu); 
 prasme noformēt radošo darbu tematisko izstādi (skat. 52.-53.tēmu saturu); 

 prasme lietot IT tehnoloģiskajā procesā; 

 sadarbības prasmes un metodiskā kompetence inovatīvas studējošo-skolotāju-izglītojamo 

(skolēnu) sadarbības īstenošanai. 

      3.  prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija tēmas metodiskā risinājuma 

izstradē; 

 prasme izstrādāt un aprobēt mājturības un tehnoloģiju stundas/nodarbības konspektu; 

 prasme radoši un inovatīvi risināt jebkuru uzdevumu; 

 prasmes prezentēt novērtēt un analizēt savas darbības u.c. rezultātus. 

 
 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

Praktisko darbu tēmas (II): mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika (apģērba dizaina 

tehnoloģijas) 
 

1. Tēmas „Izšūšana (izšuvumu veidi, izšūšanai nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle un iegāde, 

krāsaino darbu dūrieni etnogrāfijā un mūsdienu interjera priekšmetos vai tērpā)” raksturojums 



mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums. 

2. Tēmas „Izšūšana (modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c. krāsaino darbu 

dūrienu kompozīcijas veidošanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums. 

3. Tēmas „Izšūšana (balto izšuvumu veidi, vienvirziena izvilkumu caurās vīles latviešu tautas tērpos 

un radošo tekstildarbu darināšanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums.  

4. Tēmas „Izšūšana (vienvirziena izvilkumu caurās vīles radošo tekstildarbu darināšanā, modernās 

informācijas tehnoloģijas PCStitch7 u.c. balto darbu dūrienu kompozīcijas veidošanā)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

5. Tēmas „Izšūšana (klājdūrieni tekstilizstrādājumu rotāšanā, to darināšanas tehnoloģija, 

nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle un iegāde)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 
kursā un metodiskais risinājums.  

6. Tēmas „Izšūšana (modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c. klājdūrienu 

kompozīcijas veidošanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

7. Tēmas „Aušana (aušanas veidi, aušanai nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle un iegāde, 

audeņu vai minigobelēna darināšanas tehnoloģija)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā 

un metodiskais risinājums.  

8. Tēmas „Aušana (modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe u.c. minigobelēna vai 

audenes kompozīcijas veidošanā)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums.  

9. Tēmas „Šūšana (tekstilmozaīkas darināšanas tehnoloģija, nepieciešamo darba rīku, materiālu 

izvēle un iegāde)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un izvēlētā temata metodiskais 
risinājums.  

10. Tēmas „Šūšana (tekstilmozaīkas tehnoloģija: tekstilizstrādājuma darināšana)” raksturojums 

mājturības un tehnoloģiju kursā un izvēlētā temata metodiskais risinājums.  

11. Tēmas „Šūšana (aplikācijas darināšanas tehnoloģija, nepieciešamo darba rīku, materiālu izvēle 

un iegāde)” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

12. Tēmas „Šūšana (tekstilizstrādājuma radoša pārveidošana, izmantojot aplikācijas tehnoloģiju)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

13. Tēmas „Šūšana (priekšauta, virtuves cimda u.c. darināšanas tehnoloģija, pamatpiegrieztne 

konstruēšana, modelēšana vai kopēšana, izmantojot View32 datorprogrammu )” raksturojums 

mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

14. Tēmas „Šūšana (priekšauta, virtuves cimda u.c. darināšanas tehnoloģija: izstrādājumu šūšana)” 

raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  
15. Tēmas „Šūšana (gurnģērba (svārku) darināšanas tehnoloģija, modernās informācijas tehnoloģijas 

(View32 u.c.)  gurnģērba (svārku) piegrieztņu izgatavošanā; iekārtu, darba rīku, piederumu, 

materiālu izvēle un iegāde gurnģērba šūšanai” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un 

metodiskais risinājums.  

16. Tēmas „Kombinētie darbi (kombinēta tekstilizstrādājuma darināšanas tehnoloģija: dažādu 

tekstiltehnoloģiju un tekstilmateriālu apvienošanai vienā tekstilizstrādājumā, nepieciešamo darba 

rīku, materiālu izvēle un iegāde” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums.  

17. Tēmas „Kombinētie darbi (kombinēta tekstilizstrādājuma darināšanas tehnoloģija: latviešu 

etnogrāfiska raksta elementi vai kompozīcijas pamatelementi – iedvesmas avoti radošā 

tekstilizstrādājuma darināšanā, modernās informācijas tehnoloģijas PCStitch7, uzor.exe, View32 
u.c. kombinēta tekstilizstrādājuma kompozīcijas veidošanā” raksturojums mājturības un 

tehnoloģiju kursā un metodiskais risinājums.  

18. Tēmas „Kombinētie darbi (kombinēta tekstilizstrādājuma darināšanas tehnoloģija: radošā 

tekstilizstrādājuma darināšana” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un metodiskais 

risinājums.  

19. Tēmas „Kombinētie darbi (kombinēta tekstilizstrādājuma darināšanas tehnoloģija: radošā 

tekstilizstrādājuma darināšana un kopšana” raksturojums mājturības un tehnoloģiju kursā un 

metodiskais risinājums.  

20. Tēmas „Kombinētie darbi (kombinēta tekstilizstrādājuma darināšanas tehnoloģija: 

tekstilizstrādājuma prezentēšana, izstādes noformēšana” raksturojums mājturības un tehnoloģiju 

kursā un metodiskais risinājums.  

21. Tematiskā studējošo radošo (praktisko) darbu izstāde. 
22. Inovatīva studējošo-skolotāju-izglītojamo (skolēnu) sadarbība: studiju un mācību integrācija, 

sagatavojot 5.-9. klašu izglītojamajos radošo un pētniecisko darbu konkursiem. 

23. Inovatīvas studējošo-skolotāju-izglītojamo (skolēnu) sadarbības rezultātu analīze un izvērtēšana. 

24. Mājturības un tehnoloģiju stundu novērošana 5.-9. klasēs. 

25. Mājturības un tehnoloģiju  novēroto stundu analīze un izvērtēšana. 



26. Mājturības un tehnoloģiju stundas/nodarbības konspekta izstrāde. 

27. Mājturības un tehnoloģiju stundas/nodarbības konspekta aprobācija. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs(II): 

 

Uzdevumu kopas atlase un metodiskā materiāla (paraugu, informāciju avotu saraksta, ideju mapes, 

darba lapu, u.c.) izstrāde mājturības un tehnoloģiju  stundām tēmu    „Ižšūšana”, „Aušana”, „Šūšana”, 

„Kombinētie darbi”  apguvei 5.-9.klasē.  

Ārpusstundu darba plānošana (5.-9. klašu izglītojamo sagatavošana radošo un pētniecisko darbu 

konkursiem), aprobācija, rezultātu analīze, izvērtēšana. 

Mājturības un tehnoloģiju stundas novērošana, analīze un izvērtēšana. 

Mājturības un tehnoloģiju stundas konspekta izstrāde un stundas posma prezentēšana. 
Mājturības un tehnoloģiju kursa vienas tēmas metodiskais risinājums (5.-9.kl.). 

Tematiskās studējošo radošo (praktisko) darbu izstādes noformēšana. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētās ieskaites-skates (I, II); eksāmens (III). 

Prasības studiju kursa apguvei (I, II, III) – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās 

(20%), praktisko darbu izpilde (80%). 
Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, radošo 

(praktisko) darbu skates. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 Bārndena, B. (2004) Izšuvumi: rokasgrāmata: vairāk nekā 200 fotografētu izšuvumu paraugu 

kopā ar dūrienu tehniskajiem zīmējumiem. no angļu val. tulk. L. Šelvaha; red. V. 

Plūmiņa. Rīga: Zvaigzne ABC. 

 Britena, Dž. (1999) Mazā rokdarbu enciklopēdija. no angļu val. tulk. M. Brūkle. - Rīga: 

Jumava. 

 Gandertone, L. (1999) Lielā rokdarbu grāmata. no angļu val. tulk. M.Gulbe, Z.Stikute. Rīga: 

Zvaigzne ABC. 

 Полный курс вязания. Техника пэчворка. (2000) Пер. Логачёва Т., Максименко О., 

Титкова В. Ред. Карпова Е. Москва: Внешсигма. 

 Шитьё моё хобби. Это доступно всем. (1992) Ред. Карпова, Е., Петрова, Е. Пер. 

Френкель С.И.  Оффенбург: Изд-во Энне Бурда ГмбХ&Ко. 

 Техника рукоделия (1994): в 2 ч. Пер. с нем. Т.Н. Дорожкиной. Минск: Полымя. 

 Ватерман, Г. (1994) Дизайн вашей квартиры. Москва: Кристина &Сo. 

 Vaivare B. u.c. (1998) Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 
 

 

Papildliteratūra: 

Adīti un tamborēti aksesuāri: 25 idejas adījumiem un tamborējumiem.(2010) tulkojusi V. Jekabsone-

Valtere. Rīga: Jumava.  

Брун, В., Тильке, М. (1999) История костюма: от древности до Нового времени. Москва: 

Эксмо Пресс.  

Balode, B. Adīsim varavīksni! Rīga: UNDA Baldone. 
Bārnarda, Dž. (1998) Audumi interjerā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Bērziņa, V. (1987) Tekstilmateriālu apdare. Rīga:  Avots. 

Blīgzna, K. (2003) Līnijas. Laukumi. Kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds. 

Brice, B. (1986) Tērpu vēsture, mode un stili. Rīga: LU. 
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http://www.fiberscene.com/index.html 
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32. Latvju rakstu stāsti http://www.liis.lv/majtur-psk/raksti/index.htm 
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34. Mācību materiāli mājturībā 5. - 9. klasei: http://www.liis.lv/majtur-psk/ 

35. Mājturība vidusskolniecēm. Aušana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/aust_g.htm 
36. Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs. Atb.par izdevumu 

A.Kampuse: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

37. Mājturība vidusskolniecēm. Izšūšana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/izsusan.htm 

38. Mājturība vidusskolniecēm. Kompozīcija: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/komp_g.htm 

39. Mājturība vidusskolniecēm. Latviešu etnogrāfija (latviešu lauku sētas, latviešu tautas tērpi, latviešu 

ornamenti (zīmes): http://www.liis.lv/majtur/darbmac/etnogr.html 

40. Mājturība vidusskolniecēm. Šūšana: http://www.liis.lv/majtur/darbmac/sus_g.htm 

41. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. 

(LR MK  noteikumi Nr.1027; Rīgā 2006.gada 19.decembrī; prot. Nr. 68, 10.§): 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 
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43. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие для студентов и 
учащихся высших и средних специальных учебных заведений: 

      http://www.sreda.boom.ru/libr/composition/libr_composition05 
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akrilovymi-kraskami.html 

45.. Quilt Et Textilkunst. München-Zentrum / Center of Munich, Sebastiansplatz 4: 

http://www.quiltundtextilkunst.de 
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47. Сезон. Клуб любителей шитья: http://www.season.ru/forum 

48. Словари вязальных терминов: http://forum.darievna.ru/viewtopic.php?f=8&t=212 

49. Simetrija: http://www.ndg.lv/ornamenti/simetrija.xml 

50. Шёлковый путь: http://www.artbatik.ru/about.html 

51. Техника Шибори-спираль: http://jenshina.net/rukodelie/4937-master-klass-po-batiku-tehnika-

shibori-spiral.html 

52. Ticējumi. Aušana: http://ai1.mii.lu.lv/ticejumi/ausan.htm 

 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Home economics and technologies (needlework) and methods of teaching (5th – 9th form) 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program “Elementary School Teacher” 

students. The course provides knowledge of human habitats quality conditions and opportunities for 

improvement, an understanding and skills of different material technologies, introduces the use of 

information technology. The aim of the study course - to develop students' competence in teaching 

Home Economics and Technology (5th – 9th form), to promote creative thinking of students personality 

sustainable education. 

 

  

http://www.season.ru/forum
http://forum.darievna.ru/viewtopic.php?f=8&t=212
http://www.ndg.lv/ornamenti/simetrija.xml
http://www.artbatik.ru/about.html
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http://ai1.mii.lu.lv/ticejumi/ausan.htm


Kursa nosaukums Mājturība un tehnoloģijas un to mācību 

metodika (uzturzinības) 

Kursa kods PedaI044, Peda3027  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 
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Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Irēna Timinska 

 

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

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts  profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” 

studējošajiem.  Kurss sniedz zināšanas par cilvēka dzīvesvides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās 

uzlabošanai, veido izpratni un prasmes dažādu materiālu tehnoloģijās, iepazīstinā ar  informācijas 

tehnoloģiju izmantošanu tehnoloģiskajā procesā. Kursa mērķis - veidot studējošo pedagoģisko 

kompetenci mājturības un tehnoloģiju jomā (5.-9.kl.), sekmēt radoši domājošu studējošo personību 

ilgtspējīgu izglītošanu. 

 

Rezultāti: 

Plānotie programmas studiju rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie iegūs 

      1. zināšanas un izpratni par:  

 tēmu  „Mājoklis”, „Apģērbs”, „Uzturs”  metodisko risinājumu apguvei 5.-9.klasē 

tehnoloģiju radošo lietošanu dzīvesvides uzlabošanai. 

3. prasmes pielietot zinašanas: 

 veidot diferencēto uzdevumu kopu un metodisko materiālu (paraugu, informāciju avotu 

sarakstu, ideju mapes, darba lapas, pārbaudes darbus, datorprezentācijas u.c.) mājturības un 

tehnoloģiju  mācībām 5.-9.klasei (skat. 65.-80. tēmu saturu); 

 prasmes pārtikas produktu apstrādē, ēdienu gatavošanā, noformēšanā un pasniegšanā; 
 prasme noformēt un prezentēt metodiskos materiālus (skat. 65.-80.tēmu saturu); 

 prasme lietot IT tehnoloģiskajā procesā. 

      3.  prasmes analizēt, sintēzēt un izvērtēt:  

 citu studiju kursu zināšanu un prasmju ekstrapolācija; 

 prasme radoši un inovatīvi risināt jebkuru uzdevumu; 

 prasmes prezentēt novērtēt un analizēt savas darbības u.c. rezultātus. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendars: 

 

Praktisko darbu tēmas (III): mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika (meitenēm un 

zēniem kopā) 

 Mājokļa funkcijas, telpu iekārtojuma principi, priekšlikumi dzīvesvides mainīšanā un 

pārveidošanā, drošības pasākumi mājoklī, apgaismojums un ekonomiska elektroiekārtu un 

ierīču lietošana. 

 Virtuves iekārtojuma raksturojums, elektrodrošība un drošība (virtuves aptieciņa, pirmā 

palīdzība) ģimenes locekļu pienākumi un līdzdalība mājas darbu plānošanā un veikšanā, 

racionāla darbu izpilde, ekonomiska un ekoloģiska saimniekošana (sadzīves atkritumu 

pārstrāde vides saudzēšanā).  

 Labvēlīgas mājokļa vides raksturojums, mājokļa uzturēšanas izmaksas un to uzskaite, resursu 



taupīšana mājsaimniecībā (laiks, elektroenerģija, kurināmais, cilvēka enerģija, finanses), 

mājas uzkopšanas, labiekārtošanas darbi un remontdarbi, videi labvēlīgo preču izvēle un 

iegāde.  

 Veselīga uztura pamatprincipu raksturojums, organoleptiska uzturlīdzekļu un ēdienu kvalitātes 

novērtēšana, pārtikas produktu apstrādes un ēdienu gatavošanas veidi to uzturvērtības 

saglabāšanā.  

 Galveno uzturvielu (olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu) raksturojums, uztura režīms un 

ēdienkartes veidošanas principi, modernās informācijas tehnoloģijas produkts.xls, MS Excel, 

MS PowerPoint u.c. ēdienkartes veidošanā, uzturlīdzekļu uzglabāšanas noteikumi, uzturvielu 

zudumu samazināšana ēdienu gatavošanas procesā, galda klājums ikdienā (brokastīs, 

pusdienās, vakariņās).  

 Svētku ēdienkartes veidošanas principi, svētku galda klājumi, tematiskas maltītes plānošana 
un ēdienu gatavošanas tehnoloģija, noformēšana un pasniegšana, uzvedības normas.  

 Pārtikas piedevu, uztura bagātinātāju raksturojums un izvērtēšana uzturlīdzekļu izvēlē, 

konservēti produkti ēdienu gatavošanā un pasniegšanā. 

 Pārtikas produktu uzturvērtība, pilnvērtīgs uzturs, uzturlīdzekļu grupu nozīme uzturā, veselīgu 

ēdienu gatavošanas tehnoloģija, noformēšana un pasniegšana.  

 Graudaugu produktu nozīme uzturā, to galveno uzturvielu (ogļhidrātu, vitamīnu, 

minerālvielu) raksturojums, uztulīdzekļu izvēle un iegāde, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, 

noformēšana un pasniegšana.  

 Dārzeņu, augļu, ogu nozīme uzturā, to galveno uzturvielu (ogļhidrātu, vitamīnu) raksturojums, 

uztulīdzekļu  izvēle un iegāde, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, noformēšana un pasniegšana.  

 Gaļas, zivju produktu un olu nozīme uzturā, to galveno uzturvielu (olbaltumvielu, 
minerālvielu, tauku, vitamīnu) raksturojums, uztulīdzekļu izvēle un iegāde, ēdienu 

gatavošanas tehnoloģija,  noformēšana un pasniegšana.  

 Piena, piena produktu nozīme uzturā, to galveno uzturvielu (olbaltumvielu, minerālvielu, 

vitamīnu) raksturojums, uztulīdzekļu izvēle un iegāde, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, 

noformēšana un pasniegšana. Ūdens nozīme uzturā un organismā, dzērienu veidu 

raksturojums, to gatavošanas tehnoloģija un pasniegšana. 

 Mīklu veidu raksturojums, mīklas izstrādājumu uzturvērtība un gatavošanas tehnoloģija, 

dažādas mīklas ēdienu gatavošanā un pasniegšana. 

 Nacionālie ēdieni un veselīgs uzturs (latviešu u.c. tautu ikdienas un svētku nacionālie ēdieni), 

uztulīdzekļu izvēle un iegāde, dažādu ikdienas un svētku nacionālo ēdienu gatavošanas 

tehnoloģija, noformēšana un pasniegšana.  

 Dabīgo (augu un dzīvnieku valsts) tekstilšķiedru materiālu raksturojums, ikdienas apģērba 

tīrīšana, apģērba kopšanas simboli, atbilstošo tīrīšanas līdzekļu izvēle un iegāde. Ķīmisko 

(mākslīgo un sintētisko) tekstilšķiedru materiālu raksturojums, sezonas apģērba un apavu 

kopšana, apģērba kopšanas līdzekļu, piederumu izvēle un iegāde.  

 Apģērba veidi un to izvēles kritēriju (mode, stils u.c.) raksturojums, jauniešu garderobes 

komplektēšanas principi, apģērba iegāde, labošana un radošās pārveidošanas iespējas.  

 

Studējošo patstāvīgais darbs(III): 

 

Uzdevumu kopas atlase un metodiskā materiāla (paraugu, informāciju avotu saraksta, ideju mapes, 

darba lapu, pārbaudes darbu u.c.) izstrāde un prezentācija tēmu     „Mājoklis”, „Apģērbs”, „Uzturs”  
apguvei 5.-9.klasē.  

Studējošo praktisko (metodiskā materiāla) darbu izstādes noformēšana un prezentēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu un prasmju apguve, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētās ieskaites-skates (I, II); eksāmens (III). 

Prasības studiju kursa apguvei (I, II, III) – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs nodarbībās 

(20%), praktisko darbu izpilde (80%). 
Izmantojamās studiju metodes un formas – patstāvīgie darbi, multimediju nodarbības, radošo 

(praktisko) darbu skates. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 Galoburda, R. (1996) Mājsaimniecības tehnika. Rīga: LU. 

 Ватерман, Г. (1994) Дизайн вашей квартиры. Москва: Кристина &Сo. 

 Zariņš, Z., Neimane, L. (1999) Uztura mācība. Rīga:  Rasa ABC. 



 

Papildliteratūra: 

Anfimosa, N. u.c. (1989) Kulinārija. Rīga: Zvaigzne. 
Blaitmena, Dž. (1999) Ko mēs īsti ēdam.  Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 

Blīgzna, K. (2003) Līnijas. Laukumi. Kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds. 

Чтобы не попасть в просак. Справочник потребителя. Советы на каждый день. (1999) Золотая 

энциклопедия хозяюшки. Сост. В.В. Рафеенко. Москва: ЗАО БАО-ПРЕСС, 433-499. 

Домашний архитектор 2001. CD-ROM: TRIADA. 

Dēbelins, H., Bullings, H. (1999) Ģimenes svētki. Rīga: Jāņa sēta. 

Ekerts, A., Ekerts, G. (1995) Lielā pavārgrāmata. - Rīga: Iljus. 

Федько, В.П. (1998) Упаковка и маркировка. Москва: ПРИОР. 

Frānsa, K. (2000) Virtuves rokasgrāmata. Rīga: Jumava. 

Хорошая кухня: Баранина. Горячие закуски. Дичь. Соусы. Крупы макаронные изделия и бобовые.  

- Москва: Терра, 1997/1998. 

Izvēlies veselīgu uzturu. Sastād. Kulakova, M. (2002) Rīga: Zvaigzne ABC.  
Jakovļevs, P. (1998) Ekonomika. Uzdevumi un lietišķās spēles: eksp. māc. līdz. Rīga: RaKa. 

Кульневич, С.В., Лакоценина Т.П. (2001) Анализ современного урока: практическое пособие.  

Ростов-на-Дону: ТЦ Учитель. 

Кульневич, С.В., Лакоценина Т.П. (2001) Не совсем обычный  урок: практическое пособие.  

Ростов-на-Дону: ТЦ Учитель. 

Kalniņš, M. (1980) 1000 vērtīgu padomu. Rīga: Avots. 

Kalorijas. Veselības bibliotēka.  (2000) Sast. autoru  kolektīvs, māksl. A.Muze Rīga: Jumava. 

Kļaviņa, A. (2003) Cienasts. Riga: Jumava. 

Kļaviņa, A (1993) Mājturība. Uzturs. Rīga.: Zvaigzne ABC. 

Krieviņš, V. (1997) Mājsaimniecības ekonomika: eksp. māc. gr. Rīga: RaKa. 

Kulakova, M. u.c. (2002) Mājturība 5.kl.  Rīga: Zvaigzne ABC.  
Kulakova M. u.c. (2004) Mājturība 6.kl. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Kulakova M. u.c. (2006) Mājturība 7.kl. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Kulakova M. u.c. (2008) Mājturība 8.kl. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Kulakova M. u.c. (2010) Mājturība 9.kl. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Lasila, S. (1994) Jaunā  zelta uzvedības grāmata. Rīga: SPRĪDĪTIS. 

Lielā mājas enciklopēdija. Karisa D. red. (1997) Rīga: Zvaigzne ABC. 

Мой дом. Евроремонт: Мультимедийная энциклопедия. Проект-Мультимедиа. Русс-бит-М: 

2000. 

Медкова, И.Л., Павлова, Т.H. (1994) Сюрпризы вегетарианского стола. Москва: 

Международные отношения. 

Mācīsimies sadarbojoties. ( 1998) / L.Grigules un I.Silovas red. Rīga: Mācību grāmata. 

Masiļūne Ņ., Pasopa A. (1987) Latviešu ēdieni. Rīga: Avots. 
Masso, S. (1992) Pavārgrāmata bērniem.  Rīga: Jumava. 

Mājturība. Skolotāja grāmata 5. klasei. (2002) M. Kulakova ... u. c.  Rīga : Zvaigzne ABC.  

Mājturība. Skolotāja grāmata 6. klasei. (2004) M. Kulakova ... u. c. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Mājturība. Skolotāja grāmata 7. klasei. (2006) M. Kulakova ... u. c. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Mājturība un tehnoloģijas: 8. klasei. Skolotāja grāmata (2008): metodiskais līdzeklis. /M. Kulakova 

u.c. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Mājturība un tehnoloģijas: 9. klasei. Skolotāja grāmata: metodiskais līdzeklis. M. Kulakova u.c. Rīga: 

Zvaigzne ABC.  

Neimane, L. (2003) Mazkaloriju virtuve.  Rīga: Jumava. 

Ozola, L. (2003) Pārtikas piedevas. Rīga: NEO. 

Питание без холестерина. Энциклопедия здоровья. (1994)  Москва: Кристина & C0& Favorite 
Books LTD. 

Pridāne, A. (1998) Praktisko darbu burtnīca mājturībā 5.klasei: Eksperim.praktikums. Rīga: Zvaigzne 

ABC. 

Pridāne, A. (2002) Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Pridāne, A. (2004) Praktiskie uzdevumi mājturībā 7.klasei.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Pridāne, A. (2002) Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei.  Rīga: Zvaigzne ABC.  

Pridāne, A. (2003) Praktiskie uzdevumi mājturībā 9.klasei.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Pridāne, A. (1999) Uzdevumi un vingrinājumi mājturībā 5.-9. kl.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Rumpe, D. (2000) Pārbaudes darbi mājturībā 5.-9. kl.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Pārbaudes darbi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai pamatskolā. Metodisks līdzeklis. (2005) Atb. 

A.Neimane. Rīga: ISEC. 

Patērētāju izglītība. Norādījumi skolotājiem. (2000) D.Rieksta u.c. Rīga: Rhare. 
Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca: aptuveni 1500 terminu latviešu, angļu, vācu un krievu 



valodā. (2000) / Autoru kolektīvs V.Skujiņas vad.  Rīga: Zvaigzne ABC. 

Prahtls R. (1994) No Mārtiņiem līdz Silvestriem.  Rīga: Jumava. 

Раздельное питание. Энциклопедия здоровья. (1994) Москва: Кристина & C0& Favorite Books 

LTD. 

Vanaga, V. (1999) Galda klāšanas pamatprincipi.  Rīga: Turība. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Deko 

Food Service Technology 
International Journal of Consumer Studies 

International Journal of Food Science & Technology 

Journal of Vocational Home Economics Education 

Mājas & Dārzs 

Mūsmājas 

Потребитель: http://www.potrebitel.ru 

Praktiskais Latvietis 

Kalorijas: programma, kas palīdz efektīvi atbrīvoties no liekā svara un iemācīties kontrolēt savu 

ēdienkarti: http://kalorijas.inbox.lv/index.php?l=lv 

Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs. Atb.par izdevumu 

A.Kampuse: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml 

Mājturība vidusskolniecēm. Uzturmācība: 
     http://www.liis.lv/majtur/darbmac/uzturmac/temas.htm 

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. 

(LR MK  noteikumi Nr.1027; Rīgā 2006.gada 19.decembrī; prot. Nr. 68, 10.§): 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off 

Stencils from the world’s largest mail-order stencil collection: http://www.stencil-library.com 

Здоровое питание. Энциклопедия здоровья. (1994) Москва: Кристина & C0& Favorite Books 

LTD. 

 

 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Pamatizglītības skolotājs” B daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Home economics and technologies (needlework) and methods of teaching (5th – 9th form) 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for professional bachelor's study program “Elementary School Teacher” 

students. The course provides knowledge of human habitats quality conditions and opportunities for 

improvement, an understanding and skills of different material technologies, introduces the use of 

information technology. The aim of the study course - to develop students' competence in teaching 

Home Economics and Technology (5th – 9th form), to promote creative thinking of students personality 

sustainable education. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.potrebitel.ru/
http://kalorijas.inbox.lv/index.php?l=lv
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml
http://www.liis.lv/majtur/darbmac/uzturmac/temas.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://www.stencil-library.com/


Kursa nosaukums 5-6gadīgo sagatavošana skolai 

Kursa kods PedaI007 

Zinātnes nozare Pedagoģija  

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti  9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

96 

 

- 

96 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., pētn. E.Drelinga, Dr. paed., lekt. S.Zariņa   

 

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

Vispārīgā pedagoģija 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis – rosināt studentus izvērtēt pirmsskolas izglītības pamatuzdevumus, akcentējot 5-6 

gadīgo bērnu attīstību kopveselumā.  

Kursa uzdevumi: 

 precizējas studentu zināšanas un izpratne par to, kā mācību un audzināšanas procesā 

veiksmīgi sadarboties ar bērnu vecākiem, sagatavojot 5-6 gadīgos bērnus mācībām skolai; 

 pilnveidojas studentu izpratne par 5-6 gadīgo bērnu attīstības psiholoģiskajiem un sociālajiem 

aspektiem; 

 precizējas studentu prasmes organizēt pedagoģisko darbību, veidojot pedagoģisko vidi 

atbilstoši bērnu attīstības individuālajām īpatnībām, vajadzībām un interesēm. 
 

 

Rezultāti: 

Studenti: 

1) patstāvīgi atlasa, analītiski apraksta un sistematizē informāciju par 5-6 gadīgo bērnu  izglītības 

aktuālajiem jautājumiem, to risinājumiem; 

2) izprot valsts īstenotos izglītības mērķus, nodrošinot 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu mācībām skolā. 

3) semināros argumentēti diskutē par 5-6 gadīgo bērnu apmācības jautājumu risināšanu Latvijā un 
ārzemēs. 

4) plāno vērtīborientētas mācību un audzināšanas vides veidošanu darbā ar 5-6 gadīgiem bērniem,  

organizējot mērķtiecīgu sadarbību ar bērnu vecākiem. 

5) savstarpējās diskusijās pamato pieeju, metožu un līdzekļu izvēli, nodrošinot 5-6 gadīgo bērnu 

intelektuālo, emocionālo un sociālo briedumu. 

 

 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Kursa struktūra:, semināri -  96 st.  

 

Semināru/praktisko darbu tēmas: 

1. Interaktīva spēle „Mana vieta pasaulē”  

2. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Gatavības skolai aspektu analīze, balstoties uz „Integrētā 

mācību programma sešgadīgiem bērniem” (projekts, 2010), DU veiktā pētījuma „Obligātās 

pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” (2008) atskaites 

materiāliem: gatavības skolai intelektuālais briedums  

3. Diskusija. Gatavības skolai intelektuālā brieduma izvērtējuma kritēriji  

4. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Gatavības skolai aspektu analīze, balstoties uz „Integrētā 



mācību programma sešgadīgiem bērniem” (projekts, 2010), DU veiktā pētījuma „Obligātās 

pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” (2008) atskaites 

materiāliem: gatavības skolai emocionālais briedums  

5. Diskusija. Gatavības skolai emocionālā brieduma izvērtējuma kritēriji  

6. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Gatavības skolai aspektu analīze, balstoties uz „Integrētā 

mācību programma sešgadīgiem bērniem” (projekts, 2010), DU veiktā pētījuma „Obligātās 

pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” (2008) atskaites 

materiāliem: gatavības skolai sociālā brieduma izvērtējums  

7. Diskusija. Gatavības skolai sociālā brieduma izvērtējuma kritēriji  

8. Interaktīva asociāciju spēle „Gatavības skolai definēšana”  

9. 5-6 gadīgo bērnu gatavības skolai pārbaudes testu objektivitātes izvērtējums  

10. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Sadarbības ar vecākiem plānošana un organizēšana, 
aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu fizisko sagatavotību skolai  

11. Diskusija. Sadarbības ar vecākiem nosacījumi, aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu fizisko sagatavotību 

skolai  

12. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Sadarbības ar vecākiem plānošana un organizēšana, 

aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu psiholoģisko sagatavotību skolai  

13. Diskusija. Sadarbības ar vecākiem nosacījumi, aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu psiholoģisko 

sagatavotību skolai  

14. Studentu grupas sagatavota prezentācija. Sadarbības ar vecākiem plānošana un organizēšana, 

aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu intelektuālo sagatavotību skolai  

15. Diskusija. Sadarbības ar vecākiem nosacījumi, aktualizējot 5-6 gadīgo bērnu intelektuālo 

sagatavotību skolai. 
16. Interaktīva spēle „Ko es stāstītu ārzemju kolēģiem par 5-6 gadīgo sagatavošanos skolai Latvijā”. 

Studentu pašizvērtējums  

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Studentu grupu sagatavotās prezentācijas. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta sasniegumu vērtējumu veido mazās grupās sagatavoto semināru uzdevumu prezentēšana 
(50%) un studenta pašnovērtējums un/vai viņa sagatavotības un prasmes diskutēt novērtējums grupas 

biedru skatījumā (50%). 

            

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Baldiņš, A., Raževa, A. (2001) Skolas un ģimenes sadarbība. R: Pētergailis 

2. Lieģeniece, D. (1999) Kopveseluma pieeja audzināšanā. R: RaKA. 

3. Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. (2010) Pieejama: 

http://dagda.lv/uploads/media/Integr%C4%93ta_m%C4%81c%C4%ABbu_programma_se%C5
%A1gad%C4%ABgiem_b%C4%93rniem.pdf 

4.  „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” (2008) 

DU veiktā pētījuma atskaites materiāli. Materiāls pieejams: 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/petijumi/petijums_vispizgl05.pdf 

 

Papildliteratūra: 

1. Boša, R. (1991) Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni.  

2. Pirmsskolas izglītības programma (1998)  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība” 

Žurnāls „Mans mazais” 

 

Piezīmes: 

Nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs”, B daļa 
 

 



Kursa nosaukums angļu valodā:   

5-6 years old children’s preparation for school 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course is meant for students of pedagogy bachelor study programme „Pre-school teacher”. The 

aim of the course is to stimulate students to evaluate pre-school education basic tasks, emphasizing the 

development of 5-6 years old children in a whole.  

Course objectives are: 

 to help to specify students’ knowledge and understanding about how to cooperate with 

children parents successfully in the study and educational process preparing 5-6 years old 

children for school;  

 to improve students’ understanding about the psychological and social development aspects 

of 5-6 years old children; 

 to improve students’ skills of organizing pedagogical activity, shaping pedagogic 

environment corresponding to children’s individual development peculiarities, needs and 

interests. 

 

 

  



 

Kursa nosaukums Bērnu muzikāli radošā darbība pirmsskolā 

Kursa kods MākZ1003 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mūzikas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. Paed., lektore Jeļena Badjanova 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentiem. Kurss 

paredz sekmēt studentu tradicionālās, klasiskās un populārās mūzikas uztveri un izpratni, ka arī 

muzikālo kultūru. Studiju kurss piedāvā  apgūt tādas zināšanas, prasmes un vērtības, kas palīdz kļūt par 

aktīvu, atbildīgu pilsoni un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos gan individuāli, gan sabiedrībā, 

sākot ar vietējo un beidzot ar globālo mērogu, ka arī apgūt muzikāli teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas radošai izmantošanai mācīšanās un audzināšanas procesā. Mācību satura apguve balstās uz 

sociālā konstruktīvisma pieeju un studējošo aktīvu iesaistīšanu studiju procesā. sekmēt studentu 

tradicionālās, klasiskās un populārās mūzikas uztveri un izpratni, ka arī muzikālo kultūru. 
 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

1. Atlasīt, sistematizēt, analizēt, interpretēt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju atbilstoši 

izvirzītām mērķim. 

2. Izprast kultūras un tradīcijas dažādību un prast to saskatīt mijiedarbībā sadzīves un 

profesionālajā jomā. 

3. Radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 
4. Plānot un organizēt pasākumus, izmantojot apgūtas teorētiskos pamatus un prasmes. 

5. Veikt radošo darbību, kas dod ieguldījumu profesionālajā jomā. 

6. Demonstrēt tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrām, tradīcijām; apzināties savu un citu 

identitāti. 

7. Patstāvīgi plānot un strukturēt savu profesionālo pilnveidi. 

 

Kursa saturs: 

Praktisko darbu tēmas 

1.temāts. Mūzikas vēstures attīstības periodi. Dažādu macību līdzekļu radošā izmantošana. 

Praktiskais darbs 2 st. 

1. praktiskais darbs. Mūzikas vēstures raksturīgākās iezīmes, žanri, formas. Muzikāli-didaktisko rotaļu 

inscenējums. Vadošie komponisti un spilgtākie mūzikas stilu un žanru paraugi. Mūzikas tēlu izpratne 

un atdarināšana. 

2.temāts. Pasaules tautu muzika. Tautu un tradicionālās mūzikas priekšnoteikumi un ar to saistītie 

jēdzieni (folklora jēdziens un tās īpatnības, kultūrvēsturiskie aspekti, daiļrades un jaunrades kritēriju 

analīze un izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās) 



Praktiskais darbs 14 st. 

2. praktiskais darbs. Latviešu tautas un tradicionālās mūzikas žanru integrēšana rotaļnodarbībās. 

Dziesmu svētku tradīcija Latvijā pilsoniskā audzināšanā: radošā izpausme vizuālās mākslas 

rotaļnodarbībās .  

3. praktiskais darbs. Lietuviešu un igauņu tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme. Baltijas kaimiņzemju tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

4. praktiskais darbs. Citu Eiropas tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

5. praktiskais darbs. Āzijas tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu pašizpausme. 

Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  
6. praktiskais darbs. Amerikas zemju tautas un tradicionālās mūzikas žanru izvērtējums un bērnu 

pašizpausme.  

7. praktiskais darbs. Informācijas un metodiskā materiāla atlase, izveide un izvērtējums.  

8. praktiskais darbs. Daiļrades un jaunrades pamati. Radošuma prasmju integrēšana.  

3.temāts. Populāras mūzikas kultūrvēsturiskie pamatnosacījumi un ar to saistītie jēdzieni radošajā 

darbībā. 

Praktiskais darbs 10 st. 

9. praktiskais darbs. Latviešu un Baltijas kaimiņzemju populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. 

gadsimta sākumam: dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu 

daudzveidība. Daudzveidīgo kustību sekmēšana muzikālās spēlēs un rotaļās. 

10. praktiskais darbs. Eiropas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. Dziesmu, 
deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli radošajā 

darbībā.  

11. praktiskais darbs. Amerikas zemju populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. 

Dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli 

radošajā darbībā. 

12. praktiskais darbs. Āzijas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. gadsimta sākumam. Dziesmu, 

deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu daudzveidība muzikāli radošajā 

darbībā.  

13. praktiskais darbs. Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas populārā mūzika no viduslaikiem līdz 21. 

gadsimta sākumam. Dziesmu, deju, , sadzīves, laicīgas mūzikas žanri un mūzikas instrumentu 

daudzveidība muzikāli radošajā darbībā.  

 
4.temāts. Rokmūzikas vēsturiskie aspekti un stili (ar to saistītie jēdzieni: rokenrols; bigbīts; rokmūzikas 

stili; rokopera) un radošo uzdevumu izveide. 

Praktiskais darbs 2 st. 

14. praktiskais darbs. Rokenrola jēdziena raksturojums un likumsakarības radošo uzdevumu izveidē. 

Rokmūzikas parādību izvērtējums un radošo uzdevumu izveidē. Rokmūzikas stilu un rokoperas 

fragmentu inscenējums. 

5.temāts. Džēza vāsture un stili. Radošās darbības formas.  

Praktiskais darbs 2 st. 

15. praktiskais darbs. Jēdzienu un stilu atdarināšana muzikāli radošajā darbībā. Tēmas integrēšana 

mācību procesā. 

6.temāts. Tehnoloģiju izmantošana audzināšanas pasākumos.  (tehnoloģija un mūzika; sabiedriskie 
sakaru līdzekļi; skaņu ierakstu tehnikas attīstība; videoklips; karaoke; disko un tehnomūzika) 

Praktiskais darbs 2 st. 

16. praktiskais darbs. Tehnoloģijas izmantošanas pamatnosacījumi pasākumu organizēšanā. Skaņu 

ierakstu tehnikas attīstība: ierakstu sākumi un mūsdienu iespējas. Pasaku un dzejoļu inscenējumi. 

7.temāts. Mūsdienu laicīgas un sadzīves mūzikas žanri un stili. Radošuma prasmju izvērtējums. 

Praktiskais darbs 4 st. 

17. praktiskais darbs. 21. gadsimta sākuma pasaules tradicionālā un populāra mūzika radošajā darbībā. 

Jaunie mūzikas žanri un stili muzikālās rotaļās.  

18. praktiskais darbs. Mūsdienu starpkultūru pieredzes apguve, pētīšana, atdarināšana.  



 

8.temāts. Dziedāšanas pamatprincipi. Dziesmu izmantošana bērnu ikdienas dzīvē. 

 

Praktiskais darbs  6 st. 

19.praktiskais darbs. Elpošanas vingrinājumi. Iedziedāšanās vingrinājumi rotaļnodarbībās. Balss 

diapazona un tembra jēdzieni. Balss augstums radošajā darbībā.  

20.praktiskais darbs.  Praktisko uzdevumu izpildīšana: tembra izmantošana dažādās darbības 

situācijās. Niansētas dziedāšanas iemaņas (dikcija, muzikālā frazēšana, dinamika). Radošie 

vingrinājumi.  

21.praktiskais darbs. Muzikālās dzirdes attīstības vingrinājumi. Dziesmas bērnu radošajā 

mākslinieciskā darbībā. 

 
9.temāts. Mūzikas klausīšanās. Tēmas integrēšana dažādās rotaļnodarbībās.  

 

Praktiskais darbs  8 st. 

22.praktiskais darbs. Dziesmu klausīšanās pieaugušo un bērnu izpildījumā. Mūzikas un skaņu 

klausīšanās, pētīšana un atdarināšana. 

23.praktiskais darbs. Radoša darbība mūzikas pavadījumā (muzikāli-didaktiskās spēles, rotaļas, 

uzdevumi). Skanošie žesti patstāvīgā radošā darbībā. 

24.praktiskais darbs. Vingrojumi un vingrinājumi dažādā mūzikas pavadījumā (temps,  metrs). Pasaku 

un dzejoļu inscenējumi, dramatizācija, demonstrējums. 

25.praktiskais darbs. Mūzikas ierakstu/skaņdarba fragmentu izmantošana integrētās mācībās: audio, 

videoieraksti, CD, un citi mācību līdzekļi radošajā darbībā (dabas un sadzīves skaņas,dziesmas, 
mūzikas fragmentu ieskaņojumi, izrādes demonstrējums, dažādu instrumentu spēles paraugi un attēli, 

teksta izpildījums dažādās valodās atbilstoši grupas etniskajam sastāvam u.t.t.). 

 

10.temāts. Ritms, metrs, taktsmērs. Muzikāli ritmiskās kustības. 

 

Praktiskais darbs 6 st. 

26.praktiskais darbs. Ritmiskie vingrinājumi kustību koordinācijas spēju attīstībai. Muzikāli ritmiskās 

kustības bērnu patstāvīgā radošajā darbībā. 

27.praktiskais darbs. Diriģēšanas paņēmienu izmantošana dažādās rotaļnodarbībās.  

28.praktiskais darbs. Muzikāli ritmiskās kustības mākslinieciskā darbībā. Dažādu Latviešu un citu 

tautu deju elementu apguve.  

 
11.temāts. Mūzikas instrumenti un skaņurīki radošajā darbībā. 

 

Praktiskais darbs 8 st. 

29.praktiskais darbs. Dažādu mūzikas instrumentu apguve. Radošie vingrinājumi. 

30.praktiskais darbs. Elementārā muzicēšana tautas instrumentu apguvē. Folklora izmantošana 

patstāvīgā muzicēšanā (dramatizācija). 

31. praktiskais darbs. Ritma pavadījums/improvizācija dažāda žanra dziesmām.  

32.praktiskais darbs. Skaņurīki un mūzikas instrumenti tēlu atdarināšanā. Materiāli praktiskai darbībai 

un pētnieciskai darbībai: pašdarināti skaņuriki un mūzikas instrumenti. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Mūzikas vēstures attīstības periodi. Dažādu macību līdzekļu radošā izmantošana. 

2. Pasaules tautu muzika. Tautu un tradicionālās mūzikas priekšnoteikumi un ar to saistītie 

jēdzieni (folklora jēdziens un tās īpatnības, kultūrvēsturiskie aspekti, daiļrades un 

jaunrades kritēriju analīze un izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās) 

3. Populāras mūzikas kultūrvēsturiskie pamatnosacījumi un ar to saistītie jēdzieni radošajā 

darbībā. 

4. Rokmūzikas vēsturiskie aspekti un stili (ar to saistītie jēdzieni: rokenrols; bigbīts; 



rokmūzikas stili; rokopera) un radošo uzdevumu izveide. 

5. Džēza vāsture un stili. Radošās darbības formas.  

6. Tehnoloģiju izmantošana audzināšanas pasākumos.  (tehnoloģija un mūzika; sabiedriskie 

sakaru līdzekļi; skaņu ierakstu tehnikas attīstība; videoklips; karaoke; disko un 

tehnomūzika) 

7. Mūsdienu laicīgas un sadzīves mūzikas žanri un stili. Radošuma prasmju izvērtējums. 

8. Dziedāšanas pamatprincipi. Dziesmu izmantošana bērnu ikdienas dzīvē. 

9. Mūzikas klausīšanās. Tēmas integrēšana dažādās rotaļnodarbībās.  

10. Ritms, metrs, taktsmērs. Muzikāli ritmiskās kustības. 

11. Mūzikas instrumenti un skaņurīki radošajā darbībā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums (30%), ka arī aktīva līdzdarbošanās, 

piedalīšanās pasākumos un 2 rakstiskie darbi, kuri parāda izpratni par muzikāli radošās darbības 

organizēšanu pedagoģiskajā procesā: 

1. Vismaz 4 literatūras avotu salīdzinājums un izvērtējums esejas formā par izvēlēto tematu: 

būtiskākais un personīgi nozīmīgākais, personīgais viedoklis par izmantošanu un lietderību 

(30%); 

2. Individuāli izstrādāt un inscenēt muzikālu pasaku (spēli,rotaļu vai cit.) atbilstoši izvēlēta 

temata saturām (40%). 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Abramecs, B., Muktupāvels, V. (1997) Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un 

populārā mūzika. – Rīga: Musica Baltica 

2. Altmanis, A. (1994) Mazo pērļu gliemezīt. – Rīga: Ulma. 

3. Gadskārtu mozaīka.(2004) //sast. Dace Pētersone – Rīga: RaKa. 

4. Brastiņu, E. (1990) Latvju tikumu dziesmas. – Rīga: Zvaigznes ABC. 
5. Bičuka, M.., Grasmane, S., Pagraba, N. (2003) Muzikālā audzināšana pirmsskolā.  - Rīga: 

Raka. 

6. Grauzdiņa, I. (1994) Latviešu tautasdziesma tautā. – Rīga: VKC. 

7. Dambis, P. (2003) 20. gadsimta mūzikas vēsture: ceļi un krustceļi. – Rīga: ABC. 

8. Lange, T. (1994) Latviešu muzikālā folkloras mācība. – Rīga. 

9. Lasmane, L. (2002) Mūzika. 1.,2. daļā. – Rīga: RaKa. 

10. Kārkliņš, L. (1990) Mūzikas leksikons. – Rīga: Zvaigzne. 

11. Krūze, A., Vaivode, E.T., Briede, V., Bukava, A., Mūrniece, L., Karpova, Ā. (2003) 

Laikmets un personība. – Rīga: SIA „Izdevniecība RaKa”. 

12. Pauls, R. (1989) Bērnu dziesmas. – Rīga: Zvaigzne. 

13. Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. Rotaļnodarbības 2 – 5 gadus veciem 

bērniem. 1. daļa. (2009). - Rīga: Zvaigzne ABC 

14. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). - Rīga: Mācību apgāds NT 

15. Randare, D. (2004). Svētku enciklopēdija bērniem. - Rīga: Zvaigzne ABC 

16. Raudupe, R.  (2002) Dievatziņa vēdās un dainās. - Riga: Madris. 

17. Siliņš, E. (1987) Tautas dziesmu vācelīte. – Rīga: Zvaigzne. 

18. Spensa, K. (1995) Enciklopēdija. Mūzika. – Rīga. 

19. Raudupe, R.  (2002) Dievatziņa vēdās un dainās.  - Rīga: Madris. 

20. Toločko, D. (2003) Ziemassvētku dziesmas bērniem – dziedi sev, dziedi citiem. - Rīga: 

RaKa. 

21. Zelmene, M. (2004) Mūzika mazajiem. Dejas un rotaļas. 3. grāmata. – Rīga: RaKa. 

22. Zelmene, M. (2006) Mūzika mazajiem. Dziesmas un rotaļas. 1.,2.,3. grāmata. – Rīga: 

RaKa. 
23. Груздова, И., Лютова, Е., Никитина, Е. (2010) Навстречу музыке. Музыкальные 

игры и занятия для детей.-Ростов-на-Дону: Феникс 

24. Тубельская, Г. (2001) Праздники в детском саду и начальной школе.- Москва. 

 

 



Papildliteratūra: 

1. Anskaps, J. (2004) Mākslas pedagoģija.- Rīga: Raka. 

2. Avotiņa, A. (1996) Mārtiņš Luters un māksla. //Svētdienas Rīts, 1996. – Nr.16. 
3. Belmane, A. (1991) No Leonardo līdz Pikaso. – Rīga: Zvaigzne. 

4. Beļugova, L. (2000) Mūzikas izteiksmes līdzekļu komunikatīvas īpašības. – Liepāja.  

5. Blūma, L. (2010) Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. 3.daļa. 

Rotaļnodarbības 5-6 gadus veciem bērniem. – Rīga: SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. 

6. Davison, A. (2001) Technology and the Contested Meanings of Sustainability. - NY: 

State University of New York 

7. Hongisto –Alberg, M., Lindeberg Piirci, A., Mākinen, L. (1994) Bērns un mūzika /no 

somu valodas tulkojusi Lāce L. – Rīga: Zvaigzne. 

8. Kultūra un vāra. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. (2006) – LU: 

Akadēmiskais apgāds 

9. Lielā ilustrēta Enciklopēdija (1996) – Rīga: Zvaigzne ABC 

10. Macer, D.(ed.) (2004). Bioethies for Informed Citizens across Cultures. -Christchurch, 
New Zealand: Eubios Ethics Institute 

11. Mackeviča, L. (2001) Muzikālās audzināšanas psiholoģiskie aspekti. – Liepāja. 

12. Musikwissenschaft zwischen Kunst, Aasthetik und Experiment. (1998) – Wuurzburg: 

Koonigshausen und Neumann. 

13. Stikāne, I. (2005) Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. – Rīga: RaKa. 

14. Stradinš, J. (2002) Veidosim harmonisku Latviju.  LZA Vēstnesis 18 (247) 01.11.2002. - 

Rīga: LZA 

15. Suruda, I. (2001) Mūzika kā pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības nosacījums. 

– Rīga: Zvaigzne ABC. 

16. Svence, G. (1999) Attīstības psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC 

17. Teaching Music History (2003) / Ed. by Mary Natvig. – Bowling Green State University, 
USA.    

18. Zaķis, G. , Zaķis, J.  (1997) Cilvēka dzīve latviski . - Riga: Raka. 

19. Vīks, I.  (2003) Mūsu dižā senatne. – Rīga: Vieda. 

20. Гуревич, П. (2002) Культурология. - Москва: Мегаполис. 

21. Иванченко, Г.  (2001) Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, 

перспективы. – Москва: Смысл. 

22. Кларин, М. (1998) Инновации в мировой педагогике обучение на основе 

исследования игры и дискуссии. -  Рига: НПЦ Эксперимент 

23. http://www.diena.lv 

24. http://www.google.com 

25. http://www.google.lv 

26. http://www.folklora.lv 
27. http://www.kultura.delfi.lv 

28. http://www.liis.lv/music 

29. http://www.nyu.edu 

30. http://www.platforma.lv 

31. http://www.solnet.ee 

32. http://www.tradicijas.lv 

33. http://www.tvnet.lv 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. „British Jornal of Educational Studies” 

2. Dziesmusvētki. Tautas māksla. Kultūrvide.  // VTMC un Latvijas Dziesmu svētku fonds.      

3. Laikraksts “Izglītība un kultūra” 

4. „International Jornal of Qualitative Studies in Education” 

5. Žurnāls „Mans mazais” 

6. Žurnāls „Mūzikas saule” / SO Mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Žurnāls izdots ar 

Latvijas Kultūras Ministrījas un Valsts Kultūŗkapitāla fonda finansiālu atbalstu. 

7. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība” 

 

 

Piezīmes: 

 Profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” B daļa 
 

http://www.diena.lv/
http://www.google.com/
http://www.google.lv/
http://www.folklora.lv/
http://www.liis.lv/music
http://www.solnet.ee/


 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

  

Creativity in music education in preschool  
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Preschool Teacher”. 

Its purpose is to promote the students’ perception and understanding of traditional, classical and 

popular music as well as musical culture. The study course suggests the acquisition of such knowledge, 

skills and values, which help the students become active and responsible citizens and participate in 

decision making processes both individually and in society, on a local and global scale as well as help 

them acquire theoretical knowledge in music and practical skills for creative application in the learning 

and upbringing process. Acquisition of the study content is grounded in the approach of social 

constructivism and the students’ active involvement in the study process. The course aims to promote 

the students’ perception and understanding of traditional, classical and popular music as well as 

musical culture 

 

  



Kursa nosaukums Rotaļu un spēļu organizēšana  

 

Kursa kods Peda1003 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Natālija  Geriņa 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: sniegt studējošiem zināšanas par rotaļu un spēļu saturu un veidot prasmes un 

kompetences rotaļu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 rotaļas un spēles būtību un to nozīme pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai; 

 rotaļu, spēļu un rotaļlietu daudzveidību; 

 rotaļu un spēļu vadīšanu saistībā ar izglītības normatīvo dokumentu prasībām.  

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 kritiski izvērtēt rotaļu, spēļu un rotaļlietas atbilstību bērnu vecuma īpatnībām un mācību 

mērķiem. 

 organizēt un vadīt  rotaļas un spēles pirmsskolas vecuma bērniem; 

 veikt savas profesionālās darbības pašizvērtēšanu, izvirzot mērķus savas pedagoģiskās 

darbības pilnveidei 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē: 

 atbildīgu rīcību, ievērojot savā pedagoģiskajā darbībā bērnu tiesības un pienākumus un 

rūpējoties par bērnu drošību un veselību. 

 

 

Kursa saturs: 

1. Rotaļas un spēles būtības skaidrojums un nozīme pirmsskolas vecuma bērniem 

2. Rotaļu un spēļu klasifikācija. 

3. Rotaļlietu vēsture. Rotaļlietu klasifikācija. 

4. Rotaļlietas raksturojums un izvēle pirmsskolas vecuma bērniem  

5. Rotaļu un spēļu izvēle, organizēšanas un vadīšana īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem. 

6. Rotaļas un spēles vadīšana ar rotaļlietu. 

7. Galda spēles un to organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem. 
8. Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

 

Semināru un praktisko darbu tēmas: 

1. Rotaļas un spēles būtības skaidrojums. Rotaļa kā pirmsskolas vecuma bērnu aktivitātes un 

pašizpausmes veids. Rotaļu un spēļu klasifikācija. 
2. Rotaļlietu vēsture. Rotaļlietu klasifikācija. 

3. Rotaļlietas raksturojums un izvēle pirmsskolas vecuma bērniem (1,5 – 3 un 3-4 gadu 

veciem bērniem). 



4. Rotaļlietas raksturojums izvēle pirmsskolas vecuma bērniem (4-5 un 5-6 gadu veciem 

bērniem). 

5. Rotaļu un spēļu izvēle, organizēšanas un vadīšana īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem. 

6. Rotaļas un spēles vadīšana ar rotaļlietu. 

7. Rotaļas un spēles vadīšana ar rotaļlietu. 

8. Galda spēles un to organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem. 

9. Galda spēles organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem. 

– Galda spēles organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 

10. Ro taļu un spēļu organizēšana un vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem. 

11. . Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana 2 – 4 gadu veciem bērniem. 

12. Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana 4 –6 gadu veciem bērniem. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20% 

 patstāvīgo darbu izpilde 80%: 

- izstrādāt prezentāciju par rotaļu un spēļu daudzveidību sniegt raksturojumu rotaļlietai 

noteiktam vecuma bērniem. (10%); 

- vadīt rotaļas un spēles ar rotaļlietu  (10%); 

- organizēšana un vadīšana galda spēli pirmsskolas vecuma bērniem (30%); 
- rotaļas organizēšana un vadīšana 2 – 4 vai 4-6. gadu veciem bērniem(30%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Bakisa, A., Romēns, K. (1995) Rotaļas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem. – Rīga: 

Alberts XII 

2. Brice, B.& Bajarune, I. (2011) Vingrosim ar dziesmiņu. – Rīga: RaKa  

3. Dzintare, D. & Stangaine I. (2005) Rotaļa – bērna dzīvesveids. Rīga: Izdevniecība RaKa. 

4. Dzintere, D.& Boša, R. (1997) Rotaļspēles. – Rīga: Mācību apgads  
5. Kāposta, I. (1993) Spēles pedagoģijas teorijā un prakse. Rīga: Zvaigzne. 

6. Romenkova, V. (1999) Rotaļu attīstība. – Rīga: Vārti  

7. Udaļcova, J. (1983) Didaktiskās spēles un rotaļas pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanā un 

audzināšanā. Рига: Zvaigzne. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Banceviča, I. (2006) Mazais draudziņš pulka nāc. Mācīsimies valodu rotaļājoties. – Rīga: 
Avots,  

2. Brice, B. (2007) Pirkstiņu rotaļas. Rīga: Raka  

3. Didaktiskās rotaļas un vingrinājumi bērnu sensoriskajai audzināšanai. (1976) /L.Vengera red. 

– Rīga. 

4. Djačenko, O. Spēles un vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstībai. -R.: 

Eksperiments, 1996. 

5. Dzintere, D. (1984) Rotaļa un darbs bērnudārzā. Rīga: Zvaigzne.., 99 lpp. 

6. Elisone, Š.& Greja Dž. (1996) 365 radošo spēļu dienas bērniem no 2 gadu vecuma. Rīga: 

Iljus,. 

7. Havass, H. (2003) Prāta spēles .Rīga: Avots. 

8. Jonīte,V. (1996) Krāsu un figūru spēles plaknē kā bērnu sensoro spēju attīstītājas. – Rīga: 

Mācību apgāds,  

9. Kušnere, I., (2007) Spēles visiem gadalaikiem. Rīga: Jumava. 

10. Lieģeniece, D. (1995) Rotaļas nozīme bērna pašattīstības sekmēšanā. Liepāja.  

11. Pontāga, I. (1988) Rotaļas metodes un paņēmieni bērnu apmācībā trešajā un ceturtajā dzīves 

gadā.  Рига: LTM,  

12. Puškarevs, I.& Golubeva, A. (1999) Bērna attīstība. Rīga: Lielvārds  

13. Ripa, V. (1999) Veiklības un atjautības rotaļas pirmsskolā un ģimenē. – Rīga: Vārti 
14. Sensoriskā audzināšana bērnudārzā. (1986) /N.Poddjakova & V.Avaņsovas red. – Rīga. 

15. Švarca, B. (1997) Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm. Rīga: Sorosa fonds. 

16. Tautas rotaļas bērnudārzā. (1991)/ Sast. Z. Grandberga. Rīga: RSKCI 

 

 



Periodika un citi informācijas avoti 

Žurnāls «Skolotājs”  

Žurnāls „Pirmsskolas izglītība” 
Laikraksts «Izglītība un kultūra» 

 

Resursu centri: 

www.izm.gov.lv 

www.visc.gov.lv 

  

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās studiju programmas “Skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Organization of plays and games 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is intended for the students of the professional bachelor study programme “Preschool 

Teacher”.  

Aim of the course: to provide the students with knowledge about the content of motion games and 

plays, and develop their skills and competences of planning, organising and managing games with 

preschoolers. 

  

http://www.izm.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/


Kursa nosaukums Svētki pirmsskolas izglītības iestādē 

Kursa kods MākZ3003 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

- 

- 

32 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lektore Jeļena Badjanova-Lomzina 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentiem. Kursā 

paredzēts sniegt studentiem zināšanas par svētku organizēšanu un vadīšanu, kā arī iepazīstināt un 

nostiprināt studentiem zināšanas par Latviešu tautas tradīcijām, nacionāliem svētkiem un godiem. 

Studenti gūst pieredzi kā praktiski piedalīties dažādu svētku svinēšanā un tradīciju ievērošanā. Mācību 

satura apguve balstās uz sociālā konstruktīvisma pieeju un studējošo aktīvu iesaistīšanu studiju procesā.  

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

1. Izmantot iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai, īstenošanai un 

izvērtēšanai konkrētā situācijā. 

2. Demonstrēt svētku sagatavošanās un īstenošanā sadarbību ar bērniem, pedagogiem un 

vecākiem. 

3. Radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 
4. Demonstrēt tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrām, tradīcijām; apzināties savu un citu 

identitāti. 

5. Demonstrēt izpratni par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, tās saistību ar sabiedrības attīstību un 

pedagoga lomu tajā. 

6. Patstāvīgi plānot un strukturēt savu profesionālo pilnveidi. 

 

Kursa saturs: 

Praktisko darbu tēmas 

1.temāts. Latviešu tautas tradīcijas un godi: latviešu gads, gadskārta un senais kalendārs. 
1.praktiskais darbs. Latviešu tautas tradīciju apkopojums, analīze un izvērtēšana profesionālās 

darbības jomā. 

 

2.temāts. Svētku organizēšanas un novadīšanas metodika. 

2.praktiskais darbs. Svētki ģimenē, valsts svētki, bērnu dzimšanas dienas un vārdadienas, svētki 

pasaulē. 

3.praktiskais darbs. Svētku organizēšanas noteikumi (dalībnieku atlases principi; norise; pamatojums). 

 

3.temāts. Darbs ar bērniem svētku sagatavošanas gaitā. 

4.praktiskais darbs. Bērnu pozitīvo emociju veidošana. Bērnu ārējais izskats. 

5.praktiskais darbs. Informācijas un uzdevumu apguves aspekti (dziesmu, deju, dzejoļu, mīklu 
apguve). 

6.praktiskais darbs. Dāvanas un to pagatavošanas aspektu izvērtējums. Telpu noformēšanas 

pamatprincipi. 

7.praktiskais darbs. Dāvanas un to pagatavošana. Telpu noformēšana. 



 

4.temāts. Labvēlīgas vides organizēšana. 

1.praktiskais darbs. Gaisotne un apstākļi, kas rosina izpētes procesu. 

2..praktiskais darbs. Iespēja bērniem izvēlēties daudzas no nodarbēm un pielāgot tas savām interesēm. 

Iespeja būt aktīvām dalībniekam, nevis pasīvam vērotājam. 

3.praktiskais darbs. Paškontroles prasmju attīstības aspektu analīze un izvērtējums. 

4.praktiskais darbs. Sadarbības ar vienaudžiem un pieaudušajiem veicināšana (iespēja sadarboties ar 

citiem). 

 

5.temāts. Diferencēta audzināšanas procesa iezīmes 

1.praktiskais darbs. Pasākumu un svētku audzināšanas satura analīze un izvērtējums. 

2.praktiskais darbs. Bērnu atbildības sajūtas attīstība. Drošības aspekti. 
3.praktiskais darbs. Mācīšanās stilu daudzveidība svētku organizēšanās un novadīšanās: bērnu 

izaugsme un individuāla veiksme; bērnu atbalsts; elastīgums. 

 

6.temāts. Sadarbība ar vecākiem svētku sagatavošanas un novadīšanas gaitā 

1.praktiskais darbs. Vecāku līdzdarbība: telpu noformēšana; uzdevumu apguve ar bērniem; iesaistīšana 

svētku uzdevumos ar bērniem. 

2.praktiskais darbs.  Labvēlīgas saskarsmes īpašības. Saskarsmes kultūras veidošanas pamati. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 32 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Latviešu tautas tradīcijas un godi: latviešu gads, gadskārta un senais kalendārs.  

2. Svētku organizēšanas un novadīšanas metodika.  

3. Darbs ar bērniem svētku sagatavošanas gaitā.  

4. Labvēlīgas vides organizēšana. 

5. Diferencēta audzināšanas procesa iezīmes.  

6. Sadarbība ar vecākiem svētku sagatavošanas un novadīšanas gaitā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums (30%), ka arī aktīva līdzdarbošanās un 1 

rakstiskais darbs, kurš parāda izpratni par svētku organizēšanas un novadīšanas pamatiem Pirmsskolas 

izglītības iestādē: 

1. Atlasīt un izvērtēt vismaz 4-5 literatūras avotus esejas formā par kopīgām un atšķirīgām 

tradīcijām svētku organizēšanā un novadīšanā dažādās valstīs (literatūras avotu salīdzinājums 

un izvērtējums par izvēlēto tematu: būtiskākais un personīgi nozīmīgākais) (70%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Gadskārtu mozaīka.(2004) //sast. Dace Pētersone – Rīga: RaKa. 

2. Karaša, D. (1991) Latviskās sadzīves tradīcijas un godi. - Rīga: Zinātnes.  

3. Lange, T. (1994) Latviešu muzikālā folkloras mācība. – Rīga. 

4. Petere, A. (1992) Programma pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšanai ar mākslu. LRIM. –

Rīga. 

5. Randare, D. (2004). Svētku enciklopēdija bērniem. - Rīga: Zvaigzne ABC. 

6. Raudupe, R.  (2002) Dievatziņa vēdās un dainās.  - Rīga: Madris. 

7. Тубельская, Г. (2001) Праздники в детском саду и начальной школе.- Москва. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Blūma, L. (2010) Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. 3.daļa. Rotaļnodarbības 5-

6 gadus veciem bērniem. – Rīga: SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. 

2. Černova, E. (2003). Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoģijā. - Rīga: SIA Izglītības 

soļi. 

3. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). - Rīga: Mācību apgāds NT. 

4. Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. Rotaļnodarbības 2 – 5 gadus veciem 
bērniem. 1. daļa. (2009). - Rīga: Zvaigzne ABC. 



5. Pirmsskolas izglītības programma. (1998). - Rīga: Mācību apgāds NT. 

6. Skujiņa, V. un citi (1999) Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

7. http://www.diena.lv 

8. http://www.google.com 

9. http://www.google.lv 

10. http://www.folklora.lv 

11. http://www.kultura.delfi.lv 

12. http://www.liis.lv/music 

13. http://www.nyu.edu 

14. http://www.platforma.lv 

15. http://www.solnet.ee 

16. http://www.tradicijas.lv 
17. http://www.tvnet.lv 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. „British Jornal of Educational Studies” 

2. Dziesmusvētki. Tautas māksla. Kultūrvide / VTMC un Latvijas Dziesmu svētku fonds.      

3. Laikraksts “Izglītība un kultūra” 

4. „International Jornal of Qualitative Studies in Education” 

5. Žurnāls „Mans mazais” 
6. Žurnāls „Mūzikas saule” / SO Mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Žurnāls izdots ar Latvijas 

Kultūras Ministrījas un Valsts Kultūŗkapitāla fonda finansiālu atbalstu. 

7. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība” 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Celebrations in a preschool education institution 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Preschool Teacher”. 

Its purpose is to help the students acquire knowledge about the organisation and management of 

celebrations as well as introduce them to Latvian national traditions, national holidays and festivities. 

The students acquire the experience of practical participation in celebrating different holidays and 

observing traditions. The acquisition of course content is grounded in the approach of social 

constructivism and the students’ active involvement in the study process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diena.lv/
http://www.google.com/
http://www.google.lv/
http://www.folklora.lv/
http://www.liis.lv/music
http://www.solnet.ee/


 

Kursa nosaukums Darba tiesības 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 
32 

- 

- 

 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Jānis Radionovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

 Kursa mērķis ir apgūt darba tiesisko attiecību regulējumu, tas ir normatīvi bāzi, kas regulē darba 

devēja un darbinieka līgumiskās attiecības, un ar darba attiecībām cieši saistītās attiecības. Minētajam 

regulējumam ir svarīga nozīme valsts ekonomiskā un sociālā progresa sekmēšanā, kā arī 

uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, sniegt praktiskas iemaņas likumu izmantošanai praksē. Attīstoties 

pilsoniskai sabiedrībai, pie kuras pieder sabiedriskās organizācijas, arodbiedrības, citas darbinieku un 
darba devēju organizācijas, darba devēja un darbinieku tiesiskās attiecības vairs nav tikai abu pušu 

privāta lieta, tās saistās ar efektīvas darba aizsardzības prasībām, valsts nodarbinātības un sociālo 

politiku. 

 

Rezultāti: 

 Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par darba tiesību būtību un pamatprincipiem.  

Studenti spēj patstāvīgi nošķirt darba tiesiskās attiecības no citām nodarbinātības formām, tai skaitā 

Civillikumā regulēto uzņēmuma līguma attiecībām, kā arī specifiku darba strīdu risināšanā. 

 

 

Kursa plāns: 

1. Darba tiesību, jēdziens, vēsture, avoti.  

2. Darba tiesiskās attiecības.   

3. Darba līguma jēdziens, sagatavošana.   

4. Darba līguma noslēgšana.  

5. Pārbaudes noteikšana.  

6. Darba kārtība un darba devēja rīkojumi.  
7. Darbinieka atbildība un darbinieka tiesības.  

8. Darba līguma grozīšana un darba tiesisko attiecību izbeigšanās.   

9. Darba samaksa.   

10. Darba laiks.  

11. Atpūtas laiks.  

12. Darba aizsardzība.  

13. Sociālais dialogs, darba koplīgumi.   

14. Darba strīdi.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

Semināru apmeklējums – obligāts + 2 starp pārbaudījumi - kontroldarbi(50%),  

kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens – tests un kāzuss (50%). 



 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Slaidiņa V.,Skultāne I.Darba ties;ibas. Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2011.  
2. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., Mans īpašums, 2005.  

3. Darba devēja rokasgrāmata, R.,Labklājības ministrija, 2002.  

4. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemeles I. Redakcijā. R.,2000.  

5. Kiseļevs I.,Salīdzinošās darba tiesības, M.,Prospekt, 2005. 

6. Darba likums. – R., TNA, 2009.  

2. LR likums „Par darba aizsardzību” ar grozījumiem. – R., 2007.  

3. Likums „Par sociālo palīdzību”. – R., TNA, 2009.  

4. LR 1937.gada Civillikums. – R., TNA, 2011.  

5. Darba strīdu izskatīšanas kārtība. – R., LBAS, LPIA, 1999.  

6. Strādājošo sieviešu tiesības. – R., LBAS, LPIA, 1994.  

7. Likums „Par sociālo drošību”.  

 

Papildliteratūra: 

1. Neimanis J. Psiholoģiskais terors darba vietā, juridiskie aspekti// Jurista Vārds, 2008, Nr.32.  

2. Gailums I.,Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse, 3 grāmatas R., Gailuma juridiskā biznesa biroja 

izdevniecība, 2002.  

3. Krimphove D. Europaeisches Arbeitsrecht, Minchen, 2001.  

4. Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās, R., RSEBAA, 2004.  

5. Dindune R., Platā K. Darba likuma komentāri, R., Dienas Bizness, 2002. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.lm.gov.lv  

2. http://www.ttc.lv  

3. http://europa.eu.int/eur-lex  

4. Viedokļi un skaidrojumi, Latvijas Vēstnesis Jurista Vārds 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Profesionālo bakalaura studiju programma A daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Labour Rights 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to enlarge the students’ knowledge on questions of law, to acquaint them with 

the Labour Law, Civil Code, the law “On Labour Protection” and other laws, normative documents, 
which regulate the law, to develop the students’ skills to use laws in their practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība 

Kursa kods PedaI009 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 
32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lekt. Larisa Silova, Mg.paed., lekt. Natālija Geriņa, Mg.paed., lekt. Sergejs Capulis  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Lekcijās un praktiskajās nodarbībās studenti iepazīsies ar projekta dzīves ciklu, modelē 

konkrētas problēmas, apzina to risināšanas iespējas. Kurss paredz iesaistīšanos projekta 

izstrādē, pārraudzībā kā arī savas grupas un citu grupu snieguma izvērtēšanā. Izvēlētās 
metodes, darbības formas veicina savstarpējo sadarbību grupā, prasmes izmantot dažādus 

informācijas avotus, analizēt un pielietot  iegūtos datus. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 projektu vadību un izstrādes metodiku. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 orientēties projektu pieteikumu formās, vadlīnijās, vērtēšanas kritērijos, prasībās; 

 analizēt un izvērtēt projektu, izstrādāt projektu plānu, sagatavot projekta pieteikumu  

 

 

Kursa saturs: 

1. Projekta raksturojums.  

2. Idejas izvēle. 

3. Informācijas vākšana. 
4. Projekta pieteikuma izstrāde.  

5. Projekta darba plāns.  

6. Projekta budžets. 

7. Projekta prezentācija. 
8. Projekta uzraudzība.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Projekta jēdziena skaidrojums. Projekta pazīmes. Projektu veidi un to iedalījums. 

Projekta dzīves cikls, posmi, izstrādes soļi.  

2. Ideju ģenerēšanas metodes, problēmas identifikācija, situācijas raksturojums un 
analīze. 

3. Informācijas avoti. Informācijas vākšanas metodes, analīze, datu apstrāde, 



strukturēšana. Aptauja un intervija.   

4. Projekta pieteikuma struktūra. Projekta mērķu un uzdevumu formulējums. 

Mērķauditorijas identificēšana. Projekta rezultāti.  

5. Projekta aktivitātes (kalendārs), aktivitāšu pierakstu piemēri.  Pienākumu sadale 
grupās.  

6. Projektos izmantojamie resursi. Budžeta sadaļas, budžeta pozīcijas. Budžeta jeb 

tāmes sastādīšanas pamatprincipi. Projekta budžeta plānošana.  
7. Prezentācijas struktūra, metodes, izmantojamie palīglīdzekļi. Prezentāciju 

sagatavošana. 

8. Projekta izvērtēšana, izvērtēšanas kritēriji. Projekta ilgtspēja. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (30%) 

 projekta pieteikuma izstrāde un prezentācija (70%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Aktīvās mācību metodes: Skolotāju grāmata. (1999) /Atb.red. Bikse, V. – R.: 
Zvaigzne ABC  

2. Albrehta, Dz. (2001) Didaktika. - R: RaKa 

3. Albrehta, Dz. (1998) Pētīšanas metodes pedagoģijā. Metodiskā izstrādne. – R.: 
Mācību grāmata 

4. Baldiņš, A., Raževa A. (2001) Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – 

R.: Pētergailis 

5. Džounss, R. (2008) Projektu vadības pamati. – R.: Lietišķās informācija dienests, SIA 
6. Geske, A., Grīnfelds, A. (2006) Izglītības pētniecība. – R.: LU Akadēmiskais apgāds 

7. Izmēģinājuma projekts izglītībā. Rokasgrāmata. (2005) – R.: RaKa 

8. Mācīsimies sadarboties. (1998) Grigule, L., Silova, I. red.– R.: Mācību grāmata  
9. Komunikāciju prasmes. – LPIA, 2001 

10. Lapiņa, L., Rudiņa, V.(1997) Apgūsim demokrātiju. Skolotāja rokasgrāmata: 

interaktīvas mācīšanas metodes. – R.: Zvaigzne ABC  

11. Lapiņa, L., Rudiņa, V. (1999) Projektu metode skolā. – R.: Zvaigzne ABC  
12. Oliņa, Z. (2001) Mana projekta rokasgrāmata. – R.: BVS  

13. Oliņa, Z. (1997) Brīnums notiek… saskares vietā. Par projektu metodi mācību darbā. 

– R.: BVS  
14. Ozoliņa Nucho, A., Vidnere, M. (2003) Intervēšanas prasme. – R.: RaKa 

15. Projektu laiks (informatīvi metodiskais materiāls). (1998) – R.: RaKa  

16. Reiters, V. Kaila patiesība par projektu menedžmentu. (2004) – R.: Vaidelote  
17. Rubana, I.M. Mācīties darot. (2000) – R.: RaKa  

18. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis. – R.: Jumava Urdze, T. Būt. Zināt. Prast. 

Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju. (2002) – LPIA  

19. Urdze, T. (2000) Māksla plānot. – R.: LPIA 
20. Veilers, P. (2001) Kreativitāte – tavas veiksmes atslēga. - R: Jumava  

 

 

Papildliteratūra: 

Edvards de Bono (2009) Sešas domāšanas cepures. – R.:Zvaigzne ABC   

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.metodes.lv 

www.politika.lv  

http://www.metodes.lv/
http://www.politika.lv/


www.esfondi.lv  

www.jaunatne.gov.lv (programma „Jaunatne darbībā”) 

Laiveniece, D. Ieskats mācību metodēs.// Skolotājs. – 1999, Nr.1, 30-39.lpp. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas „Skolotājs” A daļa  

 

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Project elaboration and management 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Project development and management is course that give possibilities to work with different 

information resource develop social skills and skills of research and evaluation.  Students 

study the analysis and methods of identification of problems, steps of the project and 

guidelines on writing a project, and write grant application.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/


Kursa nosaukums Svešvaloda I 

Kursa kods ValoI021 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dzintra Iliško, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta asoc. profesore 

Ilona Mičule, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

Inga Belousa, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

Astrīda Skrinda, Dr. paed. - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

 

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

Pamatzināšanas angļu valodā 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem. Studiju kursa 

mērķis ir dot iespēju  studējošajiem uzlabot zināšanas un prasmes saziņai konkrētās ikdienas situācijas, kā arī 
izmantot zināšanas turpmākajās studijās un sociokultūru kontekstā. Studiju kursa uzdevums ir dot iespēju 

studējošajiem attīstīt lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas pamatprasmes un iemaņas un prast tās 

pielietot dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, turpmākajās studijās, veicot akadēmiski 

pētniecisko darbu savas profesionālās jomas ietvaros. Studiju kurss veicina studējošo kā patstāvīgu mācību 

procesa dalībnieku motivāciju un interesi pašvirzītā svešvalodas apguves un pilnveides procesā. Studiju kurss 

paredz dažādus informācijas ieguves avotu izmantošanu: grāmatas, laikraksti, internets un citi avoti. Studiju 

kursa dalībnieki demonstrē savu komunikatīvo valodas kompetenci prezentējot ar sportu saistīto tēmu, kā arī 

seminārnodarbībās, grupu diskusijās un debatēs, izmanto patstāvīgi un studju kursa ietvaros apgūto leksiku un 

gramatiku. 

Studiju kursa rezultāti: 

Studiju kurss paredzēts  bakalaura studiju programmā studējošajiem.  Studiju kura rezultātā studējošie prot: 

-Lasīt un izprast autentiskus tekstus angļu valodā savā  profesionālajā jomā; 
-Papildināt leksiku savā  profesionālajā darbības jomā; 

-Patstāvīgi integrēt zināšanas no izglītības saskares zinātņu jomām un izmatotot tās praksē; 

-Patstāvīgi sagatavot prezentāciju par savu izvēlēto ar pirmsskolu saistīto tēmu angļu valodā, integrējot kursā 

apgūto,  piedaloties diskusijas un debatēs, kā arī  aizstāvot savu viedokli. 

-Patstāvīgi pilnveidot savu svešvalodas lietošanas kompetenci.  

 

Kursa apraksts – plāns: 

 

1.Kas es esmu un kādas iezīmes veido manu identitāti: etniskā, valodas, reliģiskā (garīgo vērtību sistēma), 

ģimenes statusa, dzimuma, vecuma/ paaudzes, nodarbošanās, dzīvesvietas, ekonomiskā, izglītība. 

2.Kāds es esmu un gribētu būt, personības attīstība: loģiski-matemātiskā, verbāli-lingvistiskā, vizuāli-telpiskā, 

muzikāli-ritmiskā, kustību, starppersonu, intrapersonālā, pētnieciskā, garīgā/ eksistencionālā un morālā 

inteliģence. 

3. Kas ir vajadzīgs, lai es labi justos un dzīvotu: personīgā labklājība, iekšējie un ārējie faktori, kas to iespaido, 

hobiji un aizraušanās. 

4.Ko es varētu darīt, lai labi dzīvotu: pilsoniskā pozīcija un atbildība, iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā 

sabiedrībā. 
5. Par savu sociālo vidi: kas un kādi ir mani tuvākie un sabiedrotie.  

6. Kas palīdz veiksmīgi sadzīvot: sociālās prasmes un attieksmes, tolerance, atvērtība daudzveidībai, iecietība. 



7. Kāda ir sociālā vide, kur atrodos: sociālie veiksmes stāsti un sociālās problēmas Latvijā un itviet pasaulē un to 

novēršana. 

8. Kā uzlabot sociālo vidi: izglītības loma pilsoniskas sabiedrības un sabiedrības saskaņotas attīstības 

veicināšanā. 

9.Par savu valsti: kā es raksturotu savu valsti: ģeogrāfija, klimats, daba, sabiedrība, kultūra, ekonomika, politika. 

10. Kāda ir bijusi mana valsts pagātnē: pirmās brīvvalsts laiks, PSRS sastāvā,  

11. Kāda ir mana valsts tagad: Tavija Eiropas Savienības sastāvā, esošās problēmas Latvijā: sociālās, 

ekonomiskās, vides, un izglītības loma to risināšanā, 

12. Kādu es redzu savu valsti pēc vairākiem gadiem: nākotnes skatījums uz Latviju, mana loma šī skatījuma 

īstenošanā. 
13. Par izvēlēto profesiju?   Kāpēc es gribu būt par sporta skolotāju: iemesli profesijas izvēlei, kādas ir manas 

izvēlētās profesijas vispārīgās īpatnības: ar ko atšķiras no citām. 

14.Kas jāzina un jāprot manā izvēlētajā profesijā: profesionālās meistarības īpatnības, pašizvērtējums. 

15. Kāda ir situācija manā profesijā: Latvijā un citviet pasaulē, attīstības iespējas, nākotnes skatījums uz 

profesiju. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Seminārnodrabību apmeklējums (50%). 

Rakstisks ieskaites darbs (par profesionālo tēmu sportā, profesionālās leksikas un gramatikas pielietojums) 

(20%). 

Savas ar pirmsskolas tematiku saistītās  tēmas prezentēšana un aizstāvēšana angļu valodā (30%). 

Izvēloties ar pirmsskolas saistīto tematiku, studējošie izmanto valodu ka rīku, kas ļauj izprast svešvalodu 

jēgpilnā mācīšanās kontekstā un palīdz gūt dziļāku ieskatu par pētāmo jautājumu. Pētījuma tēma tiek prezentēta 

kursa biedriem mutiski, kā arī tiek iesniegta rakstiski. 

1. semestra noslēgumā - ieskaite 

Patstāvīgais darbs: izvēlētās ar pirmsskolas izglītību saistītās tēmas padziļināta izpētē, patstāvīgs darbs kursa 
tēmu apguvē. 

Course requirements:  
Attendance of classes (50%). 

Written assignment (the practical usage the language that demonstrates learners’ skills to write about the topics 

related to preschool by the use of learned vocabulary and grammar. (20%). 

Oral presentation of the topic related to the professional work of preschool educator (30%). 

By choosing the topic that is relevant and/or of interest to the students, they will investigate that topic using 

language as an integral or central part of that investigation. This strategy gives students opportunities to 

appreciate English in meaningful contexts and to become familiar with the syntactical structures while gradually 

gaining a deeper understanding about the issue of study. Student chooses a topic of interest and presents it to the 

class through an oral presentation as well as writing it out in the  form of essay.  
Written work:  

 
-should include an outline of your main ideas;  

 
-should be one page or more, written in a paragraph form;  

 
-should include pictures or graphs to enrich the work;  

 
-students may also include other materials to support their work.  

Oral presentation:  

 
-should be described to the class;  

 
-students may use their report or refer to notes;  

 
-students may use pictures or any other visual aids to make their report interesting. 

 
 

Assessment is built around topics or issues of interest to the students that replicate real-world communication 

contexts and situations and involve multi-stage tasks and real problems that require creative use of language 

rather than simple repetition, as well as requires learners to produce a quality product or performance. The 

evaluation criteria and standards are known to the student, and allow self-evaluation and self-correction as they 

proceed. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Costello, H. (2008). Easy English for busy people. Macmillan. 

2. Erica, W. J. (2008). Presentations in English. Macmillan. 

3. Gromule, I. (2005). Let’s communicate - sazināsimies. Rīga: Multineo. 

4. King, G. (2005). Colloquial English. A complete English language course. Routledge.  

5. Kremptone, Z. (2008). Time to talk 3. Rīga: Zvaigzne ABC. 
6. McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English vocabulary in use. Elementary. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

7. Murphy, R. (2007). Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 



8. Redman, S. (2003). English vocabulary in use. Pre-intermediate & intermediate. Second edition. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

9. McCarthy, M. & O’Dell, F. (2004). Test your English vocabulary in use. Elementary. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

10. Oxenden, C. & Latham-Koenig, C. (2005). New English file. Pre-intermediate. Student’s book. Oxford: 

Oxford University Press.    

Papildliteratūra : 

1. Buks, K., Rusmane, E. (1983) English grammar. Rīga: Zvaigzne. 

2. Pickver, A. (1996). Grammar is easy. Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Buks, K., Rusmane, E. (1983) Complete guide to sport education.  English grammar. Rīga: Zvaigzne. 

4. Swan, M. & Walter, C. (1998). How English works. A grammar practice book with answers. Oxford: Oxford 

University Press. 
5. Swan, M. & Walter, C. (1993). The New Cambridge English course. Upper Intermediate. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

6. Vince, M. (1998). First Certificate Language Practice. Heinemann. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  A daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

The English language 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims at the practical use of the English language by developing vocabulary related to students’  

professional field of work, thus meeting  the needs of the language usage of the partucular student. The course 

content comprises interactive application of theorethical knowledge in communicating English: listening, 

reading, understanding and summarizing authentic English texts from the professional field of work, discussing 

in groups, giving and getting information, participating in informal and formal presentations, and developing 

academic study skills. The course provides help for the students to prepare their own presentations on their 

professional field of work, as well as provides students with  tools for further study of English. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

  



Kursa nosaukums Svešvaloda II 

Kursa kods ValoI021 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dzintra Iliško, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta asoc. profesore 

Ilona Mičule, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

Inga Belousa, PhD - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

Astrīda Skrinda, Dr. paed. - Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece 

 

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

Pamatzināšanas angļu valodā 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem. Studiju kursa 

mērķis ir dot iespēju  studējošajiem uzlabot zināšanas un prasmes saziņai konkrētās ikdienas situācijas, kā arī 

izmantot zināšanas turpmākajās studijās un sociokultūru kontekstā. Studiju kursa uzdevums ir dot iespēju 

studējošajiem attīstīt lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas pamatprasmes un iemaņas un prast tās 

pielietot dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, turpmākajās studijās, veicot akadēmiski 

pētniecisko darbu savas profesionālās jomas ietvaros. Studiju kurss veicina studējošo kā patstāvīgu mācību 

procesa dalībnieku motivāciju un interesi pašvirzītā svešvalodas apguves un pilnveides procesā. Studiju kurss 

paredz dažādus informācijas ieguves avotu izmantošanu: grāmatas, laikraksti, internets un citi avoti. Studiju 

kursa dalībnieki demonstrē savu komunikatīvo valodas kompetenci prezentējot ar sportu saistīto tēmu, kā arī 

seminārnodarbībās, grupu diskusijās un debatēs, izmanto patstāvīgi un studju kursa ietvaros apgūto leksiku un 
gramatiku. 

Studiju kursa rezultāti: 

Studiju kurss paredzēts  bakalaura studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem.  Studiju kura 

rezultātā studējošie prot: 

-Lasīt un izprast autentiskus tekstus angļu valodā savā  profesionālajā jomā; 

-Papildināt leksiku savā  profesionālajā darbības jomā; 

-Patstāvīgi integrēt zināšanas no izglītības saskares zinātņu jomām un izmatotot tās praksē; 

-Patstāvīgi sagatavot prezentāciju par savu izvēlēto ar pirmsskolu saistīto tēmu angļu valodā, integrējot kursā 

apgūto,  piedaloties diskusijas un debatēs, kā arī  aizstāvot savu viedokli. 

-Patstāvīgi pilnveidot savu svešvalodas lietošanas kompetenci.  

 

Kursa apraksts – plāns: 

 

1.Par savu studiju programmu: ko ceru izvēlētajā studiju programmā apgūt: zināšanas, prasmes un iemaņas, 

attieksmes un vērtības. 
2. Kāda ir mana izvēlētā programma: programmas struktūra, prasības programmas izpildei. 

3. Kādas ir līdzīgas programmas Latvijā un citviet pasaulē.  

4. Par savu augstskolu: augstskolas statuss un struktūra.  

5. Kāda ir mana piederība augstskolai. 

6. Par izglītību izvēlētajā profesijā : skolotāju izglītība Latvijā pagātnē, pārejas posmā, tagad, krīzes ietekme uz 

skolotāju izglītību. 

7. Kāda ir skolotāju izglītība Eiropas Savienībā un pasaulē. 

8. Kādas ir iespējas papildināt savu profesionālo meistarību citur: sadarbības un mobilitātes iespējas, neformālā 

sadarbība. 



9. Par mācību metodoloģiju un vidi izvēlētajā profesijā: kādas ir skolotāju izmantotās metodes un pieejas (esošās 

un vēlamās), kāds ir telpas un to iekārtojums (esošais un vēlamais). 

10. Kādi ir skolotāju izmantotie mācību līdzekļi: esošie un vēlamie. 

11. Kāds ir atbalsts skolotājam: esošais un vēlamais, veiksmes stāsti un problēmas, atbalsts no kolēģiem, no valsts, 

profesionālās meistarības attīstība un tālākizglītība. 

12. Savas tēmas prezentācija, diskusija 

13. savas izvēlētās tēmas prezentācija, diskusija 

14. Savas izvēlētās tēmas prezentacija, diskusija 

15. Savas izvēlētās tēmas prezentācija, diskusija 

16. savas izvēlētās tēmas prezentācija, diskusija 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Seminārnodrabību apmeklējums (50%). 

Rakstisks ieskaites darbs (par profesionālo tēmu sportā, profesionālās leksikas un gramatikas pielietojums) (20%). 

Savas ar pirmsskolas tematiku saistītās  tēmas prezentēšana un aizstāvēšana angļu valodā (30%). 

Izvēloties ar pirmsskolas saistīto tematiku, studējošie izmanto valodu ka rīku, kas ļauj izprast svešvalodu jēgpilnā 

mācīšanās kontekstā un palīdz gūt dziļāku ieskatu par pētāmo jautājumu. Pētījuma tēma tiek prezentēta kursa 

biedriem mutiski, kā arī tiek iesniegta rakstiski. 

Studiju kursa  noslēgumā - eksāmens 

Patstāvīgais darbs: izvēlētās ar pirmsskolas izglītību saistītās tēmas padziļināta izpētē, patstāvīgs darbs kursa 

tēmu apguvē. 

Course requirements:  
Attendance of classes (50%). 

Written assignment (the practical usage the language that demonstrates learners’ skills to write about the topics 

related to preschool by the use of learned vocabulary and grammar. (20%). 

Oral presentation of the topic related to the professional work of preschool educator (30%). 

By choosing the topic that is relevant and/or of interest to the students, they will investigate that topic using 

language as an integral or central part of that investigation. This strategy gives students opportunities to appreciate 

English in meaningful contexts and to become familiar with the syntactical structures while gradually gaining a 

deeper understanding about the issue of study. Student chooses a topic of interest and presents it to the class 

through an oral presentation as well as writing it out in the  form of essay.  

Written work:  

 
-should include an outline of your main ideas;  

 
-should be one page or more, written in a paragraph form;  

 
-should include pictures or graphs to enrich the work;  

 
-students may also include other materials to support their work.  

Oral presentation:  

 
-should be described to the class;  

 
-students may use their report or refer to notes;  

 
-students may use pictures or any other visual aids to make their report interesting. 
 

 

Assessment is built around topics or issues of interest to the students that replicate real-world communication 

contexts and situations and involve multi-stage tasks and real problems that require creative use of language rather 

than simple repetition, as well as requires learners to produce a quality product or performance. The evaluation 

criteria and standards are known to the student, and allow self-evaluation and self-correction as they proceed. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Costello, H. (2008). Easy English for busy people. Macmillan. 

2. Erica, W. J. (2008). Presentations in English. Macmillan. 

3. Gromule, I. (2005). Let’s communicate - sazināsimies. Rīga: Multineo. 

4. King, G. (2005). Colloquial English. A complete English language course. Routledge.  

5. Kremptone, Z. (2008). Time to talk 3. Rīga: Zvaigzne ABC. 

6. McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English vocabulary in use. Elementary. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

7. Murphy, R. (2007). Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
8. Redman, S. (2003). English vocabulary in use. Pre-intermediate & intermediate. Second edition. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

9. McCarthy, M. & O’Dell, F. (2004). Test your English vocabulary in use. Elementary. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

10. Oxenden, C. & Latham-Koenig, C. (2005). New English file. Pre-intermediate. Student’s book. Oxford: 

Oxford University Press.    

Papildliteratūra : 



1. Buks, K., Rusmane, E. (1983) English grammar. Rīga: Zvaigzne. 

2. Pickver, A. (1996). Grammar is easy. Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Buks, K., Rusmane, E. (1983) Complete guide to sport education.  English grammar. Rīga: Zvaigzne. 

4. Swan, M. & Walter, C. (1998). How English works. A grammar practice book with answers. Oxford: Oxford 

University Press. 

5. Swan, M. & Walter, C. (1993). The New Cambridge English course. Upper Intermediate. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

6. Vince, M. (1998). First Certificate Language Practice. Heinemann. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  A daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

The English language 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims at the practical use of the English language by developing vocabulary related to students’  
professional field of work, thus meeting  the needs of the language usage of the partucular student. The course 

content comprises interactive application of theorethical knowledge in communicating English: listening, reading, 

understanding and summarizing authentic English texts from the professional field of work, discussing in groups, 

giving and getting information, participating in informal and formal presentations, and developing academic study 

skills. The course provides help for the students to prepare their own presentations on their professional field of 

work, as well as provides students with  tools for further study of English. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Vispārīgā psiholoģija 

Kursa kods Psih1001 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 
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16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych., doc. Svetlana Guseva 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts skolotāju studiju programmas studējošajiem izglītības nozarē. Studiju kursa 

gaita tiek veidota izpratne par psihi, apziņu un uzvedību. Studiju kursa ietvaros tiek analizēta 

vispārīgās psiholoģijas zinātniskās kategorijas pamatnostādnes un praktisks lietojums. Studējošie 

apgūst zināšanas par psihiskām parādībām: cilvēka izziņas sfēru, psihiskiem stāvokļiem, 

individuāli tipoloģiskām īpatnībām. Kurss palīdz studējošajiem izzināt cilvēka iekšējās pasaules  

būtiskās īpatnības un to likumsakarību norisi. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu ir spējīgi: 

1. Izprast vispārīgās psiholoģijas zinātniskās pieejas atšķirību no ikdienas cilvēka 

priekšstatiem par psiholoģijas jautājumiem.  

2. Zina vispārīgās psiholoģijas pamatmetodes. 

3. Skaidro cilvēka psihes, apziņas un uzvedības jēdzienu atšķirības. 

4. Atšķir katra kognitīvā procesa (sajūtu, uzmanības, uztveres, atmiņas, domāšanas) lomu un 

funkcijas dažādu veidu zināšanu un prasmju apguves procesā. 

5. Prot kritiski vērtēt un diskutēt par intelekta, kreativitātes un  talanta jēdzienu. 

6. Prot identificēt un raksturot dažādas emocijas un jūtas, garastāvokļa daudzveidību. 

7. Prot raksturot dažādus motivācijas veidus. 

8. Veic pētniecisko darbību, izmantojot apgūtās psiholoģijas teorētiskās un praktiskās 
zināšanas. 

 

 

Kursa saturs: 

Priekšstatu veidošanās dinamika par  “cilvēka būtību” psiholoģijas attīstības mitoloģiskajā, 

filozofiskajā un zinātniskajā posmā; Izpratne par psihiskiem procesiem: Uzmanības veidi un īpašības; 

Atmiņa kā psihiskais process. Aizmiršanas faktori; Sajūtu veidi un likumsakarības; Uztveres īpatnības. 

Tēla veidošanās process; Domāšanas procesa individuālās īpatnības; Runa un valoda kā komunikācijas 
līdzeklis. Iztēles veidošanās  process; Izpratne par psihiskiem stāvokļiem: Jūtas un emocijas kā 

pārdzīvojuma stāvoklis; Griba kā apzināta un mērķtiecīga darbība; Motivācija kā personības 

pamudinājums uz aktivitāti. 

Izpratne par individuāli tipoloģiskām īpatnībām: Temperaments kā tipiskas uzvedības raksturojums; 

Raksturs kā tipoloģiskās īpatnības, kas nosaka cilvēka darbību un rīcību; Spējas kā zināšanu, prasmju 

un iemaņu apguves nosacījums un priekšnoteikums. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16  st., semināri - 16 st  
 



Lekciju tēmas:  

  

2. Psiholoģijas vēsture un virzieni: Biheviorisms, Geštaltpsiholoģija, Psihoanalīze, Darbības 

psiholoģija. 

3. Mūsdienas vispārīgās psiholoģijas priekšmets. Izpratne par psihiskām parādībām. Vispārīgās 

psiholoģijas metodes. 

4. Temperaments, svarīgākās temperamenta teorijas. Temperamenta tipi. Temperamenta 

pārvaldīšanas problēma mācību procesā. 

5. Raksturs, tā struktūra. Rakstura akcentuācijas. Rakstura audzināšanas un pašaudzināšanas 

aspekti. 

6. Apdāvinātības un spējas. Spēju struktūra un veidi. Bērnu spēju attīstības īpatnības. 

7. Jūtu veidi. Emocijas kā pārdzīvojuma stāvoklis. Emociju regulācijas iespējas audzināšanas 
procesā. 

8. Griba un tās funkcijas. Gribas procesa pamatstadijas. Gribas audzināšana un pilnveidošana 

skolā. 

9. Motīvs un motivācija. Mācību motivācijas dinamika dažādos izglītības posmos. Vadošie 

mācību motīvi pirmsskolā, pamatskolā. 

 

 Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

  

1. Cilvēka izziņas sfēras īpatnības. Intelekts un kreativitāte, to attīstības iepējas mācīšanā. 

2. Uzmanība, tās funkcijas un veidi. Uzmanības īpašību pētīšana pirmsskolā, pamatskolā. 

3. Sajūtu veidi un likumsakarības. Adaptācijas procesa pētīšana pirmsskolas izglītības iestādē un 
skolā. 

4. Uztvere, to raksturojums. Uztveres veidi un likumsakarības. Uztveres īpatnības pētīšana 

pirmsskolā un pamatskolā. 

5. Atmiņa, tās veidi un pamatprocesi. Loģiskās un mehāniskās iegaumēšanas īpatnības 

pirmsskolā, pamatskolā. Aizmiršanas likumsakarību pētīšana. 

6. Domāšanas veidi, operācijas un formas. Domāšanas attīstības īpatnības pirmsskolā, 

pamatskolā. Attīstošais darbs kā   domāšanas pilnveidošanas paņēmiens pirmsskolā un 

pamatskolā. 

7. Vārds, valoda, runa. Mutvārdu un rakstiskā runa. Dialogs, monologs. Valodas un domāšanas 

saistība. Valodas un runas attīstības īpatnību izpēte pirmsskolā un pamatskolā. 

8. Iztēle, tās raksturojums, veidi un likumsakarības. Iztēles nozīme bērna radošās darbības 

organizēšanā. 
  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmena sastāvdaļas: nodarbību apmeklējums – 30%, darbs semināros un prezentāciju sagatavošana – 

30%, noslēguma tests – 40%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Kreišmane Iveta. Ievads psiholoģijā : Eksperimentāls mācību līdzeklis / I.Kreišmane, 

R.Valgere, K.Gulbe ; Māksl. Kristaps Auzenbergs. - Rīga : Pētergailis, 2000. - 154 lpp. : il. - 

Uz vāka autors nav norādīts. - Uz vāka: Ievads psiholoģijā vidusskolai.  ISBN 9984-673-21-9 

2. Vispārīgā psiholoģija: Māc.līdz.ped.inst.studentiem./ V.Bogoslavska u.c.red.; Tulkoja no 

2.pārstrād. un papild.izd. –Rīga: Zvaigzne, 1978.-304 lpp. 

3. Borns, Lails. [Psychology: Behavior in Context Latviešu val.] Psiholoģija : izturēšanās un tās 

konteksts / Lails Borns, Nensija Ruso ; tulk. I.Kalnciema ; red. R.Cimdiņa ; māksl. 

A.Muceniece. 4.daļa. - Rīga : RaKa, 2001. - 241 lpp. : il., kr.il. - Bibliogr.: 194.-241. lpp. - 

Autoru rādītājs: 150.-162. lpp.- Tematu rādītājs: 163.-193. lpp.  ISBN 9984-15-380-0 

4. Gerow Josh R. Psychology : An Introduction / Josh R.Gerow. - 3 rd ed. - New York : 
HarperCollins Publishers Inc, 1992. - 736 p. + Glossary.  ISBN 0-673-46447-4 ISBN 0-673-

46635-3 

5. Benešs Helmūts. Psiholoģijas atlants = dtv-Atlas Psychologie : Attēli un teksti / Helmūts 

Benešs ; No vācu val. tulk. A.Kļaviņa ; Zin. konsultants V.Reņģe ; Il. graf. dizainu veidojuši 

Hermans un Katarīna fon Zālfeldi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 

 2.daļa. - 498, XVIII lpp. : Ar 104 krāsainu ilustrāciju lappusēm. - Uz vāka: Psiholoģijas 

atlants.  ISBN 9984-229-83-1 

6. Benešs Helmūts. Psiholoģijas atlants = dtv-Atlas Psychologie : Attēli un teksti / Helmūts 

Benešs ; No vācu val tulk. A.Kļaviņa ; Zin.konsultante Dr.psych. Dz.Meikšāne ; Ilustrāciju 

graf.dizainu veidojuši Hermans un Katarīna fon Zālfeldi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. 



 1.daļa. - 237,[9] lpp. : Ar 104 krāsainu ilustrāciju lappusēm. - Uz vāka: Psiholoģijas atlants. 

 ISBN 9984-17-879-X 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Borns Lails. Psiholoģija : Izturēšanās un tās konteksts / Lails Borns, Nensija Ruso ; Tulk. 

I.Kalnciema ; Red. R.Cimdiņa ; Māksl. A.Muceniece. - Rīga : RaKa, 2001. 3.daļa. - 277 lpp. : 

il., kr.il.  ISBN 9984-15-339-8 

2. Borns, Lails. [Psychology: Behavior in Context Latviešu val.] Psiholoģija : izturēšanās un tās 
konteksts / Lails Borns, Nensija Ruso ; tulk. I.Kalnciema. 2.daļa. - Rīga : RaKa, 2001. - 205 

lpp. : il.,krās.il.  ISBN 9984-15-253-7 

3. Hayes Nicky. Psychology / Nicky Hayes. - London : Hodder Headline, 2003. - vi, 290 p. - 

(Teach yourself).  ISBN 9780340859896 

4. Health Psychology/ Ed.by Ad Kaptein, John Weinman. – Malden: BPS Blackwell, 2004.-424 

p. ISBN 0-631-21442-9 

5. Health Psychology in Practice/ Ed.by Susan Michie, Charles Abraham.- Malden: Blackwell 

Publishing, 2004.-416 p. ISBN 1-405-11089-9 

6. Elmes David G. Research Methods in Psychology / David G.Elmes, Barry H.Kantowitz, 

Henry L.Roediger III. - 8th ed. - Belmont : Thomson Wadsworth, 2006. - 461 p. : il., fig. 

 ISBN 0-534-60976-7 

7. Emotion and Motivation / Ed.by Marilynn B.Brewer, Miles Hewstone. - Oxford : Blackwell 
Publishing, 2004. - 340 p. - (Perspectives on social psychology).  ISBN 1-405-11068-6 

9. Emotional Intelligence in Everyday Life / Ed. by J.Ciarrochi, J.P.Forgas, J.D.Mayer. - 2nd 

Edition. - New York : Psychology Press, 2006. - 292 p. : il.  ISBN 1-8416-9435-5 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

British Journal of Developmental Psychology 

Journal of School Psychology 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 
A-daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

General Psychology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is envisaged for students in Professional Bachelor Study Programme Professional 

Education Teacher. The aim of the course is to impart knowledge in psychology and on structure, 

content and function of Psyche; to develop students’ self-realization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Starpkultūru izglītība 

Kursa kods Peda3005  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā pedagoģija  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 
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- 

32 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg. paed., lektore Larisa Silova  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kursa apguves gaitā studentu iepazīs teorētiskās, filosofiskās un metodoloģiskās pieejas pirmsskolas un 

pamatskolas skolēnu multikulturālajai daudzveidībai mācību procesā mūsdienās.  

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē zināšanas un izpratni par: 

 konfliktu dažādību, to risināšanas īpatnībām un ietekmi uz cilvēkiem un sabiedrības attīstību;  

 dialoga, tolerances, cieņas un empātijas nozīmi cilvēku mijiedarbībā. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

 dažādu notikumu un problemsituāciju izpratni balstīt uz cilvēku vērtību un uzkatu izzināšanu; 

 respektēt kultūru, paradumu un tradīcijas daudzveidību un atšķirības;  

 kritiski izvērtēt Latvijas izglītības saturu starpkultūru kontekstā; 

 izvēlēties atbilstošas mācību metodes un metodiskus peņēmienus izvirzītajām mērķim.  

 

Kursa saturs: 

 

1. Multikulturālisma konceptuālais pamats – P4  

2. Kultūru dažādība un sociālā dinamika – P10  

3. Situācija Latvijā – P4  

4. Starpkultūru izglītība – P8   

5. Multikulturāls mācību process skolēnu ilgtspējīgai attīstībai – P6  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 32 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1.temats. Multikulturālisma konceptuālais pamats 

1.Kultūra kā fenomens, kultūras definīcijas.  

2.Nācija, etniskums un sabiedrība. Etnocentrisms.   

2.temats. Kultūru dažādība un sociālā dinamika 

1.Kultūras, etniskā, nacionālā, reliģiskā un dzimumidentitāte; kultūras piederība. 2.Piemērošanās citai 
kultūrai un integrācija.  

3.Varas hierarhija, pārākums un subordinācija dažādu kultūru grupās. 

4.Aizspriedumi, stereotipi.  

5.Attieksmes un nepieciešamība pēc tolerances.  

3.temats. Situācija Latvijā 

1.Etniskās grupas un minoritāšu kultūras to simboli, tradīcijas, vērtības – kopīgais un atšķirīgais 

2. Subkultūras.  

4.temats. Starpkultūru izglītība 



1.Starpkultūru izglītības mērķis, pamati, iezīmes.  

2.Starpkultūru izglītības  modeļi; plurālistiska izglītība.  

3.Kultūrai atbilstošas pieejas izglītībai.  

4.Ietverošs multikulturālais mācību plāns. 

5.temats. Multikulturāls mācību process skolēnu ilgtspējīgai attīstībai 

1.Starpkultūru dialogs mācību procesā.  

2.Skolēnu kultūras piederības un identitātes izpēte un veicināšana. 

3.Līdzīgā un atšķirīgā apzināšanās; tolerantas attieksmes, empātijas, cieņas un sociālo pārmaiņu 

veicināšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

 regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 30% 

 patstāvīgo darbu izpilde 70%: 

- Latvijas izglītības satura izvērtējums starpkultūru kontekstā (10%); 

- eseja par mijkultūru izglītības daudzveidību (30%); 

- izvēlēties starpkultūru izglītībai atbilstošas mācību metodes un metodiskus paņēmienus 

(30%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Beikers, K. (2002) Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. – R.: Nordik 

2. Dirba, M. (2006) Mijkultūru izglītības daudzveidība. – R.: RaKa  

3. Dirba, M. (2003) Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. – R.: RaKa 

4. Dribins, L. (2007) Mazākumtautības Latvijā. Vēsture un tagadne. – Rīga 

5. Interceļvedis: praktisks ceļvedis interkulturālās izglītības realizācijai skolās. (2006) – R.: LU 

6. Krastiņa, E., Bērziņa, Ž., Lūciņa, Z., Zaķe, D. (2005) Čigānu identitāte multikulturālā skolā. – 

R.: Izglītības iniciatīvu centrs 

7. Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi? Starpkultūru izglītības antoloģija. (2003) – R.: Sorosa fonds – 
Latvija, Projekts „Atvertā skola”  

8. Ose, L., Osis, J. (2006) Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšanai.1 daļa: 

tolerance; individuālā un sociālā dimensija. - SDSPA „Attīstība” 

9. Omārova, S. (1996) Cilvēks runā ar cilvēku. - R.: Kamene 

10. Priedītis, A. (2006) Kultūru dialogs. - Rīga 

11. Vecāku rokasgrāmata. Divvalodīgi bērni .(2002)/ Red.Ose L. – R.: SFL 

12. Campbell, D. (1996) Choosing Democracy: A Practical Guide to Multicultural Education.  

Merrill Prentice Hall 

13. Intercultural education in primary schools. (2005) - Dublin, NCCA 

14. Lee E., Menkart D., Okazawa-Rey M. (eds.) (1998) Beyond Heroes and Holidays: A Practical 

Guide to K-12 Anti-Racist, Multicultural Education and Staff Development. – Washington, 
DC: Network of Educators on the Americas  

15. McCormick, T., Allen-Sommerville, L. (2000) Multicultural Education: Awareness, Strategies 

and Activities. Dubuque: Kendall Hunt  

16. Nieto, S. (2000) Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education. - 

New York: Longman  

17. Nieto, S. (1998) Affirmation, Solidarity and Critique: Moving Beyond Tolerance in 

Education. – New York, NY 

18. Sleeter, C., Grant, C. (1994) Making choices for multicultural education: Five approaches to 

race, class, and gender (2nd ed.). -  New York: Merrill 

19. Stenforda, K., Danielsa, E.R. (1999) Iekļaujošas klases radīšana. – R.: SFL 

20. UNESCO guidelines on Intercultural Education. – Paris, UNESCO  

21. Рот, Ю. и др. (2006) Межкультурная коммуникация. - Москва 

 

Papildliteratūra: 

1. Kultūru daudzveidība un iecietība Latvijā. (2003) – R.: ĪUMSIL 

2. Nacionālā programma iecietības veicināšanai. – R.: 2004 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.politika.lv  

www.iecietiba.lv  

ERIC (Educational Resources Information Center) 

http://www.politika.lv/
http://www.iecietiba.lv/
http://www.lib.iastate.edu:99/collections/db/ericxx.html


Electronic Magazine of Multicultural Education -- 

http://www.eastern.edu:93/publications/emme/previous.html 

Multicultural Pavilion -- http://www.edchange.org/multicultural/ 

Multicultural Education and Ethnic Groups: Selected Internet Sources --

 http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/multicultural/main.htm 

Clearinghouse for Multicultural/Bilingual Education -- 

http://departments.weber.edu/mbe/htmls/mbe.html 

Multicultural Education Internet Resource Guide -- http://jan.ucc.nau.edu/~jar/Multi.html 

Profesionālās asociācijas: 

Index of Professional Organizations for Multicultural Educators http://www-

bcf.usc.edu/~cmmr/proforg.html 

National Association for Multicultural Education (NAME) http://www.nameorg.org/ 
National Association for Bilingual Education (NABE) http://www.nabe.org/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs” A daļa  

 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Intercultural studies 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course is intended for students of bachelor study programs. Theoretical, philosophic, and 

methodological approaches to multicultural diversity of pre-school and elementary school children in 

contemporary educational process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eastern.edu:93/publications/emme/previous.html
http://www.edchange.org/multicultural/
http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/multicultural/main.htm
http://departments.weber.edu/mbe/htmls/mbe.html
http://jan.ucc.nau.edu/~jar/Multi.html
http://www-bcf.usc.edu/~cmmr/proforg.html
http://www-bcf.usc.edu/~cmmr/proforg.html
http://www.nameorg.org/
http://www.nabe.org/


Nosaukums Ētika 

Kursa kods FilzI002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Filosofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Baiba  Felce, DU SZF Socioloģijas katedra, lektore 

Ainars Felcis, DU SZF Socioloģijas katedra, lektors 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis ir sniegt augstākajai izglītībai atbilstošu sistematizētu priekšstatu par ētiskās domas attīstību pasaulē 

un Latvijā. Īpašu uzmanību kursa ietvaros pievērst dzīvei, tās situāciju daudzveidībai. Uz iegūto zināšanu bāzes 

veidot topošā speciālista vēlamo ētisko nostāju, kura balstītos uz racionālu, kompetentu un tolerantu autoritāti. 

Studiju rezultāti:  

 Sistemātiska priekšstata par ētiskās domas attīstību pasaulē un Latvijā iegūšana 

 Prasme orientēties dzīves situāciju daudzveidībā 

 Uz iegūto zināšanu bāzes veidot un stiprināt vēlamo ētisko stāju un pozīciju, kura balstītos uz 

racionālu, kompetentu un tolerantu autoritāti 

 

Kursa  plāns: 

1. Morāle, ētika, tikumība. Morāles dinamika. 
1. Iedzimtība un sociālie apstākļi.  

2. Fatālisms un voluntārisms attieksmē pret pasauli.  

3. Izvēle un brīvība. Morālā pozīcija un morālais dogmatisms.  

4. Cilvēks: pilnība un nepilnība. 

5. Cilvēka pašsapratnes vēsturiskās gaitas.  

6. Teoloģiska, filosofiskā, dabaszinātniskā izpratne. Es, persona, personība.  

7. Gara pasaule. Garīgās vērtības. 

8. Ētiskās vērtības, to iedzīvināšana un specifika. Ētikas pamatkategorijas. Labais. 

9. Ļaunais. Taisnīgums un patiesīgums. Pienākums un atbildība. Cieņa un gods. 

10. Kauns un sirdsapziņa. Laime. Dzīves jēga. 

11. Dzīves ētika.  Brīvība, nāve, ciešanas, mīlestība, darbs, jaunrade, ekoloģija, tehnika ētikas skatījumā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

 

1. Augškalne I. Antoloģija ētikā.- R.: “Izd. RaKa”.-2001. 
2. Blekbērns S. Ētika. Ļoti saistošs ievads.- R.: Satori.- 2008. 

3. Ētikas vārdnīca. – R., 1987. 



4. Gorders J. Sofijas pasaule. Romāns par filosofijas vēsturi.- R.: Zvaigzne ABC.- 1996. 

5. Hefe O. Taisnīgums. Filosofisks ievads.- R.: Zvaigzne ABC.- 2009. 
6. Jozus A., Krauliņa V. Ievads ētikā. Sociālās zinības 7.klasei.- R.: “Izd. RaKa”.- 2000. 

7. Kalme L., Miezīte A., u.c. Ētika vidusskolai.- R.: “Izd. RaKa”.- 2002. 

8. Klīve V.V. Rīcības ceļos. Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi. – R.: Zinātne.- 1998. 

9. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni.- R.: Zvaigzne ABC.-2004. 

10. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. – R.: Zvaigzne ABC.- 1998. 

11. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R.: 1992., 1.izd., papild.izd. – 1995. 

12. Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.: Zvaigzne ABC.- 1999. 

13. Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. – R.: Zvaigzne ABC.- 2000. 

14. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- 2004. 

15. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija.- R.: LU Akadēmiskais apgāds.- 2006. 

16. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. – R.: Zvaigzne ABC.- 1996. 

17. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. – R.: Zvaigzne ABC.- 1997.  
18. Rubenis A. Ētika. Kristīgās antropoloģijas un ētikas veidošanās.- R.: Zvaigzne ABC.- [b.g.] 

19. Rubenis A. Ētika. Rietumu baznīctēvu antropoloģija un ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- b.g. 

20. Rubenis A. Ētika. Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- 2007. 

21. Šmids V. Eksistences estētika un ētika.- R.: Minerva.- 2001. 

22. Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā.- R.: Zvaigzne ABC.- 2001. 

23. Šmids V. Balansa māksla. 100 dzīves mākslas fasetes.- R.: Zvaigzne ABC.- 2006. 

24. Šmids V. Laime.- R.: Zvaigzne ABC.- 2008. 

 

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Aristotelis. Nikomaha ētika. – R.:Zvaigzne.- 1985. 

2. Berlins J. Četras esejas par brīvību.- R.: Sprīdītis.- 2000. 

3. Kants I. Praktiskā prāta kritika. – R.: Zvaigzne.- 1988. 

4. Marks Aurēlijs. Pašam sev. – R.: Zvaigzne.- 1991. 

5. Nīče F.V. Par morāles ciltsrakstiem.- R.: AGB.- 2005. 

6. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija.- R.: LU Akadēmiskais apgāds.- 2006. 

7. Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R.: Zinātne.- 1996. 

8. Seneka L.A. Dialogi: Par laimīgu dzīvi. Par dzīves īsumu. Par gudrā nelokāmību. Par dvēseles mieru. 

Par dusmām.- Rīga: Zinātne, 2001. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

Žurnāli „Skolotājs”, „Kentaurs XXI” (īp.nr.13., 21., 26., 29.) 

 

Internetresursi: 
                          www.delfi.lv 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

 Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Ethics 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to give students an appropriate and systematized idea about the ethic thought in the world 

and in Latvia. Particular attention is paid to the life and to the variety of its situations. On the basis of the 
knowledge received, the future teacher with the proper ethic attitude is formed; it will be built on the rational, 

competent and tolerant authority.  

 

Piezīmes: 

 

  

http://www.delfi.lv/


 

Kursa nosaukums Sporta vēsture 

Kursa kods SpoZ1002 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta teorija un vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

  

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru vai praktisko stundu skaits 10 

Laboratorijas darba stundu skaits  

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits  

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.Paed., lektors Arnolds Kovaļevskis 

 

Priekšzināšanas: (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss piedāvā ieskatu par sporta rašanos un tā attīstības vēsturiskajiem posmiem, sporta starptautiskās 

kustības veidošanos un tās attīstības īpatnībām. Studiju rezultātu – zināšanu un izpratnes par sporta lomu izglītībā 

apguve balstās uz studējošo aktīvu iesaistīšanos studiju procesā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt: 

- zināšanas un izpratni par sporta lomu izglītības sistēmās tā saistību ar sabiedrības attīstību un pedagoga lomu 

tajā; 

- prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt sporta attīstību ietekmējošos faktorus, dažādas teorijas, pedagoģiskās 

pieredzes; 

- komunikācijas prasmes izsakot savu viedokli par dažādām pieredzēm un kultūrām; 

- prasmi uzņemtiem vadību un iniciatīvu grupā un atbildēt par kopīgas darbības sekām; 

- iemaņas veikt savas darbības pašizvērtēšanu; 

- tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrām, tradīcijām. 

 

Kursa saturs: 

1. Fiziskā kultūra pirmatnējā un vergturu sabiedrībā. L4, S 2. 

2. Fiziskā kultūra, sports viduslaiku Eiropā. L 4 , S 2. 
3. Sports Jaunajos laikos. L2. 

4. Fiziskās kultūras un sporta attīstība Latvijā. L 8, S 2. 

5. Starptautiskā sporta kustība. L 2. 

6. Olimpiskā kustība. L 2, S 4 

 

Kursa plāns: 

1. temats. Fiziskā kultūra pirmatnējā un vergturu sabiedrībā 

Lekcijas 4 stundas. 

Seminārs 2 stundas. 
1. lekcija. Informācija par kursu. Kursa priekšmets, nozīme, uzdevumi. Fiziskās kultūras aizsākumi. Sporta rašanās, 

tā attīstības vēsturiskie posmi. Sports ģints iekārtā. Fiziskā kultūra  vergturu sabiedrībā Senajā Grieķijā (VI – V gs. 

p.m.ē.). 

2. lekcija. Spartas un Atēnu fiziskās audzināšana sistēmas. Antīkā vingrošana  un agonistika Senās Romas fiziskā 

kultūra, atšķirības un attīstības īpatnības. 

1. seminārs.  Seno valstu fiziskās audzināšanas raksturs, attīstības līmenis, fizisko vingrinājumu funkcijas. 



Fiziskās audzināšanas organizācijas formas, to zinātnisko pamatojums. 

 

2. temats. Fiziskā kultūra viduslaiku Eiropā, Austrumu valstīs 

Lekcijas 4 stundas. Seminārs 2 stundas. 

3. lekcija. Fiziskā kultūra V – XV gs. Reliģijas un citu faktoru loma fiziskās kultūras feodālo formu izveidē. 

Bruņinieku audzināšanas sistēma. 

4. lekcija. Senās Indijas, Ķīnas fiziskās audzināšanas sistēmas, tradīcijas, to saikne ar mūsdienām. 

2. seminārs.  Dažādu reliģijas virzienu ietekme uz fiziskās audzināšanas attīstību. Renesanses perioda traktāti 

par fizisko audzināšanu. Austrumu audzināšanas sistēmu atšķirības no Rietumeiropas sistēmām, 

tradīciju un rituālu nozīme. 

 

3. temats. Sports Jaunajos laikos 
Lekcija 2 stundas. 

5. lekcija. Nacionālās fiziskās audzināšanas sistēmas Vācijā, Zviedrijā, Francijā un Anglijā. Sports pirms 1. un 2. 

Pasaules kara, tā attīstības īpatnības pēc 2. Pasaules kara. 

 

4. temats. Fiziskās kultūras un sporta attīstība Latvijā 
Lekcijas 8 stundas. Seminārs 2 stundas. 

6. lekcija. Sporta attīstība Latvijas teritorijā līdz 1918. gadam. 

7. lekcija. Sports Latvijas Republika 1918. – 1940. gados. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924. – 

1936.gados). 
8. lekcija. Latvijas sports pārmaiņu vējos (1940. – 1945.gados). Ārzemju latviešu sporta organizācijas un to darbība 

pēc 2. Pasaules kara. 

9. lekcija. Sports Latvijā (1945. – 1991.gados). Sporta organizēšana Padomju Latvijā. Vasaras un ziemas sporta 

veidu attīstība, starptautiskie panākumi. 

3. seminārs.  Latvijas atmodas, atjaunošanas, atzīšanas norise LOK atgriešanās starptautiskajā sporta apritē. 

Sports neatkarīgajā Latvijā. 

 

5. temats. Starptautiskā sporta kustība 
Lekcija 2 stundas. 

10. lekcija. Starptautiskā sporta kustība. Mūsdienu sporta veidu, vēsturiskie priekšnosacījumi starptautisko sakaru 

attīstība. Eiropas sporta harta. Starptautiskā strādājošo sporta kustība. Studentu sports. 

6. temats. Olimpiskā kustība 
Lekcija 2 stundas. Semināri 4 stundas. 

11. lekcija. Olimpiskās kustības atdzimšana. Starptautiskās sporta un olimpiskās kustības problēmas. 

4. seminārs. Studentu sagatavoto individuālo un grupu darbu par olimpisko kustību izvērtēšana. 

5. seminārs. Studentu sagatavoto individuālo un grupu darbu par olimpisko kustību izvērtēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta semestra vērtējumu veido: 

- nodarbību  apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās – 20% 

- studentu darba grupas izveidotās prezentācijas par olimpisko kustību izvērtējums – 30% 

- referāta-esejas izvērtējums – 50% 
 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvijas olimpiskā vēsture. Latvijas Olimpiskā Komiteja; 2003. 

2. Latvijas sporta vēsture. – Rīga; 1994. 

3. Голощалов Б.Р.  История физической культуры и спорта. – Москва: Аcadema; 2005. 

4. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. – Москва; 1982. 

 

Papildliteratūra: 

1. Kovals L. Latvijas volejbola vēsture. – Rīga: 1992. 

2. Latvijas basketbola vēsture. – Rīga: Jumava; 1998. 
3. Latvijas futbola vēsture. – Rīga: Jāņa sēta; 2000. 

4. Trimdas latviešu sporta vēsture. – Rīga: Latviešu sporta padome ārzemēs; 2001. 

5. Čera V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918. – 1940. – ASV; 1970. 

6. Olimpiskā ABC. – Rīga: Latvijas Olimpiskā Komiteja; 1999. 

7. Staģis A. Latvijas vieglatlētika olimpiskajos 100 gados. – Rīga: RAKA; 1997. 

8. Švinks U. Stiudentu sports. – Rīga; 2003. 

9. Ромаков А.О. Международное спортивное движение. – Москва; 1973. 

 

Periodika un citi avoti: 



1. Žurnāls „Fiziskā kultūra”. 

2. Žurnāls „Fiziskā kultūra un sports”. 

3. Žurnāls „Sporta pasaule”. 

4. Žurnāls „Stadions” un citi. 

5. Laikraksts  „Sports” un citi. 

6. Oficiālie olimpiādes spēļu un ziemas olimpisko spēļu pārskati. 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Sports history 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 
 

  



Kursa nosaukums Pirmā palīdzība 

Kursa kods MediI001 

Zinātnes nozare Medicīna 

Zinātnes apakšnozare Medicīna 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Bioloğijas mağistra grāds, lekt. Irēna Kuņicka 

 

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

- 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: iemācīt rīkoties dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās, sniegt pirmo palīdzību 

slimajam vai cietušajam savu iespēju robežās, paredzēt un novērst iespējamās briesmas dažādos 

negadījumos. 

 

Rezultāti: 

Studējošie pēc kursa apgūšanas: 

- demonstrē zināšanas par dzīvībai un veselībai bīstamām situācijām un pēkšņām slimībām; 
- prot rīkoties visās negadījumu situācijās, prot izvērtēt cietušā vai saslimušā stāvokli un nepieciešamās 

palīdzības apjomu, ņemot vērā cietušā un glābēja drošību; 

- prot izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un sniegt pirmo palīdzību negadījumos un veselībai 

un dzīvībai bīstamās situācijās, 

- var demonstrēt visas apgūtās praktiskās iemaņas (manipulācijas) un pielietot tās praksē; 

- izvērtē slimību un traumu risku un prot organizēt profilakses pasākumus konkrētā vidē; 

- izprot pirmās palīdzības sniegšanas lielo nozīmi un demonstrē gatavību rīkoties visās negadījumu 

situācijās. 

 

Kursa saturs: 

Dzīvībai un veselībai kritiskas situācijas, tās izraisošie faktori. Nelaimes gadījums, pasākumi notikuma 

vietā. Glābēja drošība.Dzīvības uzturēšana līdz kvalificētas palīdzības sniegšanai. Bezsamaņa. ABC 

shēma. Pretšoka pasākumi. Dzīvībai bīstama asiņošana, tās apturēšana. Traumas. Slēgtie un vaļējie 

audu bojājumi. Termiskie un ķīmiskie bojājumi. Elektrotraumas. Dzīvnieku kodieni. Slimības un 

neatliekamie stāvokļi. Svešķermeņi.  

Pirmās palīdzības sniegšanas paņēmieni. 

 

Kursa plāns/kalendārs: 

Kursa struktūra: praktiskās nodarbības - 14 st., seminārs - 2 st., kolokviji - 3.  

Semināru/praktisko darbu tēmas:  
1. Dzīvībai un veselībai kritiskas situācijas, tās izraisošie faktori. Nelaimes gadījums. Pēkšņa slimība. 

Cietušā vai saslimušā stāvokļa noteikšana. Pirmās palīdzības apjoms. Tūlītējie pasākumi notikuma 

vietā. Praktiski: neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.  

2. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs. Glābēja drošība. Aizsarglīdzekļi. Drošība mājās, uz ielas, 

transporta līdzeklī. Dzīvībai un veselībai bīstamu situāciju profilakse.  

3. Dzīvības uzturēšana līdz kvalificētas palīdzības sniegšanai. Bezsamaņa. ABC shēma. Pieaugušo 

atdzīvināšana. Praktiski: stabilā sānu poza, atdzīvināšanas pasākumi (elpināšana un sirds masāža).  

4. Dzīvības uzturēšana līdz kvalificētas palīdzības sniegšanai. Bezsamaņa. ABC shēma. Bērnu un 

zīdaiņu atdzīvināšana. Praktiski: stabilā sānu poza, atdzīvināšanas pasākumi (elpināšana un sirds 
masāža).  

5. Šoks, pretšoka pasākumi. Dzīvībai bīstama asiņošana. Iekšējā asiņošana. Ārējās asiņošanas 



apturēšana. Praktiski: siltuma saglabāšana ar folijas segu, spiedošā pārsēja uzlikšana ar saiti un 

lakatiņu, žņaugs.  

6. Traumas. Slēgtie un vaļējie mīksto audu bojājumi. Locekļu lūzumi un mežģījumi, galvas un sejas 

traumas. Galvaskausa kaulu lūzumi, galvas smadzeņu traumas. Acu traumas. Mugurkaula un krūšu 

kurvja traumas. Vēdera dobuma un iegurņa traumas. Praktiski: cietušā novietošana pie traumām, rokas 

imobilizēšana ar lakatiņu.  

7. Termiskie bojājumi. Apdegumi. Elektrotraumas. Ķīmiskie apdegumi. Dzīvnieku, kukaiņu un čūsku 

kodieni. Praktiski: acs pārsējs.  

8. Seminārs. Dzīvību apdraudoši stāvokļi pie slimībām. Krampji. Pēkšņas sāpes krūtīs. Elpas trūkums. 

Svešķermenis elpošanas ceļos. Sāpes vēderā. Cukura diabēts. Palīdzība dzemdībās. Praktiski: palīdzība 

pie svešķermeņa elpceļos pieaugušajam un zīdainim. Heimliha paņēmiens.  

 

Kolokviju tēmas:  
1) Tests. Pirmā palīdzība. ABC. (1.-3.nod.).  

2) Tests. Šoks, asiņošana, traumas (5.-6.nod.).  

3) Tests. Termiskie un ķīmiskie bojājumi, elektrotraumas, (7.nod.).  

4) Seminārs. Dzīvību apdraudošie stāvokļi pie slimībām (8.nod.).  

 

Studējošo patstāvīgais darbs:  
- teorētisko zināšanu un praktisko palīdzības sniegšanas iemaņu nostiprināšana ārpus nodarbībām,  

- patstāvīgi apgūtas teorētiskas zināšanas par pirmo palīdzību pie neatliekamiem stāvokļiem saistībā ar 

slimībām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums vismaz 75%.  

Apgūtas un demonstrētas visas praktiskās iemaņas (30%), trīs pārbaudes darbi ar pozitīvu vērtējumu 

(60%), dalība seminārā (10%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Pirmās palīdzības kursa mācību programma. Katastrofu medicīnas centra Mācību un 

kvalifikācijas daļas 2007.gada 12.oktobra rīkojums Nr. 669 (pielikums Nr.2).  

2. http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/pirma_palidziba  

3.Pirmā palīdzība. Tulk.latv.valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.  

4. Pirmā palīdzība. Latvijas Samariešu izdevums, 2008. 

 

Papildliteratūra: 

1. Krieviņš D. Ko darīt. – Rīga, 2000.  

2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. - Rīga: Jumava, 2009. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies ISSN: 1174-4707 

http://www.massey.ac.nz/~trauma/  

2. Medical Journal of Australia 

http://www.mja.com.au/public/issues/178_01_060103/mcc10517_fm.html  

3. British Journal of Sports Medicine http://bjsm.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/26/1/48  

4. The American Red Cross suggests http://www.news-journal.com/health/content/shared-
auto/healthnews/emer/524494.html 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs",  B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

First aid 
 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The course teaches the students how to act in situations critical for life and health, how to render the 

first aid to a sick or injured person within the limits of their possibility, to foresee and prevent possible 

danger. 

 

 

  



Kursa nosaukums Biomehānika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Mehānika 

Zinātnes apakšnozare Biomehānika (medicīniskā biomehānika) 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits                                

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.phys., prof. Valfrīds Paškevičs 

 

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

Jābūt priekšzināšanām mehānikā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidusskolas kursa līmenī  

 

Kursa anotācija:  

Kurss ir paredzēts profesionālās studiju programmas “Fiziskās audzināšanas skolotājs” studentiem.  

Kursa mērķis ir: 

apgūt mehānikas likumu izpausmi dzīvajos organismos, kustības uzdevumu un fizisko vingrinājumu 

izvēles un izpildes biomehāniskos nosacījumus. Izzināt audu bioloģiskās un mehāniskās īpašības, 

sporta treniņa ietekmi uz cilvēka organisma dažādām struktūrām, īslaicīgās un ilglaicīgās adaptācijas 

īpatnībām. 

 

Rezultāti: 

Pēc studiju kursa apgūšanas students iegūst šādas iemaņas un prasmes: 

 lietot mehānikas likumus un principus cilvēka lokomociju pētīšanā, 

 integrēt dabaszinātnes cilvēka kustību pētīšanā un kustību uzdevuma izpildes efektivitātes 

uzlabošanā, 

 lietot lineārās un rotācijas kustības likumus  dzīvo organismu kustības pētīšanā, 

 analizēt cilvēka kustību, pamatojoties uz biomehānikas  teoriju un praksi, 

 lietot biomehānikas likumus, lai uzlabotu rezultātus sportā, 

 izvērtēt metodiskās un zinātniskās literatūras kvalitāti sporta teorijas nozarē. 

 

 

Kursa saturs: 

Biomehānikas priekšmets un uzdevumi. Biomehānikas attīstības vēsture. Dzīvu sistēmu mehāniskās 

kustības īpatnības. Cilvēka ķermeņa kustības kinemātiskie un dinamiskie rādītāji. Cilvēka kustību 

aparāta uzbūve un funkcijas. Ķermeņa posmi kā sviras un svārsti, biokinemātiskie pāri un ķēdes, 

brīvības pakāpes. Audu mehāniskās īpašības. Locītavu kustība. Cīpslu un saišu biomehānika. Muskuļu 
mehāniskās īpašības, to biomehāniskie modeļi. Muskuļu darbības režīmi, to saraušanās darbs, jauda  un 

enerģija. 

Ķermeņa masas centra kustība. Ārējo un iekšējo spēku darbība un cilvēka ķermeņi. Cilvēka kustību 

enerģētika. Spēka rādītāju klasifikācija. Absolūtie un relatīvie spēka rādītāji. Ātruma īpašību 

raksturojums. Sakarība “spēks-ātrums”. Kustību ergometrija. Izturības un noguruma ergometriskie 

rādītāji. Stāja, to raksturojošie biomehāniskie parametri. Rotācijas kustību biomehānika. Lokomociju 

vispārīgs raksturojums. Moderno tehnoloģiju izmantošana kustību pētīšanā. 

 

Kursa plāns: 

 

Kursa struktūra: lekcijas -  16 st. 

Lekciju tēmas:  
1. Ievads. Biomehānikas kā zinātnes vēsturiskā attīstība. 



2. Skeleta biomehānika. Kaulaudu mehāniskās īpašības. 

3. Locītavu biomehānika. 

4. Audu viskozi-elastīgās īpašības. 

5. Ievads muskuļu biomehānikā. 

6. Muskuļaudu mehāniskās īpašības un to izpausme dzīvajos organismos. 

7. Fizisko īpašību biomehānika. 

8. Diferenciālās biomehānikas pamatjautājumi. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Zinātniskās literatūras studēšana, biomehānikas uzdevumu risināšana, ergonomisko un biomehānisko  

parametru kontrole treniņa procesā izvēlētajā sporta veidā. 

Kinemātikas un dinamikas pamatvienādojumi mehānikā. Kaulaudi. Ķermeņa posmi kā sviras un 
svārsti. Locītavu reakcijas un berzes spēku aprēķināšana. Bioreoloģija. Kardiovaskulārās sistēmas 

biomehāniskās likumsakarības. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Teorētiskā kursa apguve, patstāvīga darba izpilde (uzdevumu risināšana, gatavošanās semināram). 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, 

patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 
prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Lanka J. Biomehānika. - Rīga ,1995. 

2. Erdmanis J. Biomehānika. – Rīga,1974. 

3. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. – Москва: ФиС, 1979. 

4. Susan J. Hall. Basic  Biomechanics. – McGraw –Hill, 2003. 

5. Gerry Carr. Mechanics of Sport. – Int. Edit., 1997. 
 

 

Papildliteratūra: 

1. Āboltiņa M., Knipše G. Sporta mioloģija. – Rīga, 1992. 

2. Biomechanics in the Musculoskeletal sistiem. Panjabi M.M., White III A.A. – Philadelphia: 

Churchill Livingstone, 2001 

3. Carr G. Mechanics of Sport. – Human kinetics,1999. 

4. Timothy R. Ackland, Bruce C. Elliot. Applied Anatomy and Biomechanics in Sport. – Human 

kinetics, 1994. 
5. Watkins J. Structure and Function of Musculoskeletal System. – Human kinetics, 1999. 

6. Winter D. A. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. – Wiley: John &Sons, 

1990. 

7. Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. – М: Просвещение, 1987. 

8. Зациорский В.М., Алешинский С.Ю., Якунин Н.Я. Биомеханические основы 

выносливости. – Москва: ФиС, 1982. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal of Biomechanics http://www.elsevier.com/inca/publications/store/3/2/1/index.htt 

2. Медицинская физика. 

 

Piezīmes: 

Plašu un kvalitatīvu informāciju par atsevišķām biomehānikas tēmām var iegūt tīmeklī. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programma “Skolotājs” (B-daļa) 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Biomechanics 

http://www.elsevier.com/inca/publications/store/3/2/1/index.htt


 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course of biomechanics is the field of study concerned with the mechanical analysis of biological 
systems. It analyzes the forces that act on the human body and the effects those forces produce. 

The course gives the students more profound knowledge in mechanics and teaches them to use it for 

analyzing the human movement and support apparatus functional state. 

After completing this course students should be able to: 

 apply the concepts and principles of mechanics to the study of human motion, 

 integrate natural sciences in the study of human motion, 

 apply linear and angular kinetics to human motion analysis, 

 analyze human movement from a biomechanical perspective, 

 apply principles of biomechanics to improve results in the sport competitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Atlētiskā vingrošana, pašaizsardzība un tās 

mācību metodika 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

- 

32 

 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed., doc. Sergejs Čapulis 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss ir paredzēts profesionālo bakalaura studiju programmas “Sporta skolotājs” studentiem. Kursa 

mērķis: sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par atlētiskās vingrošanas 

mācību metodiku, kā arī stundu organizāciju un vadīšanu pašaizsardzības elementu apgūšanā. 

Kursa uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par atlētiskās vingrošanas mācību procesa 

organizācijas īpatnībām, saturu, principiem, metodēm un līdzekļiem; iemācīt pašaizsardzības 

paņēmienu lietošanas prasmi; pilnveidot fiziskās īpašības un psiholoģisko sagatavotību. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 prasmes produktīvi savienot mācību principus, metodes un līdzekļus organizējot mācību procesu;; 

 spēju radoši organizēt un vadīt atlētiskās vingrošanas nodarbības; 

 spēju radoši organizēt un vadīt pašaizsardzības nodarbības; 

 prasmes produktīvi savienot mācību principus, metodes un līdzekļus organizējot atlētiskās 
vingrošanas mācību procesu; 

 prasmes kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt sporta stundas organizāciju un vadīšanu; 

 

Kursa saturs: 

 Teorētisko, praktisko un metodisko zināšanu apguve: atlētiskās vingrošanas būtība, mācību 

procesa uzbūves principi, metodes un līdzekļi; mācību procesa struktūra; metodiskie paņēmieni; 

atlētiskās vingrošanas elementu izpildes tehnika: apguve un pilnveidošana; nodarbību 

organizēšana un vadīšana; sacensību organizēšana un tiesāšana. 

 Teorētisko, praktisko un metodisko zināšanu apguve: pašaizsardzības mācību procesa uzbūves 

principi, metodes un līdzekļi; mācību procesa struktūra; metodiskie paņēmieni. Pašaizsardzības 

tehnisko paņēmienu apguve un pilnveidošana. 

 

Kursa plāns: 

Atlētiskās vingrošanas nodarbību bloks: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Informācija par studiju kursu. Drošības noteikumi. Vispārējā un speciālā iesildīšanās. 

2. Spēks kā cilvēka fiziskā īpašība. Spēka attīstības metodes. Spēka īpašību struktūra. Spēka 

attīstīšanas līdzekļi.  

3. Atlētiskā treniņa metodiskie principi, pamatelementi. Vingrojumu izpildes tehnika. 

4. Spēka treniņa organizācijas īpatnības pusaudžiem un meitenēm.  
5. Vispārsagatavojoši vingrinājumi. Organisma atjaunošanās pēc fiziskajām slodzēm. 

6. Atlētiskā vingrošana: treniņš dažādām muskuļu grupām.  



7. Spēka trīscīņa: spiešana guļus; pietupiens ar svara stieni uz pleciem; svara stieņa vilkšana. 

Sacensību organizēšana spēka trīscīņā. 

8. Vingrinājumi ar svaru bumbām– grūšana un raušana. Speciālie sagatavojošie vingrinājumi. 

Sacensību organizēšana svara bumbu sportā. 

 

Pašaizsardzības nodarbību bloks: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi - 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Informācija par studiju kursu. Drošības noteikumi. Vispārējā un speciālā iesildīšanās. 

2. Boksa un karatē tehnikas pamati. Boksa stāja, distances. Speciālie vingrinājumi tehnikas 

apmācībai.  

3. Sitieni ar roku (taisnais, sānu, no apakšas). Sitienu savienojums sērijās. Aizsardzība pret 
sitieniem ar roku.  

4. Sitieni ar kāju: tiešais sitiens uz priekšu, ar celi no apakšas, lokveida. Izpildes tehnika un 

aizsardzība.  

5. Stāvcīņas tehnikas pamati. Pozīcijas, distances un pārvietošanās veidi. Speciālie vingrojumi.  

6. Satvērieni un atbrīvošanās no tiem. Sāpju paņēmieni rokām, kājām. Metieni. Krišanas tehnika. 

Sagatavojošie vingrinājumi.  

7. Metiens pāri plecam, pāri gurnam. Metienu izpildes tehnika.  

8. Aizsardzība pret uzbrukumu ar auksto ieroci. Naža satvēriena veidi, dažādi dūrieni un 

aizsardzība pret tiem. Aizsardzība pret sitienu ar nūju. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (30%); 

Atlētiskās vingrošanas un pašaizsardzības tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana (praktiskā 

testēšana) (70%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Collins, P. (2008). Strength Training for Women. Maidenhead, UK: Meyer & Meyer Sport 

2. Delavjē, F. (2007). Muskulatūras attīstīšana. Rīga: Zvaigzne ABC. 
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Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Athletic gymnastics, Self-defence and methods of teaching 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The essence of athletics, principles, techniques of performing conducting classes, organization and 

judgment of competitions. The course develops theoretical and practical skills for acquiring self-

defence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursa nosaukums Pasākumu organizēšana un vadīšana izglītības 

iestādē  

Kursa kods MākZ3003 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

- 

- 

16 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lektore Jeļena Badjanova-Lomzina 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas.  Kursā paredzēts sniegt studentiem zināšanas 

par svētku organizēšanu un vadīšanu, kā arī iepazīstināt un nostiprināt studentiem zināšanas par 

Latviešu tautas tradīcijām, nacionāliem svētkiem un godiem. Studenti gūst pieredzi kā praktiski 

piedalīties dažādu svētku svinēšanā un tradīciju ievērošanā. Mācību satura apguve balstās uz sociālā 

konstruktīvisma pieeju un studējošo aktīvu iesaistīšanu studiju procesā.  

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

1. Izmantot iegūto informāciju savas pedagoģiskās darbības plānošanai, īstenošanai un 

izvērtēšanai konkrētā situācijā. 

2. Demonstrēt svētku sagatavošanās un īstenošanā sadarbību ar bērniem, pedagogiem un 

vecākiem. 

3. Radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros. 
4. Demonstrēt tolerantu attieksmi pret dažādām kultūrām, tradīcijām; apzināties savu un citu 

identitāti. 

5. Demonstrēt izpratni par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, tās saistību ar sabiedrības attīstību 

un pedagoga lomu tajā. 

6. Patstāvīgi plānot un strukturēt savu profesionālo pilnveidi. 

 

Kursa saturs: 

1.temāts. Latviešu tautas tradīcijas un godi: latviešu gads, gadskārta un senais kalendārs. 

1.praktiskais darbs. Latviešu tautas tradīciju apkopojums, analīze un izvērtēšana profesionālās darbības 
jomā. 

2.temāts. Svētku organizēšanas un novadīšanas metodika. 

2.praktiskais darbs. Svētki ģimenē, valsts svētki, bērnu dzimšanas dienas un vārdadienas, svētki 

pasaulē. 

3.praktiskais darbs. Svētku organizēšanas noteikumi (dalībnieku atlases principi; norise; pamatojums). 

3.temāts. Darbs ar bērniem svētku sagatavošanas gaitā. 

4.praktiskais darbs. Bērnu pozitīvo emociju veidošana. Bērnu ārējais izskats. 

5.praktiskais darbs. Informācijas un uzdevumu apguves aspekti (dziesmu, deju, dzejoļu, mīklu 

apguve). 

6.praktiskais darbs. Dāvanas un to pagatavošanas aspektu izvērtējums. Telpu noformēšanas 

pamatprincipi. 
7.praktiskais darbs. Dāvanas un to pagatavošana. Telpu noformēšana. 

 

4.temāts. Labvēlīgas vides organizēšana. 

1.praktiskais darbs. Gaisotne un apstākļi, kas rosina izpētes procesu. 



2..praktiskais darbs. Iespēja bērniem izvēlēties daudzas no nodarbēm un pielāgot tas savām interesēm. 

Iespeja būt aktīvām dalībniekam, nevis pasīvam vērotājam. 

3.praktiskais darbs. Paškontroles prasmju attīstības aspektu analīze un izvērtējums. 

4.praktiskais darbs. Sadarbības ar vienaudžiem un pieaudušajiem veicināšana (iespēja sadarboties ar 

citiem). 

5.temāts. Diferencēta audzināšanas procesa iezīmes 

1.praktiskais darbs. Pasākumu un svētku audzināšanas satura analīze un izvērtējums. 

2.praktiskais darbs. Bērnu atbildības sajūtas attīstība. Drošības aspekti. 

3.praktiskais darbs. Mācīšanās stilu daudzveidība svētku organizēšanās un novadīšanās: bērnu 

izaugsme un individuāla veiksme; bērnu atbalsts; elastīgums. 

6.temāts. Sadarbība ar vecākiem svētku sagatavošanas un novadīšanas gaitā 

1.praktiskais darbs. Vecāku līdzdarbība: telpu noformēšana; uzdevumu apguve ar bērniem; iesaistīšana 
svētku uzdevumos ar bērniem. 

2.praktiskais darbs.  Labvēlīgas saskarsmes īpašības. Saskarsmes kultūras veidošanas pamati. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

Latviešu tautas tradīcijas un godi: latviešu gads, gadskārta un senais kalendārs.  

Svētku organizēšanas un novadīšanas metodika.  

Darbs ar bērniem svētku sagatavošanas gaitā.  
Labvēlīgas vides organizēšana. 

Diferencēta audzināšanas procesa iezīmes.  

Sadarbība ar vecākiem svētku sagatavošanas un novadīšanas gaitā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums (30%), ka arī aktīva līdzdarbošanās un 1 

rakstiskais darbs, kurš parāda izpratni par svētku organizēšanas un novadīšanas pamatiem Pirmsskolas 
izglītības iestādē: 

Atlasīt un izvērtēt vismaz 4-5 literatūras avotus esejas formā par kopīgām un atšķirīgām 

tradīcijām svētku organizēšanā un novadīšanā dažādās valstīs (literatūras avotu salīdzinājums un 

izvērtējums par izvēlēto tematu: būtiskākais un personīgi nozīmīgākais) (70%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Gadskārtu mozaīka.(2004) //sast. Dace Pētersone – Rīga: RaKa. 

2. Karaša, D. (1991) Latviskās sadzīves tradīcijas un godi. - Rīga: Zinātnes.  
3. Lange, T. (1994) Latviešu muzikālā folkloras mācība. – Rīga. 

4. Petere, A. (1992) Programma pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšanai ar mākslu. 

LRIM. –Rīga. 

5. Randare, D. (2004). Svētku enciklopēdija bērniem. - Rīga: Zvaigzne ABC. 

6. Raudupe, R.  (2002) Dievatziņa vēdās un dainās.  - Rīga: Madris. 

7. Тубельская, Г. (2001) Праздники в детском саду и начальной школе.- Москва. 

 

 

Papildliteratūra: 

Blūma, L. (2010) Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. 3.daļa. Rotaļnodarbības 5-6 

gadus veciem bērniem. – Rīga: SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. 

Černova, E. (2003). Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoģijā. - Rīga: SIA Izglītības soļi. 

Pirmsskolas izglītības programma. (1998). - Rīga: Mācību apgāds NT. 

Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. Rotaļnodarbības 2 – 5 gadus veciem bērniem. 1. 

daļa. (2009). - Rīga: Zvaigzne ABC. 

Pirmsskolas izglītības programma. (1998). - Rīga: Mācību apgāds NT. 

Skujiņa, V. un citi (1999) Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC. 
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Periodika un citi informācijas avoti 

„British Jornal of Educational Studies” 

Dziesmusvētki. Tautas māksla. Kultūrvide / VTMC un Latvijas Dziesmu svētku fonds.      

Laikraksts “Izglītība un kultūra” 

„International Jornal of Qualitative Studies in Education” 

Žurnāls „Mans mazais” 

Žurnāls „Mūzikas saule” / SO Mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Žurnāls izdots ar Latvijas 

Kultūras Ministrījas un Valsts Kultūŗkapitāla fonda finansiālu atbalstu. 

Žurnāls “Pirmsskolas izglītība” 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” C daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Preschool Teacher”. 

Its purpose is to help the students acquire knowledge about the organisation and management of 
celebrations as well as introduce them to Latvian national traditions, national holidays and festivities. 

The students acquire the experience of practical participation in celebrating different holidays and 

observing traditions. The acquisition of course content is grounded in the approach of social 

constructivism and the students’ active involvement in the study process. 
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Kursa nosaukums Uzvedības kultūras pamati 

Kursa kods Filz4001 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Mg.paed., lektore Jeļena Badjanova-Lomzina 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentiem. Kurss 

paredz izprast un apgūt kultūras un uzvedības normas mūsdienu sabiedrībā, kā arī iepazīties ar 

atšķirībām uzvedības kultūras tradīcijās pasaulē. Studiju kurss piedāvā  apgūt tādas zināšanas, prasmes 

un vērtības, kas palīdz kļūt par aktīvu, atbildīgu pilsoni un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 

gan individuāli, gan sabiedrībā, sākot ar vietējo un beidzot ar globālo mērogu. Mācību satura apguve 

balstās uz sociālā konstruktīvisma pieeju un studējošo aktīvu iesaistīšanu studiju procesā.  

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: 

Spēj noteikt uzvedības normu un ētisko vērtību saistību. 

Kritiski analizēt uzvedības problēmas un noteikt to cēloņus. 

Argumentēti pamatot un kritiski analizēt savu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā. 

Demonstrēt tolerantu attieksmi pret dažādās kultūras un uzvedības normām. 

Demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci dažādās situācijās. 

Ievērot profesionālās ētikas normas. 

 

Kursa saturs: 

Praktisko darbu tēmas 

1.temāts. Kultūras uzvedības priekšnoteikumi un ar tiem saistītie jēdzieni 

Praktiskais darbs 8 st. 

1.praktiskais darbs. Izpratne par kultūru, paradumu un tradīciju atšķirības respektēšanu un sabiedrības 

organizāciju un pārvaldi. Jēdzienu skaidrojums, ieskats par saskaņotu uzvedības kultūru. 

2.praktiskais darbs. Lietišķa un ikdienas etiķete un ētikas normas. Verbālā un neverbālā 

sasveicināšanas, iepazīšanās un iepazīstināšana; atvadīšanās; telefona sarunas; suvenīri un dāvanas; 

lietišķa tīkla etiķete un elektroniskā pasta lietošanas principi; vizītkartes prezentācija; starptautiskās 

pieredzes salīdzinājums un izvērtējums. 
3.praktiskais darbs. Starptautiskās etiķetes normas dažādās zemēs un valstīs. Izpratne par ētiskās 

piederības, valodas, dzīves telpas, mākslas, reliģijas lomu savā un citu identitātē. 

4.praktiskais darbs.  Metodisko materiālu atlase, pilnveide un izvērtējums. Metodisko materiālu 

izstrāde rotaļnodarbībām. 

2.temāts. Uzvedības kultūras normu būtiskie aspekti 

Praktiskais darbs 10 st. 

5.praktiskais darbs. Vispārīgie uzvedības kultūras noteikumi sabiedrībā: prasme atbilstoši uzvesties un 

demonstrēt sevis sabiedriskajās vietās. Uzvedības noteikumi dažādās zemēs un valstīs; ētikas normas; 

atbilstoša apģērbu izvēle un cit. 

6.praktiskais darbs. Galda kultūra mūsdienu skatījumā: starptautiskās pieredzes salīdzinājums un 

analīze.  



7.praktiskais darbs. Sociālo normu būtība un nozīme. Komunicēšanas noteikumi starp dažāda 

dzimuma, vecuma, sociālajām, konfesionālajām cilvēku grupām; dažādu kultūras vērtības un 

prioritātes; pareiza uzvedības stratēģija. 

8.praktiskais darbs. Galda kultūra mūsdienu skatījumā: starptautiskās pieredzes salīdzinājums un 

analīze.  

9.praktiskais darbs. Uzvedības normu apguve pedagoģiskajā procesā.  

3.temāts. Saskarsmes kultūras normu specifika, balstoties uz noteiktām tradīcijām un mentalitāti 

Praktiskais darbs 8 st. 

10.praktiskais darbs. Dažādu notikumu un problēmsituāciju izpratne, pamatojoties uz cilvēku vērtību 

un uzskatu izzināšanu.  

11.praktiskais darbs. Konfliktu dažādība, to risināšanas īpatnības un ietekme uz cilvēkiem un 

sabiedrības attīstību vietējā, nacionālajā un globālajā līmenī, un prasme to atpazīt konkrētās sadzīves un 
profesionālajās situācijās.  

12.praktiskais darbs.  Dažādu notikumu un problēmsituāciju izpratne, pamatojoties uz cilvēku vērtību 

un uzskatu izzināšanu. Uzvedības modelēšana, mācību vides organizēšana.. 

13.praktiskais darbs. Valodas  un sarakstes kultūra: stāja, uzruna, runa, saruna, sarakstes formas 

(struktūras un satura atšķirības), garastāvokļa ietekme uz saskarsmi, temperaments un uzvedība.  

4.temāts. Uzvedības kultūras normu izpratne un analīze ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

Praktiskais darbs 6 st. 

14.praktiskais darbs. Izpratne un spēja prognozēt iespējamo un vēlamo nākotni un tās sasniegšanas 

iespējas.  

15.praktiskais darbs. Pārēja uz mācīšanās rezultātu pieeju programmas saturā atbilstoši darba tirgu 

standartiem un prasmēm.  
16.praktiskais darbs. Prasmju integrēšana mācīšanās un audzināšanas procesā. Saskarsmes kultūras 

(sabiedriskās uzvedības normu, savstarpējo attiecību un morāles izpratnes) iemaņu veidošana starp 

dažādu tautu un kultūru pārstāvjiem. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 16 st. 

Praktisko darbu tēmas: 

 
1. Kultūras uzvedības priekšnoteikumi un ar tiem saistītie jēdzieni 

2. Uzvedības kultūras normu būtiskie aspekti 

3. Saskarsmes kultūras normu specifika, balstoties uz noteiktām tradīcijām un mentalitāti 

4. Uzvedības kultūras normu izpratne un analīze ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums (30%), ka arī aktīva līdzdarbošanās un 

rakstiskais darbs, kurš parāda izpratni par uzvedības kultūras normu pamatiem un to praktisko 
pielietojumu: 

 1. Vismaz 4 literatūras avotu salīdzinājums un izvērtējums esejas formā: būtiskākais un personīgi 

nozīmīgākais, personīgais viedoklis par izmantošanu un lietderību (70%) 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Dubkevičs, L., Ķestere, I. (2003) Lietišķā etiķete. – Rīga: SIA”J.L.V.” 

2. Gulena, G. (1998) Esiet, lūdzu, tik laipni un...! – Rīga: Zvaigzne. 
3. Hanišs, Horsts (2004) Galda kultūra. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Kincāns, V. (2003) Etiķete. – Rīga: P& Ko. 

5. Kincāns, V. (2000) Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. – Rīga: 

Elpa-2. 

6. Kincāns, V. (1996) Lietišķā etiķete un protokols. – Rīga. 

7. Lasila, S. (1994) Jaunā Zelta uzvedības grāmata. – Rīga: Sprīdītis. 

8. Latvijas Ārlietu dienesta rokasgrāmata. (1997) – Rīga. 

9. Līkopa, V. (2000) Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. – Rīga. 

10. Mouls, Dž. (2003) Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. – Rīga: Jāņa sēta. 

11. Toisone, G. (1996) Kā jāuzvedas darbavietā. –Rīga. 

12. Veics, V. (1996) Uzvedības kultūra saskarsmē. –Rīga: RaKa. 

13. Некрасова, М. (2008) В гостях. – Минск: Современная школа. 



14. Семенак, С. (2006) Уроки добра. – Москва. 

15. Черенкова, Е. (2006)Уроки этикета и вежливости для детей.– Москва. 

 

Papildliteratūra: 

1. Černova, E. (2003). Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoģijā. - Rīga: SIA Izglītības 

soļi. 

2. Beļickis., I.,un citi (2000) Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Blūma, L. Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. 3.daļa. Rotaļnodarbības 5-6 gadus 

veciem bērniem. (2010) – Rīga: SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. 
4. Golubina, V. (2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. - Rīga: SIA „Izglītības soļi”. 

5. Grigule, L., Silova, I. (1998) Mācīsimies sadarbojoties. - Rīga: SIA Mācību grāmata. 

6. Kaņepēja, R. (2003). Es gribu iet skolā. - Rīga: SIA Puse Plus. 

7. Kultūra un vāra. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. (2006) – LU: 

Akadēmiskais apgāds. 

8. Lemon Learning Materials On Nursing. //Mācibu materiāli māsām un vecmātēm. 1. izdevums. 

(1996) – Rīga: World Health Organization. 

9. Lielā ilustrēta Enciklopēdija (1996) – Rīga: Zvaigzne ABC. 

10. Mācīsimies sadarboties / L.Grigules un I.Silovas redakcijā. (1998). – Rīga: Mācību Apgāds. 

11. Miķelsone, L. (2007) Mācību metodes sociālajās zinībās. – Rīga: RaKa. 

12. Omarova, S. (1996) Cilvēks runā ar cilvēku. - Rīga: Kamene. 

13. Pirmsskolas izglītība. Ideju krātuve pirmsskolai. Rotaļnodarbības 2 – 5 gadus veciem 
bērniem. 1. daļa. (2009). - Rīga: Zvaigzne ABC. 

14. Pīzs, A. (1995) Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava. 

15. Rubana, I. (2004) Mācoties darot. – Rīga: Raka. 

16. Skujiņa, V. un citi (1999) Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

17. Svence, G. (1999) Attīstības psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC. 

18. Vilks, A. (2001) Deviantaloģija. – Rīga: Tiesu namu aģentūra. 

19. Кларин, М. (1998) Инновации в мировой педагогике обучение на основе исследования 

игры и дискуссии. -  Рига: НПЦ Эксперимент. 

20. http://www.google.lv 

21. http://www.tvnet.lv 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Laikraksts “Izglītība un kultūra” 

Žurnāls “Pirmsskolas izglītība” 

Žurnāls “Skolotājs” 

http://www.albion.com/netiquette 

http://www.calis.lv (pieejams uz 01.12.2007) 

http://www.tvnet.lv (pieejams uz 03.11.2007) 

http://www.uzdavini.lv (pieejams uz 30.11.2007) 

 

Piezīmes: 

Profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” C daļa 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 Profesionālās studiju programmas „Skolotājs” C daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Deportment culture ABC 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for the students of the bachelor study programme “Preschool Teacher”. 

Its purpose is to help the students understand and master cultural and behavioural norms in 

contemporary society as well as learn about the differences in the traditions of deportment culture in 

the world. The study course suggests the acquisition of such knowledge, skills and values, which help 

the students become active and responsible citizens and participate in decision making processes both 

individually and in society, on a local and global scale. The acquisition of course content is grounded in 

the approach of social constructivism and the students’ active involvement in the study process.  

 

http://www.google.lv/
http://www.albion.com/netiquette
http://www.calis.lv/
http://www.tvnet.lv/
http://www.uzdavini.lv/


Kursa nosaukums Runas māksla 

Kursa kods Valo4003 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Astrīda Skrinda, Dr. paed. – Ilgtspējīgas izglītības institūta  pētniece  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa mērķis ir palīdzēt studējošajiem izprast vārda darbības spēku, rosinot pilveidot runas 

prasmes patstāvīgā darbā.  

 Studiju kursa uzdevumi:  

1. iepazīstināt studējošos ar runas kultūras misiju un tās ekosofisko filozofiju un 

pedagoģiskās retorikas specifiku; 

2. iepazīstināt studējošos ar runas aparāta  vingrinājumu sistēmu; 
3. apliecinot  praktiski savas spējas dažādos runas stilos, sekmēt studējošo komunikatīvo 

kompetenci konkrētās saskarsmes situācijās; 

4. nostiprināt oratora emocionālo pašuztveri un individuālo stilu.  

 

 

Rezultāti: 

Studējošie diskutē par runas kultūras, struktūras, misijas un filozofijas jautājumiem, izprot publiskās 

runas jēdzienu un apzinās publiskās runas nozīmi īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanā.  

Studējošie, gūstot zināšanas par vārda spēku, izprot vārda spēka izmantošanas iespējas un apliecina 
oratora emocionālo pašuztveri un individuālo stilu konkrētās saskarsmes situācijās. 

 

Kursa plāns/saturs/kalendārs: 

Tēmas:  

 

1. Runas kultūra, struktūra, misija, filozofija. Runas kultūra un personības kultūra. Dzīvais vārds un 

rakstītais vārds. Runas jēdziens un tā sastāvdaļas. Runas funkcijas. Runa kā īstenības atspoguļošanas 

līdzeklis. Runa un domāšana. Runa un valoda. Runas stilu iedalījums. 
2. Publiskā runa.10 soļu veidošanās modelis. Auditorijas prognozes. Runas sastādīšana, ideja,  tēma,  

kompozīcija. Rediģēšana un mēģinājumi. Runas pieraksts. Oratoru metodes, to plusi un mīnusi. 

Dialogs un auditorijas uzmanības noturēšanas metodes.  Runas emocionalitāte. Runas emocionālie 

izteiksmes līdzekļi. Humors un tā veidošanas pamatprincipi. Argumentācija. Loģikas un 

emocionalitātes vienotība. „Lampu drudzis’’ un spriedzes noņemšana. Oratora pašizjūta. Neverbālie 

runas izteiksmes līdzekļi. Oratora imidžs, individuālais stils. Oratora ētika. Uzstāšanās vērtējuma 

kritēriji. 4 substanču pieeja. 

3. Retorikas vēsture. Retorikas rašanās priekšnosacījumi. Cicerona izvirzītie uzdevumi oratoram. 

Kvintiliāna ieteikumi, kā sasniegt daiļrunas virsotnes. Retorikas attīstības tendences. Krievijas un ASV 

retorikas skolu salīdzinājums. Klasiskā retorika un neoretorika. 

4. Svētku uzruna. 

5. Skatuves runa. Darbs ar tekstu. Darbības teorija. Pauze, sintagona, loģiskais uzsvars, intonācija. 
Virsuzdevums, caurvijdarbība, kulminācija. Uzmanība. Griba. Temporitms. Zemteksts, redzes gleznas. 

Iztēle. Ritms. 

6. Lietišķā runa. Formas: saruna, disputs, prezentācija. Intervija, telefonsaruna, galda sarunas. 

Klausīšanas prasme. Runas etiķete. 



7. Runas tehnika. Pareiza elpošana – runas enerģētiskā bāze. Artikulācijas aparāts  un tā 

pilnveidošana. Skaņu un vārdu izruna, ātrrunas vingrinājumi. Balss apjoms, augstums, tembrs, 

lokanība, spēks. Balss problēmas un to risinājumi. 

8. Pedagoģiskās retorikas specifika. Harmoniska saskarsme un orientācija uz adresātu. Skolotājs – 

stundas režisors. Runas segmentācija. Runa un telpa, runa un atmosfēra. Atgriezeniskā saite. 

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska 

darba izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%; 

patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Alekse I. (2003). Runātprasme. Rīga: RaKa. 

2. Deniss, R. (2000). Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: SIA „J. Rozes apgāds”. 

3. Ivins, A. (1988). Pareiza domāšana. Rīga: Zinātne. 

4. Mencels, V. (2002). Retorika. Rīga: Balta eko. 

5. Mendziņa, D. (2004). Vārds. Doma. Runa. Rīga: Sol Vita.  

6. Menols, V. (2002). Retorika De Novo. Rīga: Zvaigzne ABC. 

7. Onzule, L. (2000). Izrunāsim, uzrunāsim, sarunāsimies. Rīga: Rasa.  

8. Vigotskis, Ļ. (2001). Doma un vārds. Rīga: Intelekts. 
 

 

Papildliteratūra: 

1. Apele, A. (1982). Runas māksla. Rīga: Zvaigzne.   

2. Averencevs, S. (1998). Cilvēks un vārds. Rīga: Intelekts. 

3. Bištopa, S. (2002). Attīstīt savu pārliecību. Rīga: Pētergailis. 

4. Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Gofmanis, E. (2001). Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. Rīga: AGB. 

6. Goulmens, D. (2001). Tava emocionālā inteleģence. Rīga: Jumava.  

7. Kaneti, F. (1995). Masa un vara. Rīga: Jumava. 
8. Hindls, T. (2000). Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC. 

9. Kārnegi, D. (1992). Kā attīstīt pašapziņu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās. Rīga: Reiteirniks. 

10. Kincān, I. (1997). Lietišķā etiķete. Rīga: Zvaigzne ABC.  

11. Kūle, M., Kūlis, R. (1996). Filosofija. Rīga: Apgāds „Burtnieks”. 

12. Kļaviņa, S. (1997).  Valodniecības daba. Rīga: Lielvārds. 

13. Morozs, V. (1987). Emociju valoda dzīvnieku un cilvēku pasaulē. Rīga: Zinātne. 

14. Laiviniece, D. (2000). Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. Rīga: RaKa. 

15. Nelke, K. (2002). Prezentācija. Rīga: Balta eko. 

16. Sengrieķu dzīves gudrība. (1992). Rīga: Zinātne.  

17. Punka, A. (1993). Prasme runāt publiski. Teorētiskie un praktiskie aizrādījumi. Rīga:  Rūķis. 

18. Sota, B. (2002). Sarunas. Rīga: Balta eko.  
19. Vedins, I. (1998). Loģika. Rīga: Avots.  

20. Veicis, V. (1998). Uzvedības kultūra  saskarsmē. Rīga: RaKa. 

21. Šteiners, R. (2000). Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga: RaKa. 

 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Balanova, I. (2001). Pedagoga runas psiholoģiskā iedarbība uz skolēnu.  Skolotājs, Nr. 1.  

2. Bērziņa, S. (2001). Māka publiski uzstāties. Skolotājs, Nr. 1.  

3. Glazajeva, V. (2001). Psiholoģiskās spēles latviešu valodas stundas. Skolotājs, Nr. 3. 

4. Jurģīte, L. (1997). Latviešu valodas lietojums. RPIVA zinātniskie raksti. Rīga: Vārti. 



5. Ozoliņa, S. (2002). Emocionālais intelekts. Skolotājs, Nr. 2. 

6. Valoda 2001. Humanitātes fakultātes  XL zinātniskie lasījumi. Daugavpils: Akadēmiskais 

apgāds: Saule. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Rhetoric 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for pre-service teachers. Within the study course, students extend their 

knowledge on the theoretical basis of the word with an aim to develop the students’ motivation for 

intensive work to improve speaking skills.  

 
  



Kursa nosaukums Filosofija 

Kursa kods Filz1011 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16  

Zinātnes nozare Filosofija 

Zinātnes apakšnozare Filosofijas vēsture 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Ainars Felcis, DU SZF Socioloģijas katedra, lektors 

Baiba Felce, DU SZF Socioloģijas katedra, lektore 

 

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

Nav  

 

Kursa anotācija:  

Kurss balstīts pamatatziņā, ka ikviens mūsu darbības veids ir saistīts ar filozofiju. It visās cilvēka domāšanas jomās ir 

nepieciešama pamatprincipu, jēdzienu, metožu apšaubīšana un izziņa. Studiju kurss iepazīstina ar nozīmīgiem 

filozofiskiem jautājumiem un dažādām atbildēm, kas uz tiem sniegtas līdz šim. Tas dod iespējas izsekot katras 

filozofiskās pozīcijas attīstības gaitai un virzienam, to kritiski izvērtējot un noskaidrojot pašam pieņemamāko viedokli. 

Studiju rezultāti: 

 Sistematizēta priekšstata veidošana un nostiprināšana par filosofiskās domas attīstību pasaulē un 

Latvijā. 

  Kritiskas un dialoģiskas domāšanas izkopšana. 

 Uz iegūto zināšanu bāzes veidot un stiprināt speciālista vēlamo filosofisko kompetenci, kura balstītos 

uz racionālu, kompetentu un tolerantu dzīves pozīciju. 

 

 

Kursa plāns: 

1. Mitoloģiskā pasaules izpratne. 

2. Filozofija senajos Austrumos. 

3. Antīkā filozofija. Pirmssokrātiskais, klasiskais posms. Hellēnisma filozofija. 
4. Viduslaiku filozofijas pamatproblēmas. Sholastika un antisholastika. 

5. Renesanses laikmeta filozofijas humānisms, panteisms 

       un orientācija uz zinātniskumu. 

6. Apgaismības laikmeta filozofija. 

7. Vācu klasiskā filozofija un irracionālisma filozofija. 

8. Marksisms un „dzīves” filozofijas aizsākumi. 

9. XX gs. Filozofijas pamatvirzieni: neopozitīvisms, fenomenoloģija, 

      eksistenciālisms, hermeneitika, postmodernā domāšana. 

10. Filozofiskā doma Latvijā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Airaksinens,Tims. Filosofijas pamati vidusskolai.- R., Zvaigzne ABC, 2001. 

2. Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., Zvaigzne ABC, 2000. 



3. Blekbērns, Saimons. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā.- R., Satori, 2007. 

4. Beringers, Hanness. Kas ir filosofija? – Lielvārde, 1995. 
5. Boazs, Dāvids. Pasaules filosofiskā doma labklājības formulas meklējumos.- R., Turība, 2006. 

6. Cimmers Roberts. Filosofu portāls.- R., Jumava, 2007. 

7. Domas par antīko filozofiju.- R., Avots, 1990. 

8. Filozofijas atlants. Attēli un teksti.- R., Zvaigzne ABC, 2000. 

9. Gorders, Justeins. Sofijas pasaule. Romāns par filosofijas vēsturi.- R.: Zvaigzne ABC.- 1996. 

10. Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Antoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1995. 

11. Klīve, Visvaldis Varnesis. Gudrības ceļos.- R., Zvaigzne, 1996. 

12. Kūle, Maija. Kūlis, Rihards. Filosofija.- R., Burtnieks, 1996. 

13. Lauksmans, Frīders. Filozofijas ABC.- R., Alberts XII, 1999.  

14. Megi, Braiens. Filozofijas vēsture.- R., Zvaigzne ABC, 2000. 

15. Mitoloģijas enciklopēdija 2 sēj.- R., Latvijas enciklopēdija, 1993, 1994. 

16. Rēpers, Viljams. Smite, Linda. Ievads ideju vēsturē.- R., Zvaigzne ABC, 1997. 
17. Rifkins, Džeremijs. Jaunās ekonomikas laikmets.- R., Jumava, 2004. 

18. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs.- R., Zvaigzne ABC, 2000. 

19. Šmids, Vilhelms. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā.- R.: Zvaigzne ABC.- 2001. 

20. Šmids, Vilhelms. Eksistences estētika un ētika.- R.: Minerva.- 2001. 

21. Šuvajevs, Igors. Sarunas par filosofiju 1.- R., Zvaigzne ABC, 1999. 

22. Šuvajevs, Igors. Sarunas par filosofiju 2.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  

23. Vējš, Jānis Nameisis. Darbdienas filozofija. Ieskats analītiskajā domāšanā.- R., Zinātne, 2005. 

24. Dictionary of Philosophy.- Ed.consultant. A.Flew, New York, 1979, 1984. 

25. Stumpf S.E. From Socrates to Sartre. A History of Philosophy. McGraw-Hill, Inc., 1988. 

26. Рассел, Бертран. История западной философии 1.- М., Миф, 1993. 

27. Рассел, Бертран. История западной философии 2.- М., Миф, 1993. 
 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Aristotelis. Nikomaha ētika. – R.Zvaigzne.- 1985. 

2. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. I: Domāšana.- R., Intelekts, 2000. 

3. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. II: Gribēšana.- R., Intelekts, 2001. 

4. Dekarts, Renē. Pārruna par metodi.- R., 1978. 

5. Gadamers, Hanss-Georgs. Patiesība un metode.- R., Jumava, 1999. 

6. Jasperss, Karls. Ievads filosofijā.- R., Zvaigzne ABC, 2003. 

7. Kamī, Albērs. Dumpīgais cilvēks.- R., Daugava, 2003. 

8. Kamī, Albērs. Mīts par Sīzifu.- R., Daugava, 2002. 

9. Kants, Imanuels. Praktiskā prāta kritika. – R., Zvaigzne.- 1988. 

10. Kants, Imanuels. Kas ir apgaismība?- R., Zvaigzne ABC (b.g.). 

11. Kasīrers, Ernsts. Apcerējumi par cilvēku.- R., Intelekts, 1997. 
12. Ksenofonts. Dzīres.- R., Zinātne, 2005. 

13. Ksenofonts. Atmiņas par Sokratu.- R., Zinātne, 2005. 

14. Kūns, Nikolajs. Zelta aunāda. Sengrieķu mīti un varoņteikas.- R., 1985. 

15. Marks Aurēlijs. Pašam sev. – R. Zvaigzne.- 1991. 

16. Nīcše, Frīdrihs Vilhelms. Antikrists.- R., AGB, 1996. 

17. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Tā runāja Zaratustra.- R., Zvaigzne ABC, 1999. 

18. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Par morāles ciltsrakstiem.- R., Izdevniecība AGB, 2005. 

19. Nīče, Frīdrihs. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara jeb: grieķi un pesimisms.- R., Tapals, 2005. 

20. Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Varasgriba. Mēģinājums pārvērtēt vērtības.- R., Intelekts, 2008. 

21. Platons. Eutifrons. Sokrata aizstāvēšanās. Kritons. Faidons.- R., Zinātne, 1997. 

22. Platons. Dialogi un vēstules. Protagors. Hipijs lielākais. Faidrs. 7. vēstule. 8. vēstule.- R., Zinātne, 1999. 
23. Platons. Gorgijs. R., Zinātne, 2004. 

24. Platons. Dialogi. Līsids. Harmids. Alkibiads pirmais. Hipijs mazākais.- R., Zinātne, 2006. 

25. Platons. Dialogi. Ions. Lahēts. Eutidēms.- R., Zinātne 2007. 

26. Platons. Valsts.- R., 1982. 

27. Popers, Karls. Nākotne ir atvērta.- R., Zvaigzne ABC, 2005. 

28. Sartrs, Žans Pols. Vārdi.- R., Daugava, 2001. 

29. Seneka, Lūcijs Annējs. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R., 1996. 

30. Seneka, Lūcijs Annējs. Dialogi: Par laimīgu dzīvi. Par dzīves īsumu. Par gudrā nelokāmību. Par dvēseles 

mieru. Par dusmām.- Rīga: Zinātne, 2001. 

31. Staburova, Jeļena. Balts zirgs nav zirgs jeb tradicionālā Ķīnas filozofija.- R., Latvijas enciklopēdija, 1995. 

32. Svētais Akvīnas Toms Gilberta K. Čestertona, Pētera Stroda, Staņislava Ladusāna SJ, Larisas Čuhinas 



skatījumā.- Rīga, 1993. 

33. Ščerbatskojs, Fjodors. Budisma filosofiskā mācība. R., IDEA, 1992. 
34. Šēlers, Makss. Cilvēka novietojums kosmosā.- R., Zvaigzne ABC, 2008. 

35. Vitgenšteins, Ludvigs. Filosofiskie pētījumi.- R., Minerva, 1997. 

36. Žilsons, Etjēns. Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos I daļa.- R., FSI, 1997. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika):(līdz 10) 

1. LU Filozofijas un socioloģijas institūta reliģiski – filozofiski raksti. 

2.  Žurnāli „Rīgas laiks”, „Grāmata”, „Kentaurs XXI” (īp.nr.13., 21., 26., 29.) 

3. Almanahs „Filosofija” 

4. Internet resursi: www.satori.lv www.rigaslaiks.lv www.philosophy.ru www.filozofija.lv 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” C daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Philosophy 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 In the teaching of philosophy, we need to be connect with everyday life. Students in introductory courses can be more 
motivated when philosophical problems have personal significance. Our proposal suggests an alternative method of 

teaching philosophy systematically in a scholarly and academic way by drawing a meaningful connection between 

studies and real life. 

 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rigaslaiks.lv/
http://www.philosophy.ru/
http://www.filozofija.lv/


Kursa nosaukums Logoritmika 

Kursa kods  

Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits)  16 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 0 

Zinātnes nozare pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

 

Kursu izstrādāja 

Mag.paed. A. Kalniņa 

 

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

Bērnu attīstības psiholoģija, bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 

 

Kursa anotācija: 

 Studiju kurss paredzēts profesionālo pedagoģijas / izglītības studiju programmu studentiem, kuru 

specializācija ir pirmsskolas izglītība. 

Kursa mērķis ir paaugstināt profesionālo kompetenci pirmsskolas skolotājiem, dodot iespēju izzināt 

logoritmiku kā nozīmīgu valodas un runas attīstības pilnveides un traucējumu korekcijas paņēmienu 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

Studiju kurss piedāvā  studentiem veidot prasmi mērķtiecīgi un radoši plānot un organizēt logoritmikas 

vingrinājumu iekļaušanu izglītības programmu īstenošanā. 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti demonstrē paplašinātas un padziļinātas zināšanas un 

izpratni par  logoritmikas priekšmetu un tā radoši praktisku pielietojumu pedagoģiskajā darbā ar 

bērniem, kam ir runas un valodas attīstības traucējumi. 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:  

 Mērķtiecīgi izmanto logoritmikas elementus bērnu runas traucējumu novērsanai un vispārējās 

attīstības sekmēšanai.  

 Prot izvēlēties atbilstošas darba oganizācijas formas, metodes un paņēmienus, nodrošina 
psiholoģiski labvēlīgu vidi bērnu aktivitātei un pašizpausmei. 

 Nodrošina pirmsskolas  vecuma bērnu harmoniskas personības attīstību, demonstrē 

bērncentrētu attieksmi mācību procesa plānošanā. 

 

Kursa plāns: 

a. Logoritmikas teorētiskie aspekti. 

b. Logoritmika kā spēju attīstīšanas un traucējumu koriģējošais līdzeklis. 

c. Logoritmika dažādu runas un valodas traucējumu novēršanā. 
d. Logoritmikas metožu un paņēmienu pielietojuma izvērtējums. 

 

Kursa saturs: 

1. temats. Logoritmikas teorētiskie aspekti. 

Praktiskās nodarbības – 4 stundas 

1. prakstiskā nodarbība. Logoritmika, tās mērķi un uzdevumi.Mūzika un tās ietekme uz bērna vispusīgu 

attīstību. 

2. praktiskā nodarbība. Muzikālās spējas, to struktūra. Muzikālās darbības nozīme melodiskās dzirdes 

un ritma izjūtu attīstībā. 

2. temats. Logoritmika kā spēju attīstīšanas un traucējumu koriģējošais līdzeklis. 

Praktiskās nodarbības-4 stundas 

1. praktiskā nodarbība. Vispārīgie  sagatavojošie un attīstošie vingrinājumi. Vingrinājumi, kas regulē 

muskuļu tonusu. 

2. praktiska nodarbība.Valodas attīstības vingrinājumi. Muzikālā dramatizācija. 



3. temats. Logoritmika dažādu runas un valodas traucējumu novēršanā. 

Praktiskās nodarbības-4 stundas 

1. Praktiskā nodarbība. Logoritmiskās metodes un paņēmieni  fonētiski fonemātisko traucējumu 

novēršanā. 

2. Praktiskā nodarbība. Logoritmiskās metodes un paņēmieni  valodas sistēmas nepietiekamības 

novēršanā. Logoritmiskās metodes un paņēmieni  bērniem ar stostīšanos. 

4. temats. Logoritmikas metožu un paņemienu pielietojuma izvērtējums. 

Praktiskās nodarbības- 4 stundas 

1. Praktiskā nodarbība.Rotaļnodarbības konspekta ar logoritmikas elementiem izvērtējums un analīze. 

2. Praktiskā nodarbība. Diskusija par nodarbībās apgūto gan teorētiskajiem , gan praktiskajiem 

logoritmikas aspektiem. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studenta vērtējumu veido praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās (30%), rakstiski 

mājas darbi (30%) un noslēguma darbs (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. A. Cukura,D.Cukura –Akmene(2004).Vispārēji vingrinājumi logoritmikā.R: Pērtegailis 
2. Волкова Г.Л.(1999) Логопедическая ритмика:программы педагогических институтов.-

M. 

 

Papildliteratūra: 

1.Brice B.(2010) Pirkstiņrotaļas. R.: RaKa 

2.Brice B.(2010)Skaņu pasakas un ritma rotaļas. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem. R.: RaKa 

3.BriceB. (2010) Tipu tapu dziesmiņa. Attīstošas rotaļas bērniem no 2līdz 3 gadiem. R.: RaKa 

4.Brice B.,Bajarune I. (2011) Vingrosim ar dziesmiņu. Vispārattīstošie vingrojumi, dziesmas, rotaļas 
no 1,5 līdz3 gadiem. R.: RaKa 

5.Картушина М.Ю.(2004)Логоритмика для малишей. Стенарии занятий с детьми 3-4 лет.-M. 

6. Лавров Н.Н.(2003) Дыхание ло Стрельниковой .Ростов-на Дону. Феникс 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Internetresursi: 

1.Rotaļas ar pirkstiņiem – skaitāmpanti. http://mammassmaids.net/2011/03/28/rotalas-ar-
pirkstiniem-skaitampanti-i/ 
2.Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников 

. -- М.: АСТ, 2008. - 60 с. - (Родничок) (Программа обучения в детском саду) 

http://pedlib.ru/Books/5/0194/5_0194-1.shtml 

3. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой 

. -- СПб.: КАРО, 2005 http://pedlib.ru/Books/5/0186/5_0186-1.shtml 

 

 

Piezīmes: 

Studiju kurss paredzēts profesionālo pedagoģijas / izglītības studiju programmu studentiem, kuru 

specializācija ir pirmsskolas izglītība. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” C daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

 Rhythm of Speech therapy 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 The study course is intended for students of professional pedagogical / education programs with 

specialization in pre-school education.  

The course aims at developing the professional competence of preschool teachers, making it possible to 

explore  Rhythm of Speech Therapy as an important adjustment technique of language and speech 

development and disorders for preschool children. 

The course of study offers students to build skills for focused and creative planning and organizing  

Rhythm of Speech therapy exercises in the implementation of educational programs. 
 

http://mammassmaids.net/2011/03/28/rotalas-ar-pirkstiniem-skaitampanti-i/
http://mammassmaids.net/2011/03/28/rotalas-ar-pirkstiniem-skaitampanti-i/
http://pedlib.ru/Books/5/0194/5_0194-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0186/5_0186-1.shtml


Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoģija 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

8 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.psych., doc. Valērijs Dombrovskis 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kursa ietvaros saskarsmes parādība tiek aplūkota kā process. Tiek izprasti saskarsmes veidi, 

stili un struktūras elementi, kā arī procesa norises likumsakarības. Studenti aplūko saskarsmes norises 

īpatnības profesionālās darbības procesā, apgūst un attīsta komunikatīvās pamatprasmes grupveida 

nodarbību laikā. 

 

Rezultāti: 

Apgūstot kursu studējošie ir spējīgi: 

 Demonstrēt zināšanas un izpratni par saskarsmes parādības būtiskākām likumsakarībām; 

 Formulēt, aprakstīt un diskutēt par saskarsmes psiholoģijas izpausmju īpatnībām savā 

profesionālajā darbībā; 

 Identificēt, analizēt un izvērtēt saskarsmes norises līmeņus, mehānismus un barjeras; 

 Veikt izzinošo darbību par saskarsmes norises īpatnībām, izmantojot apgūtos teorētiskos un 

praktiskos pamatus; 

 Demonstrēt komunikācijas un sadarbības prasmes, ievērojot mazo grupu likumsakarības, 

kultūras un gendera atšķirības; 

 Organizēt un īstenot savu turpmāko profesionālo darbību, ņemot vērā apgūtās teorētiskās un 

lietišķās atziņas par saskarsmes psiholoģiskām likumsakarībām. 

 

Kursa saturs: 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par saskarsmes likumsakarību norises īpatnībām individuālās 

dimensijas un sociokulturālās vides kontekstā. 

 

1. Saskarsmes jēdziens, dimensijas, veidi, struktūra, neverbālās komunikācijas līdzekļi. Saskarsmes 

sociālpsiholoģiskie mehānismi. Komunikācijas process, dalībnieki, konteksta paveidi, ziņojumi, 

kodēšana un dekodēšana, kanāli, troksnis, atgriezeniskā saikne. 

2. Atvērtība un atgriezeniskā saikne: „Džohari logs” kā savstarpējās uzticēšanās pakāpes 

aprakstīšanas paņēmiens. 
3. Saskarsme un savstarpējās attiecības: paziņas, draugi un tuvi cilvēki. Savstarpējo attiecību 

teorijas: starppersonu vajadzību teorija un apmaiņas teorija. Efektīvas komunikācijas kārtulas. 

Emocionālo stāvokļu loma saskarsmē. 

4. Psiholoģiskie ietekmes paņēmieni saskarsmē: “personvārds”, “attiecību spogulis”, “pacietīgais 

klausītājs”, “privātā dzīve”, komplimentu veidošanas kārtulas. 

5. Grupas lomas un saskarsme. Saskarsmes stili. Rituālā, manipulatīvā, humānistiskā saskarsme. 

6. Profesionālā saskarsme: saskarsmes stili; savstarpējo iedarbību struktūra; komunikācija grupā. 

7. Komunikatīvo prasmju attīstības paņēmieni. Praktisko grupveida nodarbību bloks: lietišķās 

pārrunas, pārrunu vadīšanas stils, publiskās uzstāšanās īpatnības, klausīšanās prasme u.c. 

 

Kursa plāns: 



Kursa struktūra: lekcijas - 8 st., semināri - 8 st. 

 

Lekciju tēmas: 

1. Saskarsme: jēdziens, dimensijas, veidi un struktūra. 

2. Komunikācija kā process: dalībnieki, nosacījumi, funkcijas un principi. 

3. Neverbālā komunikācija: zīmju sistēmas, kultūras un gendera atšķirības. 

4. Komunikācija un savstarpējās attiecības: formālā un neformālā saskarsme. 

5. Savstarpējo attiecību teorijas saskarsmē: starppersonu vajadzību teorija un apmaiņas teorija. 

6. Atvērtība un atgriezeniskā saikne: „Džohari logs” kā savstarpējās uzticēšanās pakāpes aprakstīšanas 

paņēmiens. 

7. Grupas lomas un saskarsme. Saskarsmes stili: rituālā, manipulatīvā un humānistiskā saskarsme. 

8. Profesionālā saskarsme un etiķete: modeļi un īpatnības. 
 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas: 

1. Saskarsme un klausīšanās prasmes. 

2. Saskarsmes ārējās un iekšējās barjeras. 

3. Psiholoģiskie ietekmes paņēmieni saskarsmē: “personvārds”, “attiecību spogulis”, “pacietīgais 

klausītājs”, “privātā dzīve”, komplimentu veidošanas kārtulas. 

4. Efektīvas komunikācijas kārtulas. Emocionālo stāvokļu loma saskarsmē. 

5. Saskarsme un individuāli tipoloģiskās īpatnības. 

6. Komunikācija grupā: lomas un uzvedības modeļi. 

7. Konfliktregulējošā saskarsme. 

8. Saskarsme ar dažāda vecuma un dzimuma partneriem. 
 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Studējošie pēc individuālā saraksta sagatavo ziņojumu par saskarsmes izpausmēm atbilstoši 

apgūstāmās vielas tēmai. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Kursa apguves beigās tiek izlikta eksāmena atzīme, kuras sastāvdaļas ir šādas: nodarbību apmeklējums 

– 30%, darbs semināros -30%, noslēguma tests - 40%. Par četrām un vairāk neapmeklētām nodarbībām 

attiecīgais atzīmes procents netiek piešķirts. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Dubkēvičs, L. (2006). Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava. 

2. Egidess, A. (2008). Saskarsmes labirinti. Rīga: Jumava. 

3. Kupčs J. (1997). Saskarsmes būtība. Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Omārova, S. (2009). Cilvēks runā ar cilvēku: Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene. 

5. Вердербер Р., Вердербер К. (2006). Психология общения. СПб: «прайм - ЕВРОЗНАК». 

 

Papildliteratūra: 

1. Dubkēvičs, L. (2003). Saskarsme: Lietišķā etiķete. Rīga: Jumava. 

2. Dubkēvičs, L. (1998). Saskarsmes stunda māsai. Rīga: Medicīnas profesionālās izglītības 

centrs. 

3. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001). Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal 

Processes. London: Blackwell Publishers. 

4. Holliday, A., Hyde M., & Kullman, J. (2004). Intercultural Communication: An Advanced 

Resource Book. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 

5. Korels, V. (2010). Kā izprast cilvēkus un pareizi izturēties pret tiem. Rīga: Madris SIA. 

6. Milts, A. (2004). Ētika: Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC. 
7. Parkinson, B., Fischer, A.H. & Manstead, A.S.R. (2005). Emotion in Social Relations: 

Cultural, Group, and Interpersonal Processes. New York, Hove: Psychology Press, Taylor & 

Francis Group. 

8. Pīzs, A. & Pīza, B. (2008). Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava. 

9. Veics, V. (1998). Uzvedības kultūra saskarsmē. 1. daļa, Rīga: RaKa. 

10. Veics, V. (2000). Uzvedības kultūra saskarsmē. 2. daļa, Rīga: RaKa. 

11. Veics, V.(2005). Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa, Rīga: RaKa. 

12. JON EISENSON, J. JEFFERY AUER, JOHN V. IRWIN. (1963). The Psychology of 



Communication. New York: Appleton-Century-Crofts. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Journal of Personality and Social Psychology, 

LANGUAGE & COMMUNICATION, ISSN: 0271-5309, 

Social Psychology of Education, 

Current Research in Social Psychology http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html 

The International Journal of Bilingualism, ISSN (printed): 1367-0069; ISSN (electronic): 1756-6878 

ERIC – Educational Resources Information Center (free version): http://www.eric.ed.gov/ 
Psycline – Guide to Psychology and Social Science Journals on the Web: 

http://psycline.org/journals/psycline.html 

Online Library: http://www.questia.com/  

Psiholoģijas bibliotēka: http://psy.piter.com/library/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo bakalaura studiju programmas „Skolotājs” Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu C-

daļa. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Communication Psychology 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to study the typical problems of the communication, and to teach students a 

variety of communication strategies. Communication is considered as a process. Different kinds of 

communication, styles of communication, structural elements and regularities of process of 

communication are analyzed. Students learn peculiarities of the process of communication and develop 

communicative skills during interactive group activities. 

 

  

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html
http://www.eric.ed.gov/
http://psycline.org/journals/psycline.html
http://www.questia.com/
http://psy.piter.com/library/


 

Kursa nosaukums Civilzinības 

Kursa kods  

Zinātnes nozare Tiesības 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

16 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. Tiesību doktors, doc. Aleksandrs Matvejevs 

 

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

- 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: ir radīt studējošiem izpratni par valsts civilās aizsardzības vadības struktūru, darbības 

tiesiskajiem pamatiem, valsts pārvaldes un pašvaldību uzdevumiem, pienākumiem un darbības 

principiem, par iespējamiem apdraudējumiem valstī, to prognozēšanas, pārvaldīšanas un novērtēšanas 

iespējām. Sniegt zināšanas ugunsdrošības nodrošināšanā.  

Kursa uzdevumi: veicināt studējošā teorētisko zināšanu un prasmju individuālo lietošanu praktisku 

problēmu risināšanai.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt izpratni par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, vadības pamatiem un 

veidošanas principiem, kā arī par civilo aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem, dažādu institūciju uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem.  

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās 

iespējamas neprognozējamas izmaiņas.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.  

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā Civilās aizsardzības vēsture. Civilā aizsardzība Eiropas Savienībā. Civilās 

aizsardzības vieta NATO. Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības 

nodrošināšanai. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, 

organizācija un vadība. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. Valsts iestāžu, pašvaldību un 

komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā 

aizsardzībā. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. Preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamie pasākumi. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma un tās darbības principi. 

Paaugstinātas bīstamības objekti. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un 

pārvadāšanai. Radiācijas drošība. Valsts materiālās rezerves. Evakuācijas pasākumu organizēšana 

katastrofu gadījumā. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas. Uzdevumi 
un pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st.  

Lekciju temati:  

1.Ievads. Civilās aizsardzības vēsture. Civilā aizsardzība Eiropas Savienībā. Civilās aizsardzības vieta 

NATO.  

2.Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai.  

3. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas.  
4. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un vadība.  

5. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.  



6. Valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.  

7. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.  

8. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.  

9. Preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi.  

10. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma un tās darbības principi.  

11. Paaugstinātas bīstamības objekti.  

12. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadāšanai.  

13. Radiācijas drošība.  

14. Valsts materiālās rezerves.  

15. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu gadījumā.  

16. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas. Uzdevumi un pienākumi 

ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā.  
Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas 

darbu par pasniedzēja uzdoto tematu.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu 

ne zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu.  

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. Civilās aizsardzības likums.  

3. Nacionālās drošības likums.  

4. Mobilizācijas likums.  

5. Likums „Par izņēmuma stāvokli”.  

6. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  

7. Valsts materiālu rezervju likums.  

8. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.  
9. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.  

10. Darba aizsardzības likums.  

11. Ministru Kabineta 2007. gada 11. septembra noteikumi Nr.612 "Minimālās prasības civilās 

aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" .  

12. Ministru Kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdzēsības noteikumi”.  

13. Ministru Kabineta ikgadējais rīkojums „Valsts civilās aizsardzības plāns”.  

 

Papildliteratūra: 

1. Darba likums.  
2. Operatīvās darbības likums.  

3. Par pašvaldībām.  

4. Par policiju.  

5. Robežsardzes likums.  

6. Par valsts noslēpumu.  

7. Valsts drošības iestāžu likums.  

8. Valsts probācijas dienesta likums.  

9. Latvijas Sodu izpildes kodekss.  

10. Apsardzes darbības likums.  

11. Detektīvdarbības likums.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Tālavs Jundzis, Lisabonas līgums un ES Kopējās ārpolitikas un drošības politikas tiesiskais regulējums 

(I), Likums un tiesības, 2008, Nr. 3, 71. lpp.  

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras 
un normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus 

jāizdala pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem 

norādījumiem un lietvedības noteikumiem. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 



 
 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Civil defence and fire security 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to create students awareness of the national civil protection management structure, 

legal basis, state and local government tasks, duties and operating principles of the possible threats in 

the country, the anticipation, management and evaluation capabilities. To provide expertise in ensuring 

fire safety.  

Course objectives: to promote the student's theoretical knowledge and skills of individual use to solve 

practical problems. 

 

 

  



Kursa nosaukums Reliģiju vēsture 

Kursa līmenis  

Kredītpunkti 1 

Kredītpunkti ECTS 1.5 

Apjoms (akadēmisko 

kontaktstundu skaits) 
16 

Zinātnes nozare Teoloģija un reliģiju zinātne 

Zinātnes apakšnozare Reliģiju vēsture 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Prof. Anita Stašulāne, Dr. Theol. 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa gaitā tiek aplūkota reliģijas daba, un kā derīgākā un mūsdienās vispiemērotākā tiek izmantoja 

salīdzinošā metode. Uzmanības centrā ir reliģijas dabas dažādās vēsturiskās izpausmes, īpaši skarot jautājumu par 

pasaules lielo kanonisko reliģiju atklāsmes ideju.  

Kursa mērķis ir analizējot dažādas reliģiskās tradīcijas, apzināt cilvēku kā homo religiosus.  

Kursa uzdevumi ir aplūkot dažādas reliģijas teorijas, sniegt pārskatu par lielākajām pasaules reliģiskajām sistēmām, 

raksturot mūsdienu parareliģiskās formas.  

Rezultāti 

Apguvuši studiju kursu, studenti: 

1) izskaidros dažādu pasaules reliģisko sistēmu īpatnības un atšķirības, pārzinās un pielietos mūsdienu reliģisko 

terminoloģiju,  

2) iegūs prasmes kritiski izvērtēt jaunākās reliģijas teorijas,  

3) pratīs izmantot dažādus avotus informācijas ieguvei, 

4) spēs analizēt reliģisko procesu norisi pasaules vēstures gaitā. 

Kursa plāns 

1. Reliģiju vēsture reliģijas zinātņu kontekstā. Terminoloģija. 

2. Ieskats reliģijas teorijās: E. B. Tailors, E. Durkaims, Z. Freids.  

3. Ieskats reliģijas teorijās: K. Markss, M. Eliade, K. Gīrcs.  

4. Tradicionālo reliģiju simbolu sistēma.  
5. Indoeiropiešu reliģiskā sistēma.  

6. Hinduisms.  

7. Budisms.  

8. Ķīnas reliģijas: konfūcisms un daoisms.  

9. Sintoisms.  

10. Semītiskās reliģijas. 

11. Jūdaisms.  

12. Kristietība.  

13. Islāms.  

14. Parareliģiskās formas. JRK, kas radušās uz Tālo Austr. rel. pamata.  

15. Ezotēriski gnostiskās kustības.  

16. Postkristiānisms.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgai studiju kursa apguvei nepieciešams regulārs lekciju apmeklējums, piedalīšanās lekcijas gaitā ar 

jautājumiem, obligātās literatūras apguve, kā arī papildliteratūras u.c.informācijas avotu  izmantošana. Studiju kursu 

noslēdz rakstisks pārbaudījums, kurā ir ietverti 2 teorētiski jautājumi (viens pēc docētāja, otrs – pēc studenta izvēles) 
un 1 praktisks uzdevums. Vērtējumu veido 50% teorētiskās zināšanas un 50% praktiskās iemaņas. 

Mācību literatūra 

1 Klīve V. V. Ticības ceļos. Rīga: Zinātne, 1995. 

2 Pasaules reliģijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 



3 Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. Nordik, 2002. 

4 House W. H. Cults, Sects, and Religious Movements. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 

2000. 

Papildliteratūra 

Dhavamony, M. Hindu Spirituality, Roma: PUG, 1999. 

Elenjumittam, A. The Yoga Philosophy of Patanjali, Allahabad: Bettter Yourself Books, 1974.  

Ions V. Indian Mythology, New Delhi: Prakash Books, 1983. 

Ivbulis V. Šiva izdejo un sagrauj pasauli: Ievads tradicionālajā hindu domā. Rīga: Zinātne, 2003. 

Radice W. Myths and Legends of India, London: The Folio Society, 2001.  

Stašulāne A. “Modernie mīti Rietumu kultūrā: reinkarnācija” // Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 

problēmas: Zinātnisku rakstu krājums III, Daugavpils: Saule, 2001, 169.-177. lpp. 

Stašulāne A. “Hinduisms 20. gs.: vēsturiskais mantojums un jaunākās tendences” // Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbība, problēmas: Zinātnisku rakstu krājums IV, Daugavpils: Saule, 2002, 252. – 264. lpp. 
Walker B. Hindu World: An Encyclopedic Survey of Hinduism, I-II, New Delhi: Indus, 1995. 

Fisher, R. E., Buddhist Art and Arcitecture, London: Thames and Hudson, 1993. 

Harvey, P., An Introduction to Buddhism: Teachings, history and practices,  Cambridge: Cambridge University 

Press, 1995. 

Keown, D., A Dictionary of Buddhism, Oxford: Oxford Universty Press, 2004. 

Meton, Th., Mystics and Zen Masters, New York: Farrar, Straus&Giroux, 1967. 

Рифтин, Б. Л. (ред.), Бяньвень по Лотосовой сутре, Москва: Наука,1984. 

Snellings, Dž., Budisms, Rīga: Madris, 1999. 

Stašulāne, A., “Budisms 20. gs.: Vēsturiskais mantojums un jaunākās tendeces” // Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbība, problēmas: Zinātnisku rakstu krājums IV, Daugavpils: Saule, 2001, 239. – 252. lpp. 

Bodde D. Festivals in Classical China. Princeton : Princeton University Press, 1975. 
Ching J. Chinese Religions. London: Macmillan, 1993. 

Ivanhoe P. Ethics in the Confucian tradition: The Thought of Mencius and Wang Yang-Ming. Atlanta: Scholars 

Press, 1990. 

Kohn L. (ed.) The Taoist Experience, New York: New York Press, 1993. 

Ķīniešu mīti un leģendas. Rīga, 2005. 

Laodzi sacerējums par Dao un De (Daodedzin). Rīga : Zvaigzne ABC. 

Taylor R. L. The Religions of Confucianism. New York: New York Press, 1990. 

Yun-Koen, T., Confucianesimo, Roma: Rizzoli, 1997. 

Bocking B. A Popular Dictionary of Shinto, Padstow, Cornwall, 1996. 

Ono S. Shinto: The Kami Way. Rutland, VT.: Charles E. Tulle, 1998. 

Picken S. D. B. Essentials of Shinto, Westport, Conn. : Greenwood Press, 1994. 

Reader I. Religion in Contemporary Japan. London: Macmillan, 1991. 
Tanabe G. J. Religions of Japan in Practice. Princeton, Princeton University Press, 1999. 

Clifford R. Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible. Washington: The Catholic Biblical 

Association of America, 1994. 

Doorly W. The Religion of Israel: A Short History. New York: Paulist Press, 1997. 

Herzog C., Gichon M. Battles of the Bible. London: Greenhill Books, 1997. 

Keel O., Uehlinger C. Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel. Minneapolis: Fortress Press, 1998. 

Sanders E. P. Judaism: Practice and Belief 63 BCE – 66 CE. London: Trinity Press International, 1992. 

Wigoder G. The Encyclopedia of Judaism. Jerusalem: The Jerusalem Publishing House, 1989. 

Левинский Й.Т. Еврейские праздники. Тель-Авив: Ахиасаф, 1991. 

Энциклопедия Иудаизма «Меир Натив». Тель-Авив: Массада, 1983. 

Brown, R.E., Fitzyer, G.A., Murphy, R.E., The New Jerome Biblical Commentary: Student Edition, London: 
Geoffrey Chapman, 1990. 

Grant, R.M., Tracy, D., A Short History of the Interpretation of the Bible, London: Xpress Reprints, 1996. 

Heglunds B. Teoloģijas vēsture. Rīga: Augsburgas apliecības institūts. 

Bečelore, M., Atverot Bībeli, Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 1997. 

Tate, R. W. Biblical Interpretation. Peabody, Massachusetts: Hendricson Publishers, 1997. 

Словарь Библейского Богословия, Жизнь с богом. Брюссель 1974. 

Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden: E. J. Brill, 1995 

Stašulāne A. Kristiešu un musulmaņu attiecības // Katoļu kalendārs 2004. – Rīga: Rīgas metropolijas Romas katoļu 

kūrijas izdevums, 2003, 93. – 106. lpp. 

Vats V. M. Islāms: Īsa vēsture. Rīga: Nordik, 2002. 

Walther W. Die Frau im Islam. Leipzig: Volker Küster, 1979. 
Коран. Пер.И. Ю. Крачковскогo. Москва: Вектор СП, 1990. 

Хишам Ибн. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Москва: Умма, 2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 



1. LU Filozofijas un socioloģijas institūta reliģiski – filozofiski raksti. 

2. LU Teoloğijas fak. zinātnisko rakstu krājums „Ceļš” 
3. „Comparative Islamic Studies” 

4. „Religious Studies and the History of Religion” 

5. „Religion Studies Review” 

 

Piezīmes  

Nav 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programmas “Skolotājs” C daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

History of Religion 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is meant for the 1 year students of the Faculty of Social Sciences who study the Bachelor Program. In 

this course they study the nature of religion with the help of the most useful and most appropriate method – the 

comparative method. In the centre of attention there are different historical manifestations of the nature of religion, 
the idea of the canonical religious inspiration is of particular interest. The aim of the course is to show, with the help 

of the analysis of different religious traditions, that a man can be defined as a homo religiosus. The tasks of the 

course are to look at different theories of religion, to give a summary of the world biggest systems of religion, to 

characterize the modern parareligious forms. 

 

  



Kursa nosaukums Novadpētniecība 

Kursa kods Vēst2001 

Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Vēsture 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1.5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

- 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr. ģeol., doc. Juris Soms 

 

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

nav 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredz sagatavot pirmsskolas un pamatizglītības skolotājus radošam profesionālam 

darbam, iekļaujot viņu zināšanu klāstā novadpētniecības elementus un prasmes tuvākās apkārtnes 

iepazīšanai novadpētnieciskā aspektā. 

Kurss tiek apgūts latviešu (vai angļu) valodā. 

 

Rezultāti: 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūs:  
1. Akadēmiskās kompetences:  

izpratne par novadpētniecību un tās apakšnozarēm, kā arī šī lietišķā virziena nozīmi mācību un 

audzināšanas procesā, novadpētniecības lomu vides izglītībā; 

sistematizētas zināšanas par komplekso un nozaru novadpētniecību, ģeogrāfisko, vēsturisko, 

etnogrāfisko un ekonomisko novadpētniecību, novadpētniecības pētījumu objektiem un metodēm. 

  

2. Profesionālās kompetences:  

kompetenci lauka un kamerālo pētījumu pamatmetožu izmantošanā lokālas teritorijas (novada, pagasta, 

pilsētas) novadpētnieciskai izziņai;  

dažāda rakstura avotos atrodamās informācijas atlases, kritiskas izvērtēšanas un izmantošanas iemaņas, 

sagatavojot novadpētnieciska rakstura materiālus un prezentācijas par lokālām teritorijām 

kompetenci izmantot novadpētniecības elementus profesionālajā pedagoģiskajā darbībā. 

 

Kursa saturs: 

Ievads novadpētniecībā. Kompleksā un nozaru novadpētniecība. Novadpētniecības attīstība Krievijā un 

Latvijā līdz Pirmajam pasaules karam. Novadpētniecības uzplaukums Latvijā XX gs. 20. un 30.gados. 

Novadpētniecība Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Novadpētniecība Latvijā pēc neatkarības 

atjaunošanas. Novadpētniecības darba formas. Novadpētniecības izziņas avoti. Arheoloģiskie 

pieminekļi. Vēstures pieminekļi. Arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi. Mākslas pieminekļi. 

Dokumentālie pieminekļi. Dabas pieminekļi un dabas izziņa kā būtiska novadpētniecības un 
audzināšanas darba forma. Kultūras, vēstures un dabas pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā. 

Novadpētniecības un tās elementu integrēšana izglītības un audzināšanas darbā pirmsskolas un 

pamatizglītības iestādēs. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  __ st., semināri -  8 st., kolokviji - __, praktiskie darbi – 8 st., laboratorijas 

darbi - __ 

 

Semināru nodarbību tēmas: 
1. Jēdziena “novadpētniecība” skaidrojums. Kompleksā un nozaru novadpētniecība. Novadpētniecības 

nozares: ģeogrāfiskā, vēsturiskā, etnogrāfiskā, ekonomiskā. Onomastika, toponīmi. Novadpētniecības 



pētījumu objekti. Novadpētniecības loma mācību un audzināšanas procesā. Novadpētniecības loma 

vides izglītībā 

2. Novadpētniecības attīstība Krievijā un Latvijā līdz  Pirmajam pasaules karam. Novadpētniecības 

aizsākumi Latvijā XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā. Baltvācu darbinieku ieguldījums Latvijas 

etnogrāfijas izpētē. Latvijas novadpētniecības tradīciju aizsācēji - J.Alunāns, Kr.Barons, 

F.Brīvzemnieks, A.Lerhs-Puškaitis, R un M.Kaudzītes, A.Kronvalds, A.Pumpurs u.c. 

3. Novadpētniecības uzplaukums Latvijā XX gs. 20. un 30.gados. Nacionālromantisma kustība, tās 

ieguldījums Latvijas vēstures apzināšanās un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas procesā. 

Novadpētniecība Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Novadpētniecības darba īpatnības padomju sistēmas 

apstākļos. Nacionālās novadpētniecības rakstura saglabāšana.  

4. Novadpētniecība pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas un tās uzdevumi, ieejot 

21.gadsimtā - globalizācijas laikmetā. Izcilākie novadpētnieki: G.Eniņš, A.Goba, V.Grāvītis, 
O.Ozoliņš, St.Saliņš, L.Trukšāns. Daugavpils Universitātes novadpētniecības darba pieredze. 

5. Novadpētniecības darba formas un to iekļaušana izglītības un audzināšanas darbā pirmsskolas un 

pamatizglītības iestādēs. Novadpētniecības izziņas avoti. Ģeogrāfiskie dabas kompleksi. 

Kultūrvēsturiskie pieminekļi, dabas pieminekļi. Novadpētniecības muzeji, memoriālie muzeji, 

bibliotēkas, valsts iestāžu, baznīcu un personiskie dokumentu arhīvi, fotoarhīvi. Vietējie iedzīvotāji kā 

neatsverams novadpētniecisko faktu ieguves avots. 

6. Novadpētniecības pētījumu objekti. Arheoloģiskie pieminekļi. Vēstures pieminekļi. Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības pieminekļi. Mākslas pieminekļi. Dokumentālie pieminekļi. 

7. Dabas pieminekļi un dabas izziņa kā būtiska novadpētniecības un audzināšanas darba forma. 

Vērojumi dabā, laika zīmes un tautas meteoroloģiskās gudrības - „zaļojošie” un „skrienošie barometri”. 

8. Etnogrāfiskā novadpētniecība. Tautas lietišķā māksla un rotājošais raksts (ornaments). Ornamentālā 
simbolika, tās atspoguļojums latviešu tautas lietišķajā mākslā. Rotājošā raksta zīmes, to estētiskā, 

maģiskā un informatīvā funkcija. 

 

Praktisko darbu tēmas: 

1. Latvija reģionā un pasaulē. Valsts atpazīstamība. Patriotisma audzināšana, izmantojot 

novadpētniecības sniegtās atziņas. Individuālais darbs 

2. Tautas lietišķās mākslas atspoguļojums sadzīves priekšmetos un darbarīkos, senie darbarīki. 

Individuālais darbs 

3. Lokālas teritorijas novadpētnieciskā izpēte kultūrvēsturiskā aspektā „Iepazīsti savas dzimtās pilsētas 

(novada) kultūrvēsturi”. Darbs grupās. 

4. Administratīvās vienības etnogrāfiski - kultūrvēsturiskais raksturojums. Darbs ar informācijas 

avotiem. Individuālais darbs 
5. Administratīvās vienības daba, dabas un kultūrvēstures pieminekļi, to raksturojums. Darbs ar 

informācijas avotiem. Individuālais darbs 

6. Dabas (ģeogrāfiskā) novadpētniecība un dabas pieminekļi. Koki kā dabas pieminekļi. Koki Latvijas 

mežos un ārēs un to tēls folklorā. Individuālais darbs 

7. Karte kā novadpētniecības izziņas materiāls, darbs ar vēsturisko un mūsdienu kartogrāfisko 

materiālu. Individuālais darbs. 

8 Novadpētniecības materiālu un datu ieguve lauka apstākļos, informācijas vākšana un apstrāde 

saskaņā ar esošo metodiku. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kultūras, vēstures un dabas pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā. Valsts kultūras, vēstures un dabas 
pieminekļu aizsardzības inspekcija. Fizisko un juridisko personu civiltiesiskā atbildība. 

Novadpētniecība – aktīva vides izglītības darba forma 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Semestra laikā sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti visi studiju kursa programmā paredzētie praktiskie darbi 

un semināru nodarbības, sekmīgi nokārtots rakstisks ieskaites darbs kursa noslēgumā. Studiju kursa 

apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite, kurā vērtējumu veido ieskaites darba rezultāti 40%, 

praktisko darbu un semināru rezultāti 60 % no kopējās atzīmes. 

Kursu apgūst latviešu (vai angļu) valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Jansons B., Salīte I. Novadpētniecība - aktīva vides izglītības darba forma. Daugavpils, DPU izd. 

Saule, 1995. - 47 lpp.  

2. Jansons B. Skolotāju sagatavošana novadpētniecības darba organizēšanai skolā. Daugavpils, DPU 

izd. Saule, 1996. 

3.  Jansons B. Novadpētniecība. Metodisks materiāls augstskolu studentiem. Daugavpils, DPU izd. 



Saule, 1996.  

4. Jurkons I. Novadpētnieka rokasgrāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. -104 lpp. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Asasfreja A. Ekskursija- mācību forma. Teorija un prakse. Rīga, RaKa, 2001.- 128 lpp.  

2. Danilāne D. Mācību taku veidošanas metodika. Rīga, Silava, 1980. - 33 lpp. 

3. Eniņš G., Jansons B. Aizsargājamo laukakmeņu uzskaites un mērīšanas metodika. Rīga,1991. - 13 

lpp. 
4. Gruberts D. Aiz Daugavas augsti kalni. Ģeogrāfiskie priekšstati Augšzemes folklorā. Daugavpils, 

Saule, 2005.- 52 lpp. 

5. Izprast, lai iemīlētu. Vides gidu rokasgrāmata. Rīga, VARAM, Bērnu Vides skola, 2002.- 80 lpp. 

6. Jansons B. Meža ainavu mācību taka “Pilskalnes Siguldiņa” (ceļvedis). Daugavpils, SAB, 1987. - 

27 lpp. 

7. Jansons B. Augšdaugavas avoti. Daugavpils, DPU izd. Saule, 1987. - 27 lpp. 

8. Jansons B., Cigle I. Daugavas ielejas laukakmeņi un to aizsardzība. Daugavpils, DPU, 1987. - 39 

lpp. 

9. Jansons B., Cigle I. Latvijas dižākais. Daugavpils, Saule, 1992. - 26 lpp. 

10. Keirāns L., Švinka E. Ekskursijas augu un nedzīvās dabas novērošanai. Rīga, Zinātne, 1981. 

11. Lagzdiņa Ē. Pētīsim un sargāsim savus avotus. Metodiskie ieteikumi avotu izpētes darba 

organizēšanai. Rīga, Reģionālais Vides centrs, 2004. -  40 lpp. 
12. Lancmanis Z. Mūsu apriņķis. Ģeogrāfija pamatskolas III kl. Rīga, Kultūras balss, 1926. - 100 lpp. 

13. Maldavs A. Apriņķu un pagastu apraksti. Rīga,VSP, 1937. - 592 lpp. 

14. Melluma A., Danilāne D. Izziņas takas. Rīga, Zinātne, 1986. - 67 lpp. 

15. Saltupe B., Eberhards G. Akmeņi un dižakmeņi. Rīga,Zinātne, 1981. 

16. Steprāne I., Treijs R. Daugavpils. Rīga, Liesma. 1973. -45 lpp. 

17. Šturms E. Elka kalni un pilskalni Kursā//Pagātne un tagadne. Rīga, 1936. I krāj. 

18. Urtāns J. Svētmeži,  svētbirzis,  svētkoki// Dabas  un  vēstures  kalendārs  1988.gadam. Rīga, 

Zinātne, 1987. 

19. Urtāns J. Pilskalnu pētnieks Ernests Brastiņš//Avots. -1989. -Nr.8. 

20. Urtāns J. Senākie depozīti Latvijā. Rīga, 1977. 

21. Urtāns J. Daži apsvērumi par jaunatklātām zīmēm//Karogs. -1988. -Nr.3. 
22. Urtāns J. Pēdakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. Rīga, Avots, 1990. 

23. Urtāns J. Par dažām zīmēm viduslaiku akmeņos//ZA Vēstis. -1991. -Nr.4. 

24. Urtāns J. Ziemeļvidzemes pilskalni. Rīga,1991. 

25. Историческое краеведение. Москва, Просвещение, 1969.- 319 стр. 

26. Кузнецов С.С. Геологические экскурсии. Л.: Недра, 1978. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Dabas un vēstures kalendārs tekošajam gadam 
2. „Ilustrētā zinātne” 

3. „Ilustrētā vēsture” 

4. vispasaules tīmekļa resursi  

 

Piezīmes: 

Profesionālo studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” B daļa 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Skolotājs” C daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Regional studies 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course is envisaged for students of professional study programme “Pre-school Teacher” in 

the sphere of ethnographic, cultural, historical and geographical studies of local regions. The content of 

study course is intended for a acquiring and development skills of scientific research, by involving 

students in exploring the environment and training them for creative professional activities. 

 



Kursa nosaukums Vides pedagoģija 

Kursa kods PedaI010 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

32 

 

16 

16 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dr.paed. Ilga Salīte, Ilgtspējīgas izglītības institūts, profesore 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija: 

Kurss piedāvā iespēju izpētīt savu attieksmi pret vidi, nosakot savu individuālo atskaites sistēmu. Tas 

piedāvā iespēju paplašināt savu individuālo atskaites sistēmu, atrodot jaunu mūsdienīgu saturu. Tas 

palīdz formulēt vides pedagoģijas mērķi un saskatīt svarīgākos uzdevumus, kuri jāveic skolotāja 

profesionālajā darbībā. Kursa saturs un kursā iestrādātais kvalitatīvais pētījums fokusēti uz attieksmes 

pret vidi apzināšanu un tās nepieciešamību un iespējām mūsdienu izglītībā. 

 

Rezultāti: 

Studiju rezultātā studējošie:  

 izmantojot kvalitatīvās pētniecības metodes, spēj izpētīt savu attieksmi pret vidi un noteikt 

savu individuālo atskaites sistēmu,. 

 spēj paplašināt savu individuālās atskaites sistēmu, atklājot jaunu mūsdienīgu saturu, kas 

nepieciešams skolotāja profesionālajā darbā. 

 demonstrē kritisku izpratni par sabiedrības attieksmi pret vidi un audzināšanas nepieciešamību 

un iespējām konkrētos apstākļos. 

 

 

Kursa apraksts - plāns: 

1. Vides pedagoģijas satura avoti:. Lekcija un seminārs. 

2. Ekoloģijas attīstība. Ekoloģijas kā zinātnes rašanās. Lekcija un seminārs. 

3. Holistiskās ekoloģijas attīstība, ekofilosofijas attīstība. Lekcija un seminārs. 

4. Dabas aizsardzības un dabaszinātņu ieguldījums vides un ekoloģisko problēmu risināšanā. 

Lekcija un seminārs.  

5. Pieejas vides izglītībā šī satura realizēšanai („par vidi un vidē”). Lekcija un seminārs. 

6. Pētījumi un praktiskās pieredzes par cilvēka attieksmi pret vidi. Lekcija un seminārs. 

7. Teorētiskie piedāvājumi attieksmes pret vidi audzināšanai (F. Gengs, D. Orrs, D. Sobels, A. 

Ness, J. Gebsers) Lekcija un seminārs. 

8. Savas attieksmes pret vidi noskaidrošana (kvalitatīvs pētījums),  
9. Izvērtēšana un vīzijas izstrādāšana par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un 

pamatizglītības vecuma bērniem (kursa pamatā iestrādātais darbības pētījums). Lekcija un 

seminārs. 

10. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 

11. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 

12. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 

13. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 



14. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 

15. Personīgās vīzijas par attieksmes pret vidi audzināšanu pirmsskolas un pamatizglītības 

vecuma bērniem izstrādāšana  - darbības pētījums. 

16. Refleksija. Kursa apguves izvērtējums. Lekcija un seminārs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Orr W.D. Ecological Literaracy – education and the Transition to a Postmodern Word. State 

University of New York Press Albany, 1992. – 210 p.  
2. Strelings S.(1992) Coming of age. A short history of Environmental Education.  

3. Vadlīnijas vides izglītībai pamatskolā ISEC; Rīga 1-20 

4. Vakerneidžels M., Riss V., (2000) Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums: kā samazināt cilvēka 

ietekmi uz zemeslodi. Norden AB, 193lp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Andrew Linzey, Paul Barry Clarke(ed), (2004) Animal Rights: A Historical Anthology.New 

York: Columbia University Press. 

2. E. D. Klemke ( ed ) (2000) The meaning of life. New York, Oxford: Oxford University Press 

3. Hedley Beare, (2002) Creating the Future Schools. New York:Routledge/Palmer 

4. Jane Bluestein, (2001) Creating Emotionally Safe Schools: a guide for Educators and parents. 
Florida, USA: Health Communications, Inc 

5. Karen Boyes, (2003) Creating an Effective Learning Environment. Australia:Hawker 

Brownlow Education. 

6. Marilynn B. Brewer, Miles Hewstone (ed), (2004) Emotions and Motivation. MA, USA: 

Blackwell Publishing 

7. Martin  Stokhof, (2003) World and life as one: Ethics and Ontology in Wittgensteins Early 

Thought. Standford, California,: Standford University Press. 

8. Naomi Smith (ed), (2004) Education and Ideal: Leading Educators Explore Contemporary 

Issues in Australian Schooling. Australia: Ner Frontier Publishing 

9. Parker J. Palmer (1993) To know as we are Know: education as aSpiritual Journey. San 

Francisco: Harper san Francisco 

10. Rob Harisson, Terry Newholm, Deirdre Shaw. (ed) (2005) The Ethical Consumer. London: 
Sage Publications  

11. Robert J. Richards, (2002) The Romantic Conception of life: Science and Philosophy in the 

Age of Goethe Chicago, London: The University of Chicago Press. 

12. Sharah B. Merriam, (1998) Qualitative research and the case study appilcations in education. 

San Francisco: Jossey – Bass Publishers. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Encounter Education for Meaning and Social Justice ISSN: 2146-0329 http://www.great-
ideas.org/enc.htm  

2. Vides Vēstis. Zaļā dzīves stila žurnāls.  http://www.videsvestis.lv/ 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālās  bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” B daļa 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Environmental education 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

http://www.great-ideas.org/enc.htm
http://www.great-ideas.org/enc.htm
http://www.videsvestis.lv/
http://nodarbibas.du.lv/izvele/1/5?by_secondary=3&sid=5


Possibility to assess individual attitudes towards the environment, discovering of individual frames of 

references using in evaluation actions of others in interrelations with environment and expanding these 

frames of references by content of course. Findings with aim to discover contemporary content on 

which student teacher’s can construct formulations of aims of environmental education and identify 

strategic tasks for teacher’s professional work.  

 

 

 

  



Kursa nosaukums Sociālās zinības un to mācību metodika 
(Integrētais kurss) 

Kursa kods PedaP383 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti  6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

64 

 

32 

32 

 

- 

- 
 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Asistents Arturs Fedotovs 

 

 

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

 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Nodrošināt studentu patstāvīgo un grupu studiju darbu par sociālo zinību satura 

jautājumiem, integrācijas būtību un sociālo zinību mācīšanas metodēm, tādejādi apgūstot zināšanas par 

sociālo zinību mācību satura jautājumiem un to integrācijas iespējām, prasmes pilnveidot kompetenci 

darbā ar dažādām informācijas apkopošanas un analīzes metodēm, prasmes apgūto pielietot praktiski, 
veidojot individuālo attieksmi pret pasaulē notiekošajiem procesiem un veidojot pilsonisko pozīciju. 

Kursa uzdevumi:  

4) iepazīstināt studentus ar sociālo zinību mācību satura jautājumiem; 

5) apgūt metodes, kas nodrošina mācību satura izpratni un tā integrācijas iespējas; 

6) ar individuālo un grupu darbu palīdzību dot iespēju pielietot apgūtās metodes praktiskajā 

darbībā un veidot vidi, kas nodrošina iespēju veidot savu attieksmi pret pasaulē notiekošajiem 

procesiem. 

 

 

Rezultāti: 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs un pratīs demonstrēt: 

 zināšanas un izpratni par sociālo zinību kursa saturu atbilstošajā izglītības posmā; 

 prasmes organizēt un īstenot mācību stundu sociālājās zinības atbilstoši pamatizglītības standartam 

sociālajās zinībās;  

 prasmes atlasīt un pielietot mācību metodes un paņēmienus atbilstoši klases un vecumposma 

specifkai .  

 

 

 
 

Kursa saturs: 

Sociālo zinību integrētā kursa būtība un konteksts izglītības sistēmā: vēsturiskā pieredze; pārmaiņas 

izglītībā; iezīmes nākotnes izglītībā; praktiskie aspekti, sociālo zinību priekšmeta teorētiskā bāze. 

Integrētā pieeja sociālajās zinībās. Mācību metožu izvēles nosacījumi. Prasības sociālo zinību mācību 

satura apguvei. Kursa izpratnes dimensijas. Vērtēšanas process. 

Sagatavošanās praksei: stundu novērošanas, analīzes, modelēšanas pamatprincipi. 
 

  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra:  

Lekcijas – 32.st, praktiskie darbi - 32 st. (pēc katras lekcijas seko praktiskā nodarbība ar tadu pašu 

tēmu.) 

Lekciju un praktisko darbu un tēmas: 



1. Ievads studiju kursā “ Sociālo zinību integrētais kurss un tā mācību metodika ”: kursa mērķis, 
uzdevumi, un saistība ar citiem studiju kursiem. 

2. Sociālo zinību mācību priekmeta saturs.(Ētiskais un tikumiskais aspekts sociālajās zinībās) 

3. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Veselības un drosības aspekts) 

4. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Ekonimiskais aspekts.) 

5. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs.(Pilsoniski patriotiskais aspekts.) 

6. Sociālo zinību teorētiskā kursa organizācija. (Kalendāri - temātiskais satura plānojums.) 

7. Projekti un to piemerotība saciālajās zinībās sākumskolā. Ārpus stundu aktivitātes sociālo 

zinību stundas jomā. 

8. Darba lapu un pārbaudes darbu veidošanas īpatnības sociālajās zinībās. Vertēšanas problēma 

un risinājumi sociālajās zinībās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei: 

regulārs un aktīvs darbs praktiskajos darbos (40%); 

rakstiska ieskaite kursa noslēgumā (60%). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

21.   MK noteikumi № 1027 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem. 2006.g. 

22. Pamatizglītības standarts Sociālās zinības1.-9.klasei. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumi №1027. 17.pielikums 

23. Līga Miķelsone (Teorija. Pieredze. Prakse) Rīga: Raka, 2004  

24. Izglītības sistēmas attīstības projekts. Sociālās zinības. Mācību programma pamatskolā (projekts). 

Rīga:2001 

25. Jākobsone A. Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā.-

Rīga:LPIA,1999 

26. Kams F. Domājamie stāsti. 1. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 
27. Kams F. Domājamie stāsti. 2. daļa. – Rīga: Krauklītis, 1997 

28. Mācīšanās ir zelts. Starptautiskās komisijas par izglītību 21. gadsimtam ziņojums. UNESCO 

izd.,2001 

29. Lita Spruģevica Drošības jautājumu apgūve 1.-9. klasē Rīga: Raka, 2001 

30. Rubana I.M. Mācīties darot. Rīga:RAKA, 2000 

31. Salīte I., Pipere A., Grišāne O. Integrēta mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās 

saturs un metodiskais nodrošinājums, Daugavpils: DPU,1998 

32. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis.-Rīga:JumavaSociālās zinības stundās un ārpus tām. SFL 

projekta „Cilvēks sabiedrībā” pieredze. – Rīga:SFL, 2002 

33. Urdze T. Būt. Zināt. Prast. Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju.-Rīga:LPIA,1998 

34. Bredkamp S.,Rosegrant T. Reaching Potentials:Transforming Early Childhood Curriculum and 

Assessment, Volume 2.-Washington,D.C,1995 
35. Buehl d. Classroom strategies for Interactive Learning. – International Reading Association, 2000 

36. Clark E.T. Designing and implementing an integrated curriculum, Holistic Education Press, 1997 

37. First experiences of school. Metodisks materiāls.-Daugavpils:DNVOAC bibliotēka 

38. Jacobs H.H. (Ed.) Interdisciplinary Curiculum: Design and Implementation. ASCD, 1989 

39. J.J.Patrick & R.S.Leming (ed.) Principles and Practices of Democracy in the Education of Social 

Studies Teachers Indiana, ERIC / ChESS, 2001 

40. Patrick J.J. Essential Aspects of Democracy Education in the School, in A.Tūna (Chair) “The Role 

of Social Sciences in Development of Democratic Society” conference of Social Studies Teachers, 

Rīga, 2002 

 

 

Papildliteratūra: 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

4) Sociālas zinības: palīgs skolotājām - http://www.dolceta.eu/latvija/ 

5) Konferences materiāli "Sociālo zinību loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā"  

Pieejams: http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/6275/ 

6) Palīgs informācijas mēklēšanā siciālajās zinībās: 
http://www.liis.lv/wba/soc_zinibas.htm 

http://www.dolceta.eu/latvija/


 

Piezīmes: 

- 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Profesionālo studiju programmas “ Pamatizglītības skolotājs” B daļa 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Integrated social science course and teaching methodology  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To provide students in independent study and group work on social science issues of 

content, integration of nature and social science teaching methods, thus acquiring the knowledge of 

social studies curriculum issues and their integration capabilities, skills to develop competence in 

working with different data collection and analysis methods How to use the skills acquired through the 

individual treatment of the processes taking place in the world and creating a civil position. 

Course objectives: 

1) introduce students to social studies curriculum issues; 
2) learn methods to ensure understanding of the curriculum and its integration capabilities; 

3) the individual and group work help make it possible to apply the acquired techniques in practical 

work and create an environment that provides opportunities to develop their attitude towards the 

world's reality. 

 

 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pielikums. Studiju programmas mācībspēku CV  



Docentes, Dr. biol. LĪGAS ANTOŅEVIČAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads:  1961

 
Izglītība:
1986.-1989.g. 
1980.-1985.g.
 
1977.-1980.g.

  
 
Rīgas Medicīnas institūts, klātienes aspirantūra Normālās fizioloģijas katedrā
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājas 
diploms
Jēkabpils 1. vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1993.g. 
1992.g.
1990.g. 

Docente
Bioloģijas doktore (Rīga, LEKMI Habilitācijas un Promocijas padome)
Bioloģijas zinātņu kandidāte (Tartu Universitāte)

 
Nodarbošanās:
No1986.g.- līdz šim  DU (DPI, DPU) docētāja

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Валтнерис А.Д., Циша Л.Д. (1992) Сфигмографические показатели кровообращения человека при нервно-
эмоциональной нагрузке и релаксации.//Журнал «Физиология человека», т.18, №1, стр. 110-116

2. Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska (2004) A. Skolēnu zināšanas cilvēka fizioloģijā un to padziļinātas apguves iespējas. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “ Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “rakstu krājums.- Rīga, 571.-573. lpp.

3. Antoņeviča L., Žilinska A. (2005) Problems of physical activity in young people. 4. Starptautiskā Baltijas Sporta medicīnas 
kongresa materiāli. Rīga, 56.-57. lpp.

4. Antoņeviča L., Žilinska A. (2007)Veselības un kultūras kopsakarības pusaudžu izpratnē. Starptautiska konference” Bērns 
kultūrā”,

5. Zinātnisko rakstu krājums “Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” Daugavpils, Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds ”Saule”, 233.-241. lpp.

6. Mācību grāmatas un mācību burtnīcas dabas mācībā.”Es un mēs, un viss ap mums” 1.-2. klasei. Lielvārde, Lielvārds, 1996.-
1997.g.

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                    vairāk nekā 15
Konferenču tēzes                                                                    vairāk nekā 15
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1986.-1994.g.  
1990.-2004.g           
no 1996.- līdz šim

Cilvēka asinsrites sfigmogrāfisko rādītāju pētījumi
Bērnu organisma adaptācija mācību un fiziskajām slodzēm
Pusaudžu un jauniešuveselība un dzīvesveids: fiziskās aktivitātes un uztura loma.

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana
Skolēnu vecumposmu fizioloģija un veselības veicināšana
Cilvēka fizioloģija un veselības veicināšana                                              
Psihes bioloģiskie pamati
Uztura mācība
Vides veselība
Mācību procesa higiēna

A
A 
B 
B
D
D
B 

4
2
4
4
1
1
1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2005.-2006.g. piedalīšanās Dreifusa fonda projektā (Problem Solvig for Better Health), 
2006.-2008.g. dalība ESF projektā” Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē”,
2008.-2009.g. piedalīšanās DU organizētajās skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas programmās, 
DU ABSP „Bioloģija” gala pārbaudījumu komisijas locekle (2005., 2006., 2010.), 
no 2003.g. piedalīšanās ikgadējā A.Valtnera Latvijas skolēnu konkursa „Pazīsti savu organismu” organizēšanā. 
  
 
28.08.2012.  _________________/Līga Antoņeviča/

  
 

 



Lektores, Mg. paed. JEĻENAS BADJANOVAS 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1971
 

Izglītība:
1990 –1994
1986 -1990                   

  
Mūzikas skolotājas un klavierspēles pasniedzējas diploms Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē
Pedagoga un koncertmeistara diploms Ventspils mūzikas vidusskolā

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1996 Mūzikas pedagoģijas maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte            
 
Nodarbošanās:
2010  
2005 – 2006
2004 – līdz šim
2001 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2001
1994 – 1999

Daugavpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Kopā”, pulciņu vadītāja
Daugavpils Universitāte (Rīgas filiāle), Mācību metodiku katedra, sekretāre
Daugavpils Universitāte, Mācību metodiku katedra, lektore
Daugavpils Universitāte, Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra, lektore
Daugavpils mūzikas koledža, pedagogs un koncertmeistare
Daugavpils Universitāte, PPPF Mākslu katedra, lektore
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, PPPF Sākumskolas metodiku katedra, asistente

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Badjanova-Lomzina J. (2011) Principle of Sustainability in Developing Teachers’ Musical Culture. Devitas starptautiskās JTEFS/BBCC 
konferences “Sustainable Development. Culture. Education” rakstu krājums uz CD-ROM; BBCC Mission:  
Reorientation of Teacher Education and Research in Education for 
Sustainable Development, 18.-21.maijs, Šauļa Universitāte, Lietuva: Vš Šiauli universiteto leidykla, ISBN 978-609-430-077-6, 61.-
79.lpp.

Badjanova – Lomzina J., Zariņa S. (2009) Sustainability in Developing Teachers Professional Competency. 7 th International JTEFS/
BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education. Daugavpils, Latvia: Saule, pp. 90 – 105. ISBN 978–9984–14–438–2.

Badjanova-Lomzina, J. (2009) The integrative Character of Teacher Musical Competence and Sustainable Development. Sestās 
starptautiskās konferences „Person. Color. Nature. Music.” Rakstu krājums, 5.-10.maijs, Daugavpils, Latvija: Saule, 237.-247.lpp.

Badjanova-Lomzina, J. 2007. Ilgtspējības princips skolotāju muzikālas kultūras attīstībā.   Piektās starptautiskās konferences “ Problems 
in Music Pedagogy” rakstu krājums uz CD-ROM, 27.-29. septembris, Daugavpils, Latvija: Saule, 61.-69.lpp.

Badjanova, J. 2006. Development of Musical Culture in Preschool and Elementary School Teacher Education. Ilgtspējīgas attīstības 
institūta 1.ikgadējais rakstu krājums “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas, risinājumi un perspektīvas”, Daugavpils, Latvija: Saule. 
168.-181.lpp.

Badjanova, J. 2006. Development of Musical Culture in Preschool and Elementary School Teacher Education. Ceturtās starptautiskās 
JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” rakstu krājums, 31.maijs-3. jūnijs, Helsinki, Somija: Department of 
Applied Sciences of Education, Finland, 251.-270.lpp.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                                 vairāk nekā 23
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 32
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007 – līdz šim
1994 – 2007 

Ilgtspējīgas izglītības satura īpatnības mūzikas pedagoģijas kontekstā un tās iekļaušana mācību procesā
Muzikālās kultūras aspekti, integrēta pieeja, profesionālā kompetence

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Dziedāšana
Mūzikas ābece
Bērnu mūzikas literatūra un folklora
Profesionālās kvalifikācijas prakse
Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas prakse
Svētki pirmsskolas izglītības iestādē
Mācību metodes un mācīšanās stili
Mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un stili
Uzvedības kultūras ābece

B
A
B,C
A
A
C
A,C
B
C

2
2
2,1
10
8
1
1,2
2
1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2008 – līdz šim - piedalīšanās Latvijas mēroga zinātniskajos projektos (IZM, AIIA LSIF, ES pārejas programmas projekti)

2000 – līdz šim – piedalīšanās Starptautiskajos zinātniskajos projektos (UNESCO/UNITWIN)
  
 
28.08.2012.                                                                                                              ________________ Jeļena Badjanova 
  

  
 



Lektores, Mg. math. VALENTĪNAS BEINAROVIČAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads:
 
Izglītība:

1952
  

1971.-1977.
1969.-1971. 

Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātikas un fizikas skolotāja diploms
Daugavpils 1.vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994. Matemātikas maģistrs, DU

  
Nodarbošanās:
2000.- līdz šim brīdim
1991.- 2002.-2008.
1999.- līdz šim brīdim
1980.- 2000.
1977.- 1980.
1976.- 1977.

Lektore Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte 
Skolotāja, metodiķe Daugavpils eksperimentālā vidusskola; Daugavpils Centra ģimnāzija
Prodekāne Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Asistente Daugavpils Pedagoģiskāa universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Vecākā laborante Daugavpils Pedagoģiskā institūta Algebras un ģeometrijas katedrā 
Skolotāja Daugavpils 1.vakara (maiņu) vidusskolā

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

 
1.    Matemātiskās modelēšanas prsmju attīstība matemātikas mācību procesā. (līdzautore Svetlana Drugoveiko). 

Daugavpils  Universitātes 54.starptautiskā zinātniskā konference. Tēzes.DaugavpilsUniversitātes akademiskais 
apgāds „Saule”2012.194.lpp.

2.    A  mathematics  teacher  training  programme  to  promote  pupils’  development  of  research  abilities  (līdzautore 
I.Jermačenko).Daugavpils  University  11  international  conference  „Teaching  Mathematics:  Retrospective  and  Perspectives” 
Daugavpils: Saule.2010.- 92.-97.lpp.

3.   Matemātiskās  izglītības  attīstīšanas  aktualitāte  (līdzautore A. Semjonova). Dabaszinātnes  un matemātika Daugavpils Universitātē   
pagātnē un mūsdienās. Tēzes. Daugavpils: Saule. - 2006.- 11.-12.lpp.

4.    Matemātikas  biligvālās  mācīšanas  metodika.  (līdzautori:  J. Azareviča,  V. Beinaroviča,  A. Kiričuka,  S. Radionova ) –  R.: 
Apgāds “SI” , 2004. – 136 lpp. 

5.    Izziņas   darbības veicināšanas  iespējas, mācot matemātiku. Radošie uzdevumi matemātikā. Tempus-II.  Jep-7188. Updating of  In-
Service Teacher Training in Universities of Latvia. - Rīga, 1997. - 5.-7.lpp.

6.    Topošo matemātikas  skolotāju  gatavošana  konkurētspējīgai  praktiskai  darbībai  un  sabiedrības  perspektīvajām  vajadzībām.  Tēzes 
DPU zinātniskai konferencei “Izglītības attīstība Latvijā: pagātne, tagadne, nākotne”. 1996.g.- 29.-30.lpp.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                      vairāk nekā 3
Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 6
  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994. – līdz šim brīdim bilingvālā (divvalodīgā) izglītības metode un matemātikas mācīšan, matemātikas didaktikas aktuāli 

jautājumi: skolēnu pētniecisko prasmju veidošanas metodika, studentu profesionalo prasmju pilnveidošanas 
iespējas profesionalās prakses laikā.

  
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Lineārā algebra
Lineārā algebra I
Lineārā algebra II
Skaitļu teorija
Matemātikas mācību metodika I
Matemātikas mācību metodika II
Matemātikas uzdevumu risināšanas praktikums I
Matemātikas uzdevumu risināšanas praktikums II
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba matemātikā vadība

A
A
A
A, B
B
B
B
B
B

2
2
2
4
4
4
2
4
3

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2010. Mācību materiālu izstrādātāja matemātikā, ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana ”
2009. Kursu vadītāja programmā „Pamatizglītības skolotāja 5.-6.klasēs profesionāla pilnveide(matemātika)”, ESF 
projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
2008. Līdzdalība projektā “Datorizētu uzdevumu un vērtēšanas sistēmas  izstrāde matemātikas,  fizikas un ķīmijas priekšmetos/ 
GENEXIS”
2007.  Eksperts  ISEC  ESF  nacionālās  programmas  projektā  “Mācību  satura  izstrāde  un  skolotāju  tālākizglītība  dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”
2006.  Eksperts  ISEC  ESF  nacionālās  programmas  projektā  “Mācību  satura  izstrāde  un  skolotāju  tālākizglītība  dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”
2005. Eksperts  ISEC  ESF  nacionālās  programmas  projektā  “Mācību  satura  izstrāde  un  skolotāju  tālākizglītība  dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”
1999. Līdzdalība Ziemeļvalstu - Baltijas valstu projektā “Izglītības programmu attīstība un skolotāju kvalifikācija”.
2007. ESF kursi “Vispārējās vidējās izglītības matemātikas skolotāju profesionālā pilnveide”
2005. Kursi “Topošo un jauno skolotāju mentors”; kursi “Matemātikas izglītības standarta īstenošanas iespējas pamatizglītībā”
2003. IZM ISEC tālākizglītības kursi “Bilingvālā mācību procesa aktivizēšana matemātikas stundās”
1999.-2000. 1) Latvijas-Dānijas projekts “Skolu attīstība”;
2) SOROSA  fonda – Latvija Programmas projekts      “Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas       attīstīšanai”;
1997. Iepazīšanās ar izglītības sistēmu un matemātikas mācīšanu Zviedrijā.
1995. - 1997. TEMPUS projekta radošo semināru cikls “Matemātikas mācīšanas pilnveidošanas iespējas”.
1994. oktobris - novembris  Dānija, iepazīšanās ar Dānijas izglītības sistēmu.



  
2012. gada 28.augustā                                                                                     __________________  /Valentīna 
Beinaroviča/



Asociētās profesores, PhD INGAS BELOUSAS  

dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972 

 

Izglītība: 

1995. 

1990. 

 

 

Diploms par augstāko izglītību, Latviešu valodas, literatūras, angļu val. skolotājas kvalifikācija, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 

Atestāts par vidējo izglītību, Rēzeknes rajona Dricānu vidusskola  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2005. 

1997. 

Filosofijas doktora grāds (PhD), ASV, Ņujorka, Fordham universitāte 

Maģistra grāds (MA), ASV, Ņujorka, Fordham universitāte 

 

Nodarbošanās: 
Kopš 2008. 

Kopš 2001. 

2006.-2008. 

2005.-2006. 

 

 

Asociētā profesore, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas Izglītības institūts 

Katedras vadītāja, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Mācību metodiku katedra 

Vadošā pētniece, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas Izglītības institūts 

Docente, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedra 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Belousa, I., Uzulina, S. (2012). Teachers View on Social and Emotional Aspect of Pedagogical Competence. Journal of Social Sciences. 8 (1): 159-165, 

ISSN 1549-3652, DOI: 10.3844/jssp.2012.159.165 

 Zariņa, S., Belousa, I. (2011). Environment for meaningful development of reading literacy in pre-school. In A.Skrinda (ed.) Discourse and 

Communication for Sustainable Development, 2 (1). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, pp. 68-83. ISBN 978-9984-14-487-0, 

DOI: 10.2478/v10230-011-0005-3 

 Zariņa, S., Belousa, I. (2011). Virssatura integrēšana skolotāju izglītošanā jēgpilnas lasītmācīšanās procesa nodrošināšanai pirmsskolā In A.Samuseviča 

(ed.) Pedagoģija: teorija un prakse VI: Izglītība un pilsoniskā sabiedrība. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, pp. 790-814, ISSN 1407-9143 

 Belousa, I., Ūzuliņa, S. (2010). Emotional Aspect of Teachers’ Professional Mastery in Latvia: Theoretical and Historical Reflections. In A.Skrinda 

(ed.) Discourse and Communication for Sustainable Development, 1 (2). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, pp. 82-94. ISSN 

1691-6301. 

 Belousa, I., Stakle, A. (2010). Intercultural and Media Literacy: Global Tendencies in Metacontent of Teacher Education in Latvia. In A.Skrinda (ed.) 

Discourse and Communication for Sustainable Development. Volume 1, Issue 1. Daugavpils: Daugavpils University: Saule, pp.109-132. ISBN 978-

9984-14-487-0 

 Belousa, I. (2008). Rediscovery of silenced inner wisdom of spirituality: teachers’ voices in the contemporary post-Soviet era. International Journal of 

Children’s Spirituality. 13 (1): 39-49. ISSN 1364-436X 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos:                               vairāk nekā 30 

Konferenču tēzes:                                                                              vairāk nekā 25 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Kopš 1995. 

Kopš 2000. 

Kopš 2005. 

Kopš 2000. 

Izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīga izglītība  

Garīguma aspekts un citi izglītības virssatura jautājumi skolotāju izglītībā  

Starpkultūru un iekļaujoša izglītība 

Kvalitatīvā pētniecība izglītībā un citās sociālajās zinātnēs 

 

Akadēmiskie kursi: 25 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Kredītpunkti 
Mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un stili 

Mācību metodes un mācīšanās stili 

Sociālā pedagoģija 

Audzināšanas teorija un metodika 

Mācību metodes un mācīšanās stili 

Integrēto mācību metodika 

Starpkultūru izglītība 

Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 

Angļu valoda 

Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā: Zinātniskā darba izstrāde 

Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā: Kvalitatīvās pētniecības pamati 

Holistiskā pedagoģija: Garīguma pedagoģija 

Holistiskā pedagoģija: Integrētā pieeja izglītībā 

Izglītība starpkultūru vidē 

Organizāciju kultūra un profesionālā ētika 

Pētījumu metodoloģija un organizācija 

Kultūras un sociālā integrācija 

Sabiedriskās domas kvalitatīvā pētniecība 

Garīgums kā mijiedarbības līdzeklis 

Sociāli psiholoģiskās mācīšanās metodes 

Mācīšanās stili un mācību metodes 

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes 

Etniskā, multikulturālā, globālā saskaņošanas problēmas izglītībā 

Zinātnisko publikāciju struktūras un satura recenzēšana 

Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē 

B 

 

A 

A 

A 

A 

C 

A 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 

C 

C 

B 

A 

B 

C 

2KP 

2KP 

1KP 

2KP 

1KP 

2KP 

1KP 

2KP 

2KP 

2 KP 

1KP 

2KP 

2KP 

2KP 

2KP 

6KP 

2KP 

3KP 

1KP 

1KP 

2KP 

4KP 

2KP 

2KP 

2KP 

 

http://dx.doi.org/10.3844/jssp.2012.159.165


 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 

 Kopš 2010.g. LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē līdz 2013.g.  

 Kopš 2000.g. valsts pētījumu projektu vadība un līdzdalība to īstenošanā, piem., Latvijas ZA pētījumu projekti, EK EQUAL projekts “Profesiju 

segregācijas cēloņu mazināšana” (2004-2007), IZM projekts “Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā skolotāju izglītībā” (2006-

2009), SIF, EEZ un Norvēģijas valdības projekts „Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai” (2009-1010), ESF 

projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (kopš 2009), ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības 

ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (kopš 2010), UNESCO LNK izveidotās ekspertu grupas pētījums „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: 

pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem” (2010), VISC projekts „Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai 

atbilstoši izglītojamo vecumposmam (II)” (2010-2011), LU koordinētais ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 

mentoru profesionālā pilnveide” (2012-2013), LU PPMF koordinētais Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (2012-1013), u.c. 

 Kopš 2005.g. starptautisku projektu koordinēšana un līdzdalība to īstenošanā, piem., LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts 

“Education for sustainable development: exploring hopefulpathways to preferable local and global futures”(2010-2013), “Educational contributions to 

building cohesion within European social and institutional life” (2007-2010), “Educational contributions to social (re)generation: Creating and 

sustaining opportunities for inclusion” (2005-2006), Socrates Comenius 2.1 projekts “ICTime - ICT as a Tool of Intercultural and Media Education” 

(2006-2009), UNESCO/UNITWIN projekts “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Skolotāju izglītības vadlīniju ieviešana 

skolotāju izglītības praksē” (2006-2010), LSPA koordinētais EK Sagatavošanas darbības sporta jomā projekts „Dual Career for young athletes in 

Europe – DC - SPORT” (2009-2011), u.c. 

 Kopš 2000.g. eksperta darbība IZM, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Eiropas Kopienas Iniciatīvas un ārzemju projektos; kopš 2012.g. SAK 

Cilvēkkapitāla attīstības darba grupā. 

 Kopš 2000.g. stažēšanās un Erasmus docētāju mobilitāte Jorkas St.John universitātē (GB), Dublinas Pilsētas universitātes Mater Dei Izglītības institūtā 

(IR), Fordham universitātē (ASV), Ņujorkas St.John universitātē (ASV), u.c. 

 

 

2012.gada 28.augustā                                                                                                 ___________________ /Inga Belousa/ 

 



Asistentes, Mg. biol. ANDAS BERNĀNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1980
 

Izglītība:
No 2008. līdz šim brīdim
2004.-2006.
2004.-2005.
2003.-2004.
1999.-2003.

 
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, studiju programmas Bioloģijas doktors 
studente
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, specialitāte: veselības mācības skolotājs
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, specialitāte: bioloģijas, ķīmijas skolotājs
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2006. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

 
Nodarbošanās:
No 2008. līdz šim brīdim
2003.-2008.

DU Anatomijas un fizioloģijas katedras asistente
 
DU Anatomijas un fizioloģijas katedras dabaszinātņu laborante

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā  5
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2001.-2006. 
No 2006. līdz  šim 
brīdim

Mezentērija arteriolu vazomocijas parametru izpēte
Cilvēka kardiovaskulārie, pulmonārie pētījumi. Pētījumi cilvēka ekoloģijā

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Cilvēka fizioloģija
Cilvēka fizioloģija
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Sporta fizioloģija
Datu statistiskās apstrādes pamatmetodes

A
A
A
B
B

8
4
4
2
2 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam piedalīšanās ESF  projekta “Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu 
attīstība Daugavpils Universitātē” realizācijā
2008. gadā piedalīšanās ERAF  projekta ”Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu 
modernizēšana” realizācijā
 
 
28.08.2012.                 ___________________/ Anda Bernāne/
 
 



Lektores, Mg. paed. IEVAS BOĻAKOVAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1974
 

Izglītība:
2002. - 2007.
1997. - 1999.
1992. - 1997.
1980. - 1992.

  
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes doktorantūra, neklātienes studijas
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes maģistrantūra
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Jēkabpils 3. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.g.
  
1997.g.

Pedagoģijas maģistra grāds Informātikas mācību metodikas apakšnozarē (maģistra darba tēma: Objektorientētās 
programmēšanas pamati)
Datorzinātņu bakalaura grāds (bakalaura darba tēma: Objektorientētās programmēšanas līdzekļi valodā TurboPascal 6.0)

 
Nodarbošanās:
01.07.2003. -līdz šim brīdim
01.07.2002. - 30.06.2003. 
01.09.2000. - 01.07.2002.
11.08.1997. - 01.09.2000.
02.10.1995. - 31.07.1997.

Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra, lektore
Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra, asistente
Daugavpils Universitāte, Informātikas katedras Informācijas Tehnoloģiju centrs, kontu administratore, asistente
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Informātikas katedra, vecākā laborante
Daugavpils 13. bērnudārzs, audzinātāja

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Boļakova I. Zināšanu iegūšana ekspertsistēmu veidošanai (2001), II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 568.lpp.
2. Boļakova I. Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods (2004), 10.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, 

Brno, Čehija, 178 - 181
3. Boļakova I. Classification of Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms (2005), 11.Starptautiskā zinātniskā 

konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija, 69 - 72
4. Boļakova I. The Comparison of Splitting Criteria For Decision Tree Construction (2006), 2.Poļu un starptautiskā konference „PD 

Forum-Conference on Computer Science”, Lodz, Polija
5. I.Bolakova, G.Kuleshova, O.Uzhga-Rebrov. Processing Sociological Questioning Results Using Procedures Of Robust Statistics 

(2007). Scientific Proceedings Of Riga Techical University, 5.sērija, 31.sējums: 26-33. ISSN 1407-7493
   

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                                     14
Konferenču tēzes                                                                                                     3

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Intelektuālās datorsistēmas (Maģistra studiju programma „Datorzinātnes”)
Ekspertsistēmas (Prof. bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”)
Matemātiskā loģika (Prof. bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”)
Mākslīgā intelekta pamati (Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”)

A
B
B
B

4 KP
2 KP
2 KP
2 KP

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2005. – līdz šim brīdim: profesionālās bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktore
01.03.2007. – 31.07.2008. ESF projekts „Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses 
sagatavošana” (Nr. 2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065), projekta vadītāja
01.10.2008 – līdz šim brīdim: ERAF projekts „Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” (proj.Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/
01/009), projekta koordinatore
01.08.2010 – līdz šim brīdim: ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 
praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001), eksperte
  
   
28.08.2012                                                                                                                       ____________________ Ieva Boļakova
 
 
 



Docenta, Dr. paed. SERGEJA ČAPUĻA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads:    1975
 
Izglītība:  
2003. – 2008.  Apgūta doktora studiju programma „Pedagoģija” Daugavpils Universitātē
2001. – 2003.  Pedagoģijas maģistra grāds „Sociālā pedagoģija”, Daugavpils Universitāte
1997. – 2001. Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē Sporta pedagoģijas nodaļā studiju programmā “Fiziskās 

audzināšanas skolotājs, bakalaurs pedagoģijā”
1982. – 1990.  Daugavpils 15.vidusskola
  
Zinātniskie grādi:
2012.g. - doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.);
2003.g. – Maģistrs pedagoģijā
2001.g. – Pedagoģijas bakalaurs
 
Nodarbošanās:
2012. – līdz šim brīdim   DU Izglītības un vadības fakultātē, Mācību metodiku katedras docents;
2011. – līdz šim brīdim  Daugavpils karatē skolas vadītājs;
2003. – līdz šim brīdim   DU Izglītības un vadības fakultātē, Mācību metodiku katedras lektors;
2001. – līdz šim brīdim   Daugavpils 2. (invalīdu) bērnudārzs, ārstnieciskās vingrošanas nodarbību vadītājs.
   
Nozīmīgākas zinātniskās publikācijas:
 Čapulis, S. (2010). “Humanistic Approach in the Organization of Sports Lessons: Karate as Means of Spiritual and Physical 
Education”. Problems of Education in the 21st Century, Volume 25, Pedagogical and Psychological Issues in Education – 2010, 
p. 10-20. 
  

Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos        vairāk nekā  10
Konferenču tēzes                                                                               vairāk nekā  15
   
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2000. – līdz šim Humānā pieeja sporta izglītības saturā un organizācijā
  
Akadēmiskie kursi:                                    Programmas daļa      Apjoms, kredītpunkti  
Vingrošana un tās mācību metodika                               B                                       8 KP
Projektu izstrāde un vadība                                             C                                       1 KP
Bērnu tiesības un to aizsardzība                                      C                                    1 KP
Pašaizsardzība un tās mācību metodika                          D                                       1 KP
Atlētiskā vingrošana un tās mācību metodika              D                                    1 KP
  
  
01/08/2012                                                                           _________________ /Sergejs Čapulis/

Top of Form
 



Profesores, Dr. paed. JEĻENAS DAVIDOVAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 Dzimšanas gads: 1959

  
Izglītība:
1995 - 1997
1994
1978 - 1982
1974 - 1978

  
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora diploms Nr. C-D 001414
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (DPU), pedagoģijas maģistra diploms Nr. 000063
Daugavpils Pedagoģiskais institūts (DPI), vidusskolas mūzikas un dziedāšanas skolotāja diploms Nr. 266576
Daugavpils Mūzikas vidusskola, klavierspēles pasniedzēja un koncertmeistara diploms Nr. 209755

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003
1999
1998
1992
1991
1982
1979

Profesore pedagoģijā, Daugavpils Universitātes profesoru padome
Asociētā profesore pedagoģijā, DPU profesoru padome
Docente, DPU Senāts
Lektore, DPU Senāts
Vecākā pasniedzēja DPI
Pasniedzēja  DPI
Pedagoģe, Daugavpils Mūzikas skola

  
Nodarbošanās:
2006.  līdz šim brīdim
2003. - 2006.
1999. - 2003.
1998. - 1999.
1992. - 1998.
1991. - 1992.
1982. - 1991.
1979. - 1982.

Profesore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē
Profesore Daugavpils Universitātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedrā
Asociētā profesore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedrā
Docente Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedrā
Lektore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedrā
Vecākā pasniedzēja Daugavpils Pedagoģiskā institūta Mūzikas teorijas un klavieru katedrā
Pasniedzēja Daugavpils Pedagoģiskā institūta Mūzikas teorijas un klavieru katedrā
Pedagoģe Daugavpils Mūzikas skolā

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Davidova, J. & Sersnova, O. (2012) The development of coordination between musical hearing and vocal apparatus of 6-8 year old children 
durinf the process of singing. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 45, 134-146. ISSN: 1877-0428

2. Davidova, J. & Znutiņš, E. (2011) Students’ research activities in music pedagogy at Daugavpils University. H. Ruismaki & I. Ruokonen 
(Eds.) Arts and Skills – Source of Well-being: International Journal of Intercultural Arts Education, 3, 137-148. ISSN 1799-2508; ISBN 978-952-
10-6855-3 (nid)

3. Burceva, R., Davidova, J., Kalniņa, D., Lanka, Ē., Mackēviča, L.  (2010). Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem.  Rīga: 
Latvijas Universitāte. Pieejams  http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113

4. Davidova, J. & Kokina, I. (2010) Latvia’s teacher’s innovative activity in contemporary conditions. G.T. Papanikos (Ed.) Issues on 
Education and Research: Volume 2. Athens: ATINER, 299-312. ISBN: 978-960-6672-91-0

5. Davidova, J. & Gončarova, O. (2010) Changes in the contemporary piano playing process. T. Selke, G. Lock & M. Moistlik (Eds) 
Evaluation, Reflectivity and teaching methodologies in the framework of multi-cultural understanding. Tallinn: Tallinn University Institute of Fine 
Arts, 16-27. ISBN 978-9949-463-00-8

6. Davidova J. & Kokina I. (2009) Latvia’s teacher’s innovative activity in contemporary conditions. Innovations and Technologies News, 1 
(2), 21-36.

7. Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Music teacher’s innovative activity in contemporary conditions: Latvia’s music teachers’ view. 
Proceedings of the 22nd International Seminar on Research in Music Education. Porto: ISME, ESE, FCT, 128-135.

8. Bezzina, Chr., Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Sustainable leadership for school improvement. A. Pipere (Ed.) Education & Sustainable 
Development: First steps towards changes, Vol. 2, 139-149.

9. Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Teachers’ views on innovative processes in schools of Latvia. Journal of Teacher Education for 
Sustainability, 8, 25-36.

10. Davidova, J. & Boikova, I. (2007) Evaluation of Student’s Individual Performance in a music secondary school. Problems in Music 
Pedagogy, 1, 94-110.

11. Davidova, J. (2006) Evaluation of student’s individual performance within the context of the development of achievements. Price H.E. (Ed.) 
21st International Seminar on Research in Music Education: Proceedings. Hong Kong Baptist University, 37-44. 

12. Kokina, I. & Davidova, J. (2006) Intellectual giftedness criteria and indicators: Latvian teachers’ view. Journal of Teacher Education and 
Training, 6, 116-133.

13. Davidova, J. Johann Sebastian Bachs Musikpädagogische Tätigkeit. Vilnius: Lietuvos muziku Sajunga, 2001. – 92 s. (vācu valodā).
14.Davidova, J. (1999) Johana Sebastiāna Baha muzikāli pedagoģiskā darbība: Monogrāfija. Rīga: Mācību Apgāds NT. – 90 lpp.
  
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                       vairāk nekā 100
Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 60

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1990. - 2000.
2000. līdz šim brīdim

Mūzikas pedagoģijas attīstība
Mūzikas skolotāja darbība
Apdāvinātības attīstība
Skolotāja inovatīvā darbība Latvijā

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti



Doktora studiju programma:
Apdāvinātības problēmas pedagoģijā
Apdāvinātības attīstība
Promocijas darba struktūras izveidošana
Didaktika modernismā un postmodernismā
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas pedagoģijas profesionālā maģistra studiju programma:
Mūzikas psiholoģija
Klavieru spēles mācību metodika
Mūzikas pedagoģijas metodoloģija
Mūsdienu mūzikas pedagoģijas attīstības tendences
Pedagoģiskais repertuārs
Muzikālās apdāvinātības attīstība
Pedagoģijas akadēmiskā maģistra studiju programma:
Mūsdienu didaktiskās pieejas un to pedagoģiski psiholoģiskie risinājumi
Sadarbības pedagoģija un psiholoģija
Vidējās izglītības skolotāja profesionālā maģistra studiju programma:
Vispārīgā pedagoģija
Mācību plānu teorija, izveide un izvērtēšana
Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā
Kultūras vēstures bakalaura studiju programma:     
Mūzika Eiropas kultūrā
Skolotāja bakalaura studiju programma:     
Pedagoģijas vēsture
Zinātnisko pētījumu metodoloģija un izpētes metodes pedagoģijā
Mācību organizācijas pamati
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”:     
Austrumeiropas mūzikas vēsture

  
B
B
A
A
B
  
C
B
C
A
B
A
  
A
A
  
A
A
A
  
B
 
A
A
B
 
B

  
2
2
1
2
2
  
2
4
3
2
3
2
  
3
4
  
2
2
3
  
2
 
2
2
2
 
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Kopš 2000. gada periodiski lekciju lasīšana ārzemēs (Zviedrijā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā).
Kopš 2009. gada – ES projektu vērtēšanas eksperte.
Kopš 2007. gada – Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music pedagogy” galvenā redaktore.
Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā.
Kopš 2005. gada - DU Pedagoģijas Profesoru Padomes eksperte.
Kopš 2000. gada - DU Pedagoģijas Promocijas Padomes eksperte.
  
  
28.08.2012.                                                                                                                      ___________________  /Jeļena Davidova/
 



Docenta, Dr.psych. VALĒRIJA DOMBROVSKA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1963

  
Izglītība:  
1993. – 1996. Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūra

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1996 Dr.psych., Latvijas Valsts doktora grāds psiholoģijas zinātnes nozarē
1994 M.A.Psych.  Daugavpils  Pedagoģiskā  universitāte,  Psiholoģijas  maģistra  grāds  ar  psihologa  praktiķa 

kvalifikāciju
 
Nodarbošanās:
2011.g. decembris - Latvijas Zinātnes padomes eksperts psiholoģijas zinātnes nozarē
2006.g. septembris – līdz šim brīdim Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents 
2003.g.- 2006.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītājs, docents
1997.g. aprīlis – 2003.augusts – Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras vadītājs
1996. - 2003. – Daugavpils Universitātes psiholoģijas katedras docents
1994. - 1996. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektors
1991. – 1993. - Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asistents
 

Nozīmīgās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Dombrovskis, V., Guseva, S., & Murasovs, V. (2011). Motivation to Work and the Syndrome of Professional Burn-out among 
Teachers in Latvia. Procedia Social and Behavioral Sciences. ICEEPSY 2011, 29, 98-106. ISSN: 1877-0428.
Guseva, S., Dombrovskis, V., & Murasovs, V. (2011). Remedial Work as a Means of Developing Positive Learning Motivation of 
Adolescents. Problems of Education in the 21st Century, 29 (29), 43-52. ISSN 1822-7864.
Dombrovskis, V., Čapulis, S., & Guseva, S.  (2010). Physical Education of Athletes: Martial Arts  in  the Historical Discourse. Long 
Abstracts of the 11th International Sports Science Congress, November 10-12, 2010. Antalya  (Turkey),  (pp.1037 – 1039). Ankara: 
Tübitak (CD).
Guseva,  S.,  Dombrovskis,  V.,  &  Kokina,  I.  (2009).  Identification  of  professions:  psychological  peculiarities  of  acquiring  a 
professional identity of teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10, 30-37. ISSN 1822-7864.
Dombrovskis, V.,  Guseva,  S.,  Lapina,  L.,  &  Ilisko  Dz.  (2008).  The  Interdependence  of  Cohesion  Mode,  Compatibility  and 
Performance in Youth Football Teams. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 670. ISSN 0020-7594.

Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos:                 vairāk nekā 10
Konferenču tēzes:                                                                   vairāk nekā 30

 
Pētnieciskā darba pieredze:
2008.g. jūnijs – 2008.g.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.5-8/08.09 „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā 

universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai” pētnieks.
2007. g. jūlijs - 2007.g.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr. 5-20/07.16 „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā 

universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai (pilotprojekts)” pētnieks.
2005.g.jūnijs - 2007.g.decembris Valsts  aģentūras  „Profesionālās  izglītības  attīstības  aģentūra”  Eiropas  Sociālā  Fonda 

projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” eksperts.
2004 - 2006 Latvijas  Zinātņu  padomes  granta  Nr.  04.1249  “Latgales  reģiona  jauniešu  profesionālā 

identifikācija pašnoteikšanās periodā” pētnieks.
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2004. līdz šīm brīdim Profesionālā pašnoteikšanās, profesionālās identitātes izveidošanās, karjeras izaugsme un migrāciju procesi
1991. - 2004. Skolotāja un skolēna savstarpējā uztvere un izpratne
 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Sociālā un personības psiholoģija A 2
Saskarsmes psiholoģija A 2
Komunikācijas teorijas konsultēšanā A 2
Konsultēšanas teorija un metodika I A 2
Migrācijas procesu psiholoģiskie un sociālie aspekti B 2
Sporta psiholoģija A 2
Profesionālās karjeras izvēle C 2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Profesionālo  maģistra  studiju  programmas  “Izglītības  psihologs“  direktors  (2008)  un  Profesionālo  bakalaura  izglītībā  studiju 
programmas „Sporta skolotājs“ direktors (2011).

01.04.2010 – 31.03.2011. Eiropas Savienības programmas „Youth  in Action” projekta A 1.3 DE-13-3-2010-R1 "Partizipative 
Demokratie für Migrantenjugendliche: Einstieg ins Netzwerk- MIGWERK" dalībnieks.

16.03.2009 – 27.03.2009. Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Savienības programmas “Youth in Action” A 3.1 N DE 31-47-
2008-R2 „Internationale Jugendbegegengnung 2009: Anders aber nicht fremd! “. Diseldorfa, Vācija. Sertifikāts Nr.65.



Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs

Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas valdes loceklis

 
2012. gada 28. augustā                                                                                                          __________________ /Valērijs Dombrovskis/



Pētnieces, Mg. paed. ELGAS DRELINGAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1965

  
Izglītība:
2009.- 
2000.- 2003. 
1998.- 2000. 
1995. - 1997. 
1983. -1988.
1972. - 1983.

   
Studijas Daugavpils Universiātē, Dotorantūrā
DU, maģistrantūrā, Mag.paed
DPU, sākumskolas skolotāja
 DPU, cittautu mācībvalodas skolu latviešu valodas skolotāja
 DPI,Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātikas un fizikas skolotāja
 Ilūkstes 1.vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003.                               pedagoģijas maģistra grāds

 
Nodarbošanās:
2009. līdz šim 
 2007.-2009. 
2001. -2009.
 2001.- 2007. 
1995. – 2003.
 1990. – 1995.
1988.-1990.

DU, III, pētniece
 DU, lektore
 Daugavpils Ruģeļu pamatskolas direktore
 DU, PPF, asistente
 Daugavpils 3.sākumskola(Ruģeļu pamatskola), skolotāja
 Elkšņu pamatskola, skolotāja
 Ilūkstes 1.vidusskola, skolotāja

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Drelinga,E., Iliško, Dz., Krastiņa, E.(2011)PRIMARY SCHOOL LEARNERS’ RESEARCH ACTIVITIES WITHIN THE 

PROJECT WEEK. 9th International JTEFS/BBCC Conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CULTURE. EDUCATION 
proseedings/Siauliai University Lithuania, p.150-162. [ISBN 987-609-430-077-6]

2. Drelinga E., Krastiņa E.(2011) TEACHER AS A GUIDE AND ORGANISER OF PRIMARY SCHOOL LEARNERS’ 
RESEARCH ACTIVITIES7 th International Conference on Education proceedings/ ed. Prachalias,C.,National and Kapodistrian 
University of Athens, Greece, p.273-278. [ISBN: 978-960-466-080-3]
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                       vairāk nekā 5  
Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 8   

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
No2009. – līdz  šim  Sākumskolas skolēnu pētnieciskā darbība

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Pirmsskolas izglītības iestādes organizēšana un vadīšana                                
Matemātisko priekšstatu veidošana 
Integrēto mācību metodika 
Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana 
Izvēlētās pedagoģijas apakšnozares teorētiskie pamati(ģimenes un 
pirmsskolas pedagoģija)

C
B
B
B
C

1
6
2
8
3

 
 
28.08.2012.                       ___________________  /Elga Drelinga/
 
 

 
 
 



Viesasistenta ARTURA FEDOTOVA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1981  

  

Izglītība: 

no 2005- līdz  ...            DU, Sociālo zinību fakultāte, Magistratūra „Socioloģija”  (Nepabeigta) 
no 2004 - līdz 2005       Daugavpils Universitāte, humanitārā fakultāte, Vēstures un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija 

no 2000 - līdz 2004       Daugavpils Universitāte, humanitārā fakultāte, Vēsture, sociālās zinātnes bakalaurs 

no 1997- līdz 2000        Daugavpils Eksperimentālā vidusskola 
no 1989- līdz 1997        Daugavpils 16. vidusskola 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 2004. gads                Vēsture, sociālās zinātnes bakalaurs 

 

 
 

 

 

 

 

Nodarbošanās: 

2012. no – līdz šim brīdim   Daugavpils 9. vidusskola, direktors 

2006. no – līdz šim brīdim   Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte,  asistents 
2010. no – līdz 2012.            Daugavpils 3. vidusskola, Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

2007. no – līdz 2012             Daugavpils Mūzikas vidusskola, Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

2006. no – līdz 2012.      Daugavpils Valsts ģimnāzija , Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

 

 

 

 

 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā ____ 
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā ____ 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

  

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

 

Sociālās zinības un to mācību metodika (1.-4.kl.)                 B (3KP)                                     
Sociālās zinības un to mācību metodika (5.-9.kl.)                 B (2 KP) 

Sociālās zinības un to mācību metodika (5.-9.kl.) (integrētais kurss)    

B (4KP) 
 

 

 

 

   

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Metodiskā izstrādne „Pilsoniskās audzināšanas pasākumu plānošana un īstenošana izglītības iestādē ”,  Līdzautors 2007.gads 
Metodiskā izstradne „Pašnovērtēšanas prasmju attīstīšana klases stundās”,. Līdzautors  2008.gads 

Metodiskā izstradne „Radošie uzdevumi un to vērtēšanas kritēriji  vēstures un sociālo zinību pārbaudes darbos.” Autors 2009. 

Gads 
2010. gadā 25. februārī ESF projekta ietvaros Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir iegūta 3. Pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpe.  

(Rīkojums Nr. 2-01/30) 

 

 

 

28.08.2012.              ___________________  / Arturs Fedotovs/ 



Lektores, Mg. paed. BAIBAS FELCES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1962
Izglītība:   
1980. – 1985.
1977. – 1980.

Latvijas Valsts universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, filozofa, pasniedzēja diploms
Cēsu 1. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004. Izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā

 
Nodarbošanās:
1985.-1988.g.
1988.-1998.g.
1998.-2001.g. 
2001.g.- līdz šim

DPI Filozofijas un politekonomikas katedras laborante;
DPU EN Socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedras asistente;
DPU EN Ekonomikas un sociālo zinātņu katedras asistente;
DU SZF Socioloģijas katedras lektore.

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Felce B. K.Raudive par daiļumu un patiesību// Rēzeknes augstskola. Raksti II sēj.- Rēzekne: LKC izdevniecība,1998.- 38.-43.lpp.
2. Felce B. Domātprieks. Integrēts mācību metodisks līdzeklis.- (Autoru kolektīvs). R.: Filosofiskās izglītības centrs.- 2001.
3. Felce B. Bēgt vai emigrēt?// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. V- Daugavpils, 

Saule, 2004.- 17.-19.lpp. 
4. Felce b. Sapratnes iztēle un izvēle// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. Zinātnisko 

rakstu krājums. VI- Daugavpils, Saule, 2005.- 74.-79.lpp.
5. Felce B. Nenotveramā netveramība// Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija.- Rīga, FSI, 2006.- 299.-307.lpp.
6. Felce B. Nenotveramā netveramība// Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. Otrais papildinātais izdevums.- 

Rīga, FSI, 2008.- 299.-307.lpp.
7.Фелце Б.„Философия для детей» - техника и логика разговора // Философия – Детям. Диалог культур и культура диалога. 

Москва: Гуманитарий, 2008.- 196-199 с.
8. Felce B. Sarunas filozofu tekstos// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais 

kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. XII- Daugavpils: DU Akad. apgāds „Saule”, 2009.- 226.-232.lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                               vairāk nekā 15
Konferenču tēzes                                                                               vairāk nekā 30

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1985. – līdz šim
  

Filozofijas  pamati,  mākslas  filozofija.  Mākslas  fenomenoloģija.  Tiek  veikts  pētījums  promocijas 
darbam „Saruna kā mūsdienu komunikācijas priekšnosacījums”.

 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Filozofijas pamati
Filozofijas teorija un vēsture
Filozofija
Filozofija un ētika
Ētika
Ētikas un estētikas pamati
Estētika
Mākslas fenomenoloģija
Mākslas filozofija
Mākslas projektu vadītāja profesionālā ētika
Vides ētika un filozofija
Sociālās zinības un to mācību metodika

A
B
C
A
C
B
C
A
A
B
C
B

2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Kopš 1994.g. iesaistījies Starptautiskajā Filosofijas Profesoru Asociācijas (AIIP) darbībā.

Kopš 1998.g. darbojas Filosofiskās izglītības centrā (Rīga FIC), kas darbojas „International Council for Philosophical Inquiry 
with Children” paspārnē.
  
 
28.08.2012.                                                                                                                                           ___________ /Baiba 
Felce/      
 
 
 



Lektora, Mg. paed. AINARA FELČA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1958

  
Izglītība:  
1980. – 1985.
1973. – 1976.

Latvijas Valsts universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, filozofa, pasniedzēja diploms
Kuldīgas 1. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2004. Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
 
Nodarbošanās:

1985. – l992.
1992. – līdz šim 
brīdim

Asistents Daugavpils Pedagoģiskais Institūts Filozofijas un ekonomikas katedra
Lektors Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Felcis A. Gabriels Marsels un patiesās esamības meklējumi. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1998. 52 (4/6): 49.-53.lpp.
2. Felcis A. Kinorealitāte un realitāte// Homo Aestheticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai.- Rīga, Tapals, 2001.- 

267.-279.lpp.
3. Felcis A. Atsvešinājums un mūsdienu pasaules apjēgums// Literatūra un kultūra. Globalizācija un kultūra.- Daugavpils, Saule, 

2005.- 19.-25.lpp.
4. Felcis A. Eksistence un subjektīvais domātājs// Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija.- Rīga, FSI, 2008.- 73.-

96.lpp.
5. Фелцис А. «Философия для детей» - опыт и перспективы развития в Латвии// Философия детям. Диалог культур и 

культура диалога.- Москва, Гуманитарий, 2008.- 198- 228 с.
6. Felcis A. Filozofijas neobligātums// Literatūra un kultūra. Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā.- Daugavpils: DU Akad. 

apgāds „Saule”, 2009.- 221.- 228.lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:

1985. – līdz šim
  

Filozofijas pamati, filozofijas vēsture. Kultūras teorija. Tiek veikts pētījums promocijas 
darbam „Atsvešināšanās ilgtspējīgās izglītības skatījumā”.

 
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Antropoloģisko pētījumu metodes
Filozofijas pamati
Filozofijas vēsture
20.gs. filozofija
Ētika
Estētikas pamati
Ievads sociālajā antropoloģijā
Kultūras socioloģija
Loģika
Profesionālā ētika
Tiesību filozofija

A
A
A
C
C
C
A
A
C
B
B

2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Kopš 1994.g. iesaistījies Starptautiskajā Filosofijas Profesoru Asociācijas (AIIP) darbībā.
Kopš 1998.g. darbojas Filosofiskās izglītības centrā (Rīga FIC), kas darbojas „International Council for Philosophical Inquiry 
with Children” paspārnē.
 
 
28.08.2012.                                                                                                                          ___________________ /Ainars 
Felcis/
 
 
 



Docentes, Mg. paed. MAIRITAS FOLKMANES 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1970
 

Izglītība:
2001-2004
1993-1999

  
Daugavpils Universitāte
Latvijas Mākslas Akadēmija 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2004
1999
  
1997

Daugavpils Universitātes maģistrantūra, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Latvijas Mākslas Akadēmijas prof. P. Martinsona meistardarbnīca, mākslinieka kvalifikācija keramikas 
apakšnozarē
Latvijas Mākslas Akadēmija, mākslas bakalaura grāds

 
Nodarbošanās:

 2000-2010
 2001-2008

Daugavpils Universitāte, no 2006.g. docente Daugavpils Universitātes MMF Mākslas un dizaina katedrā
Vizuālo mākslu žurnālā „Studija” – reģionālo mākslas aktivitāšu informatīvs apskats

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

M. Folkmane, A. Dzalbe, I. Skulte. Vārda vizualitāte: māksla un valoda. Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskā konferences 
tēzes. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”: 2012, 176.-177.lpp.
 

 M.Folkmane. „Brick Style” Building in Daugavpils, Saules Street1/3 from Historical Point of View and at the Begining of the 21 ST 
Century. Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Septītās starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 2011. gada 10. – 15. Maijs, Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 59 lpp. 

M. Folkmane, I. Skulte. Toy Story Updated: Representation of the New Media as Game Elements in Children Stories and 

Drawings. „Education of contemporary child value or banality?” University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2011.

A.Šļahova, M.Čačka, J.Savvina, M. Folkmane u.c. The Characteristicjf Professional Higher Education Bachelor Study 
Programme “Computer Design” in Daugavpils University - 8th International Conference “Generative Art 2005”, 14-17 December, 
2005, Milan, Italy – p.459-474.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:

2000-2004
  
2005-2012

Portfolio kā studentu pašvērtējuma metode mākslas priekšmetos augstskolā
Keramika Latvijā un Latvijas arhitektūrā laika periodā no 19.gs. beigām līdz mūsdienām
Māksla un mākslas pedagoģija

 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Veidošana (datordizains,māksla)
Studiju darbs specializācijā 
Zīmēšana (datordizains,māksla)
Burtu mācība (datordizains, māksla)
Grafiskie darbi (datordizains, māksla)
Veidošanas tehnoloģija un kompozīcija (Māksla)
Vizuālās mākslas tehnikas (veidošana) un māc.met. (Vid. Izgl.sk).
Studiju darbs brīvās izvēles kursā (Māksla)
Kompozīcija (mākslas menedžments);
Tautas māksla. Keramika (mākslas menedžments)
Mākslas plenērs
Bakalaura darba izstrāde 
Veidošana un tās mācību metodika, darbs ar mālu (Pirmsskolas skolotājs)
Maģistra darba izstrāde
Studiju darbs mākslas vēsturē
Studiju darbs 3( mākslas menedžments)

B
C
B
B
B
C
B
C
B
B
A
A
B
A
B
B

2
1
9
2
2
5
1
1
2
2
2
12
1
20
1
1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Piedalīšanās izstādēs kopš 1989. gada. Šajā laikā sarīkotas 12 personālizstādes, piedalīšanās vairāk kā 200 dažādos mākslas 
projektos un izstādēs Latvijā un ārzemēs, iegūta nozīmīga pieredze starptautisku mākslas projektu vadīšanā un organizēšanā. 
2007. un 2010. gadā saņemti diplomi keramikas izstādē Krievijā. Kopš 2008. g. Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas 
valdes priekšsēdētāja.



  
 
2012. gada 30.augustā                                                                                                          __________________ /Mairita 
Folkmane/



Mag.hist. SIGNITAS GABRĀNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1975

  
Izglītība:
2005.- 2007.
1993.-1998.
 
1990.-1993.
1982.-1990.

 
Daugavpils Universitātes  Humanitārā fakultāte, sociālo zinību skolotāja
DPU Humanitārā fakultāte, vēstures bakalaura grāds un vēstures skolotāja kvalifikācija;
filoloģijas bakalaura grāds un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
Balvu rajona Baltinavas vidusskola 
Balvu rajona Briežuciema pamatskola 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998.-2000.
 

Daugavpils PU Humanitārā fakultāte, humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē
 

 
Nodarbošanās:
2011. – līdz šim
2001. - līdz šim
 
2010.-2012.
2005. -2010.
1997.- 2005.

vēstures un sociālo zinību skolotāja Daugavpils novada Vaboles vidusskolā.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (tagad Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes) 
vēstures, sociālo zinību un zinātņu, ģeogrāfijas un kulturoloģijas metodiķe.
politikas un tiesību, vēstures skolotāja Daugavpils 12. vidusskolā.
sociālo zinību un vēstures skolotāja Daugavpils Valsts ģimnāzijā.
vēstures un latviešu valodas skolotāja Daugavpils 1. ģimnāzijā.
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
nav
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
nav  

 
 

Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Sociālās zinības un to mācību  metodika (1.-4. kl.)                                                  
Sociālās zinības un to mācību  metodika (5.-9. kl.)(ekonomika)
Sociālās zinības un to mācību  metodika (5.-9. kl.)(integrētais kurss)
 

B  (3 KP)
B (2 KP) 
B (4 KP)                                      

 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2012. gads piedalīšanās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un 
eksperta pakāpes iegūšana.
2010.- 2012. gads darbošanās izglītības inovāciju projektos.
2009.-2011. gads tālākizglītības kursu vadīšana sadarbībā ar DU projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 
2009. gads tālākizglītības kursu Latgales reģionā vadīšana ekonomikā.
2006.- 2007. gads tālākizglītības kursu vadīšana sākumskolas pedagogiem par sociālo zinību jautājumiem un izglītības saturu 
reglamentējošiem dokumentiem.
2002.-2007. gads skolotāju tālākizglītības kursu ētikā, ekonomikā un vēsturē organizēšana un vadīšana Latgales reģionā.

2005. gads darbošanās Latvijas Sarkanā krusta apmācības programmā „Ievads Humanitārajās tiesībās” un 
Starptautiskās migrācijas organizācijas projektā pret cilvēktirdzniecību.
2004.- 2006. gads ISEC multiplikatore sociālo zinību skolotājiem 1. – 6. klasē.
2003.-2005. gads IZM ISEC apstiprinātu B1 un B2 pedagogu tālākizglītības programmu Politikā un tiesībās, Biznesa 
ekonomiskajos pamatos un Ētikā autore un vadītāja.
2003. gads janvāris – augusts SFL un UNESCO organizētās seminārnometnes “Piedalies un ietekmē!” darba grupas locekle.
 
 
2012. gada 29. augustā        ___________________  / Signita Gabrāne/



Viesasistentes, Mg.educ. GINTAS GEDŽŪNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1985

  
Izglītība:
2009.- 2012.
2006.-2009.
 
2003.-2006.
 
1991.-2003.

 
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, studijas pedagoģijas doktorantūrā
Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, profesionālā maģistra grāds izglītībā, angļu un franču valodas 
skolotāja kvalifikācija
Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, bakalaura grāds filoloģijā (specializācija – angļu un franču 
valoda)
Daugavpils 1.ģimnāzija

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
  
 
Nodarbošanās:
2012.
 
2007. līdz šim brīdim

Viesasistente studiju programmā „Pamatizglītības skolotājs”, DU, Izglītības un vadības fakultāte, Mācību 
metodiku katedra
 
Tulks DU Ilgtspējīgas izglītības institūtā
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2012). Educational action research to initiate discourse on inclusion in an e-learning environment in 
teacher education. Educational Action Research, 20(4) (in press). (Žurnāls abstraktēts/indeksēts ASSIA; Australian Research Council 
(ARC) Ranked Journal List; British Education Index; Contents Pages in Education; Education Journal; Educational Administration 
Abstracts; EBSCO; ERIC; Educational Research Abstracts online (ERA); European Reference Index for the Humanities (ERIH); 
IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences); IBZ (International 
Bibliography of Periodical Literature in the Fields of Art + Humanities + Social Sciences); Linguistics and Language Behaviour 
Abstracts; PsycINFO; Research into Higher Education Abstracts; SCOPUS)
 
Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2011). Exploring and promoting ecological consciousness in teacher education: The possibilities of 
educational action research in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 13(1), 43–61. 
DOI: 10.2478/v10099-011-0004-2. (Žurnāls indeksēts SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts Online (ERA), The Central 
European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Higher Education Abstracts)
 
Gedžūne, G., & Gedžūne, I. (2010). Social exclusion in education: Pre-service teachers’ perspective. Journal of Teacher Education for 
Sustainability, 12(1), 85–98. DOI: 10.2478/v10099-009-0049-7. (Žurnāls indeksēts SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts 
Online (ERA), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Higher Education Abstracts.
 
Salīte, I., Gedžūne, G., & Gedžūne, I. (2009). Educational action research for sustainability: Seeking wisdom of insight in teacher 
education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 11(2), 14–30. DOI: 10.2478/v10099-009-0037-y. (Žurnāls indeksēts 
SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts Online (ERA), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
(CEJSH), Higher Education Abstracts)
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2009. – līdz šim brīdim Topošo skolotāju atskaites sistēmas sociālās atstumtības konceptualizācijā, iekļaujošas cilvēka un dabas 

attiecības topošo skolotāju vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā
 

 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai A 2
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2009 līdz šim brīdim – dalība Erasmus LLP projektā „ICT-enabled Education for Sustainable Development” (Nr. 510212-LLP-1-

2010-1-GR-ERASMUS-EVC)
2009 līdz šim brīdim – ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/

1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) mērķstipendiāte
 
 
2012.g. 29.augustā         ___________________  / Ginta Gedžūne/



Viesasistentes, Mg.educ. INGAS GEDŽŪNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1985

  
Izglītība:
2009.- 2012.
2006.-2009.
 
2003.-2006.
 
1991.-2003.

 
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, studijas pedagoģijas doktorantūrā
Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, profesionālā maģistra grāds izglītībā, angļu un franču valodas 
skolotāja kvalifikācija
Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, bakalaura grāds filoloģijā (specializācija – angļu un franču 
valoda)
Daugavpils 1.ģimnāzija

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
  
 
Nodarbošanās:
2012.
 
2007. līdz šim brīdim

Viesasistente studiju programmās „Pirmsskolas skolotājs” un „Pamatizglītības skolotājs”, DU, Izglītības un 
vadības fakultāte, Mācību metodiku katedra
Tulks DU Ilgtspējīgas izglītības institūtā
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2012). Educational action research to initiate discourse on inclusion in an e-learning environment in 
teacher education. Educational Action Research, 20(4) (in press). (Žurnāls abstraktēts/indeksēts ASSIA; Australian Research Council 
(ARC) Ranked Journal List; British Education Index; Contents Pages in Education; Education Journal; Educational Administration 
Abstracts; EBSCO; ERIC; Educational Research Abstracts online (ERA); European Reference Index for the Humanities (ERIH); 
IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences); IBZ (International 
Bibliography of Periodical Literature in the Fields of Art + Humanities + Social Sciences); Linguistics and Language Behaviour 
Abstracts; PsycINFO; Research into Higher Education Abstracts; SCOPUS)
 
Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2011). Exploring and promoting ecological consciousness in teacher education: The possibilities of 
educational action research in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 13(1), 43–61. 
DOI: 10.2478/v10099-011-0004-2. (Žurnāls indeksēts SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts Online (ERA), The Central 
European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Higher Education Abstracts)
 
Gedžūne, G., & Gedžūne, I. (2010). Social exclusion in education: Pre-service teachers’ perspective. Journal of Teacher Education for 
Sustainability, 12(1), 85–98. DOI: 10.2478/v10099-009-0049-7. (Žurnāls indeksēts SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts 
Online (ERA), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Higher Education Abstracts.
 
Salīte, I., Gedžūne, G., & Gedžūne, I. (2009). Educational action research for sustainability: Seeking wisdom of insight in teacher 
education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 11(2), 14–30. DOI: 10.2478/v10099-009-0037-y. (Žurnāls indeksēts 
SCOPUS, CABI, Educational Research Abstracts Online (ERA), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
(CEJSH), Higher Education Abstracts)
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2009. – līdz šim brīdim Topošo skolotāju atskaites sistēmas cilvēka un dabas attiecību kvalitātes izpratnei, iekļaujošas cilvēka un dabas 

attiecības topošo skolotāju vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā
 

 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai A 2
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2009 līdz šim brīdim – dalība ESF projektā „Sinerģiska E-studiju, televīzijas un mobilā telefona lietošana jaunu biznesa 

risinājumu atbalstam” (vienošanās Nr. Nr. LV-LT/1.1./LLIII-183/2011/26)
2009 līdz šim brīdim – ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2009/0140/

1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) mērķstipendiāte
 
 
2012.g. 29.augustā         ___________________  / Inga Gedžūne/



Lektores, Mg. paed. NATĀLIJAS GERIŅAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1971
 

Izglītība:
1995
 
1991
  
1988                  

  
Diploms par augstāko izglītību, Fiziskās audzināšanas skolotājas un ārstnieciskās fiziskās kultūras metodista 
kvalifikācija, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Diploms par vidējo speciālo izglītību, Fiziskās audzināšanas skolotājas kvalifikācija, Grodņas fiziskās kultūras 
tehnikums
Atestāts par pamatizglītību, Kuldīgas 1. vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2001. Maģistra grāds (Mg.paed.), Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

  
Nodarbošanās:
Kopš 2005.
  
Kopš 2003.
2002. – 2003.
1999. – 2002.
1999. – 2000.
1996. – 2000.
1995.– 1996.
1994. – 1996.

Profesionālās studiju programmas “Sporta skolotājs” direktore, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības 
fakultātes Mācību metodiku katedra
Lektore, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes, Mācību metodiku katedra
Lektore, Daugavpils Universitātes Sporta pedagoģijas nodaļa 
Asistente, Daugavpils Pedagoģiskā universitātes Sporta Pedagoģijas nodaļa
Sporta skolotāja, Daugavpils Eksperimentālā vidusskola
Sporta skolotāja, Daugavpils 1. sākumskola
Fiziskās audzināšanas skolotāja, Daugavpils 24. bērnudārzs
Sporta trenere, Daugavpils volejbola skola

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Geriņa N., Kazakeviča I., Čapulis S. (2005). Физическая подготовленность воспитанников Даугавпилской детско-юношеской 
школы №1. Sestā starptautiskā zinātniskā konference “Теория и практика физической культуры и спорта в современных условиях 
развития образования”,  rakstu krājums, Kaļiningrada, Krievija, Kaļiņingradas Universitāte, 127.-133.lpp

Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča I. (2005). Wholiness of the content of a process of physical and spiritual development of a person. 
Ceturtās starptautiskās konferences “Person. Color. Nature. Music” rakstu krājums, Daugavpils: Saule; 453. - 460.lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007 – līdz šim
2001 – 2006
1995 – 2001

Intereses par sportu attīstība skolēniem pamatskolā
Sporta skolotāju izglītība Latvijā
Fiziskās aktivitātes izglītība  

  
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Sporta teorija un metodika
Kustību rotaļas un to mācību metodika
Sporta pasākumu organizēšana un vadīšana skolā
Mācību sasniegumu izvērtēšana
Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā
Projektu izstrāde un vadība
Studiju darbs (projekts)
Rotaļu un spēļu organizēšana
Rotaļu un spēļu organizēšana
Sports un tā mācību metodika
Sports
Pilsoniskā izglītība

B
B
C
C
A
B
B
B
C
B
B
C

7KP
1 KP
1 KP
1 KP
1 KP
1 KP
1 KP
2 KP
1 KP
6 KP
2 KP
1 KP

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2008 – līdz šim  piedalīšanās Latvijas mēroga zinātniskajos projektos (IZM  programmas projekti)
  
 
28.08.2012.                                                                                                 __________________ /Natālija 
Geriņa/



ANDRA GORSKA
dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)
 

Dzimšanas gads: 1963

  
Izglītība:  
2011. - šobrīd
2009.
2003. - 2007.
1997.
1980.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas fakultātes maģistratūras studiju programma fizioterapijā
Fizioterapeita sertifikāts Nr. 3848-A, LĀP Profesionālo Organizāciju Savienība.
Daugavpils Universitāte – Fizioterapeits, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Daugavpils medicīnas skola.
Daugavpils 3.vidusskola.

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

No 2009. DU, DMF. Anatomijas un fizioloģijas katedra. Asistents.

 
Nodarbošanās:

No 2010.
No 2009.
2007. – 2009.
2005. – 2007.
2002. – 2005.
1997. – 2007. 

Daugavpils Sporta medicīnas centrs. Fizioterapeits.
DU, DMF. Anatomijas un fizioloģijas katedra. Asistents.
LNRC Rāzna. Fizioterapeits.
Daugavpils pilsētas hokeja klubs. Masieris. Fizioterapeita asistents.
Zemessardzes 34. Kājnieku bataljons. Ārstniecības nodaļas feldšeris.
Daugavpils neatliekamās medicīniskas palīdzības stacijā. Ārsta palīgs.

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2007. Emergency Aid and Early Accessibility in the Cases of Acute Coronary Syndrome. 1st  International Scentific 
Conference  „The Regional Aspect of Physiotherapy and Rehabilitation: Accessibility and Possibilities 
Novadays”.

 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Ievads fizioterapijā I,II
Fizioterapijas pamati I,II
Sporta medicīna
Iekšķīgās slimības un iekšķīgo slimību propedeitika
Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā

B
B
B
B
B

6
6
1
2
4

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2009.g. Veselības aprūpē strādājošo apmācības padziļinātās vispārīgās IT prasmēs (VP-1-2009). ESF, LVM, 24 stundas.
2008.g. The 6th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, 15 credit hours.
2008.g. Training „MOTOmed Movement Therapy Systems”, RECK-TechnikGmb et CO, Germany.
2007.- 2008.g. Manuālas terapijas pielietošana  fizioterapeita praksē, A,B,C un D cikli, 160 st., Z.Kasvandes VRIC, prof. M. 
Horinova, Čehija.
2007.g. 1st. International Scentific Conference „The regional aspect of Physiotherapy and Rehabilitation: Accessibility and 
possibilities Nowadays” (SC 005).
2006.g. LRNMPKMA konference „NMP sniegšanas un organizācijas pamati”.
2006.g.LRNMPKMA konference „NMP personāla taktika negadījumos ar daudziem cietušajiem’.
2005.g. LRNMPKMA konference „NMP nodrošināšana klīniskas nāves diagnosticēšanās gadījumā”.
2005.g. LRNMPKMA konference „NMP sniegšanas organizācijas pamati”.
2005.g. Katastrofu medicīnas centrs. Kursi „Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija”.
 
 
 2012. gada 28. augustā ___________________ /Andris Gorskis/
 



pētnieces, Dr. paed. RUDĪTES GRABOVSKAS 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1975
Izglītība:
2001.- 2004. 
1997-1999
1990-1997
 

 
studijas DU Pedagoģijas doktorantūrā vides pedagoģijas apakšnozarē
studijas pedagoģijas maģistratūras vides izglītības pamatskolā apakšnozarē Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte, Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultāte
Daugavpils pedagoģiskā universitāte Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultāte, Rēzeknes Skolotāju 
institūts, Pedagoģijas bakalaura grāds, sākumskolas skolotāja diploms

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2006
1997

Dr.paed.,  Daugavpils Universitāte, promocijas darbs ”Ilgtspējības princips skolotāju izglītībā”
Mg. Paed., Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, vides izglītības pamatskolā apakšnozare.

Nodarbošanās:
No 2008.
No 2007 
1999.-2007.
1997- 2004

Asociācijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai koordinatore, projektu asistente
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, Ilgtspējīgas izglītības institūts, pētniece 
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte Mācību metodiku katedra asistente, lektore
Dabas izpētes un vides izglītības centra (DIVIC) izpilddirektore, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra 
izglītības nodaļas vadītāja, projektu vadītāja un asistente.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
● Pipere, A., Grabovska, R., Jonāne, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: An illustrative case study in the Latvian 

context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50 (ISSN 1691-4147). DOI: 10.2478/v10099-009-0045-y
● Pipere, A., Jonāne, L., Salītis, A., Kokina, I., Grabovska, R., Kravale-Pauliņa, M. (2009) Energy topic in non-formal education of 

Latvia. In A. Skrinda (Ed.), 7th International JTEFS/BBCC conference “Sustainable Development. Culture. Education”. Research 
and Implementation of Education for Sustainable Development. Proceedings. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 49 – 
61. [ISBN 978-9984-14-438-2].

● Grabovska, R., Grabowski, J. (2009). Implementing the United Nations Decade on Education for Sustainable Development in 
Latvian  higher education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 11 (1), 18-30. ISSN 1691-4147
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Zinātniski pētnieciskā darbība:

No 2006.
No 2000. 

Starpkultūru izglītība, globālā izglītība
Ekoloģiskums, vides izglītība, ilgtspējīga attīstība, izglītība ilgtspējīgai attīstībai

 
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Bērnu iepazīstināšana ar dabu B 3
Dabas zinības un to MM B 3
Projektu izstrāde un vadība C 2
Integrēto mācību metodika B 2
Izglītības filozofija: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai  2

Vides un ilgtspējīgas izglītības teorētiskie pamati  2

Vides un ilgtspējīgas izglītības teorētisko pamatu aprobācija  2

Holistiskā pedagoģija: Vides pedagoģija  2

Holistiskā pedagoģija: Integrēta pieeja izglītībā  2

Līderu un sabiedrības ilgtspējīga attīstība  2

Stratēģiskā plānošana un resursu vadība  2

Neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs  1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
● kopš 2006. gada dalība Comenius projektos:  „Lessons from Nature: innovation towards teaching and learning for a green economy 

and society” (2009-2011); „Inspire School Education by Non formal learning” (2008.-2009), “ICTime - ICT as a Tool of Intercultural 
and Media Education” (2006.-2009.), “Education for Change – education for sustainable development with focus on local 
collaboration” (2006.-2008.);

● kopš 2005. gada dalība ESF projektos: Doktorantūra un maģistratūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, 
DU, LPA” (2005.-2008.), LU projektā “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” 
(2009.-2010), VISC projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (2009.-2010);

● kopš 2000.g., UNESCO/UNITWIN projekts pie Jorkas universitātes “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību”;
● līdzdalība IZM un LZP projektos: Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā” (2009 – 2012); 

 “Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā” (2007.-2008.), „Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā 
izglītībā” (2007.-2008.).   

● Dalībniece UNESCO LNK projektā „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem”;
● Projekta asistente Sabiedrības integrācijas fonda un EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

finansētā projektā „Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai”, reģistrācijas Nr. 2008.NVOF2.3./
6-9/09;



 
Datums / Rudīte Grabovska/

   28.08.2012.                                                                         (paraksts)
 



Docentes, Dr. psych. SVETLANAS GUSEVAS  
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1955

    
Izglītība:   
1993. – 1996. Studijas Krievijas Izglītības akadēmijas Psiholoģiska institūta aspirantūrā
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1997. Nostrificējusies kā Latvijas Republikas psiholoģijas doktors (Dr.psych.)
Nodarbošanās:
2011.g. decembris -  līdz šim brīdim Latvijas Zinātnes padomes eksperts psiholoģijas zinātnes nozarē.
1999.g. – līdz šim brīdim  Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente
1997.g. – 1998.g.  Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras lektore
1996.g. - 1997.g.  Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras asistente
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 

1. Guseva, S., Dombrovskis, V., & Murasovs, V. (2011). Remedial Work as a Means of Developing Positive Learning 
Motivation of Adolescents. Problems of Education in the 21st Century, 29 (29), 43-52. ISSN 1822-7864.

2. Dombrovskis, V., Guseva, S., & Murasovs, V. (2011). Motivation to Work and the Syndrome of Professional Burn-
out among Teachers in Latvia. Procedia Social and Behavioral Sciences. ICEEPSY 2011, 29, 98-106. ISSN: 1877-
0428.

3.Dombrovskis, V., Čapulis, S., & Guseva, S.  (2010). Physical Education of Athletes: Martial Arts  in  the Historical Discourse. Long 
Abstracts of the 11th International Sports Science Congress,  November  10-12,  2010.  Antalya  –  Turkey,  (pp.1037  –  1039).  Ankara: 
Tubitak (CD).
4.Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. (2009). Identification of professions: psychological peculiarities of acquiring a professional 
identity of teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10, 30-37.
5.Guseva,  S., Dombrovskis, V., Murasovs, V., &  Ilisko Dz.  (2008). Emotional  and Typological  Peculiarities  of  Professional  Identity 
among Teachers and Students of Teacher Training Programmes. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 313.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
20.04.2010 – 31.03.2011 ESF projekta 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” eksperte.
2008.g. jūnijs – 2008.g.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.5-8/08.09 „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā 

universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai” pētniece.
2005.g.jūnijs-2007.g.decembris valsts aģentūras „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” Eiropas Sociālā Fonda 

projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” eksperte.
2004-2006.g.  Latvijas Zinātņu padomes granta Nr. 04.1249 “Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija 

pašnoteikšanās periodā” vadītāja.

  
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Psihodiagnostikas pamati A 2
Vispārīgā psiholoģija A 2
Attīstības psiholoģija A 2
Vispārīgā un attīstības psiholoģija A 2
Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija B 2
Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma 
psiholoģiskas īpatnības I

B 2

Personības un individualitātes psiholoģija B 1
Deviantā un delinkventā uzvedība B 2
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija II C 2
Rotaļu un spēļu psiholoģija B 2
5-6. gadīgo bērnu sagatavošana skolai B 2
Personības attīstības teorijas un iezīmes mūsdienās C 2
Sociālā korekcija C 2
Intervence, korekcija un sociālais darbs ar asociālās 
uzvedības jauniešiem 

B 3

Darbs ar personālu un personāla mijiedarbība  B 2
Konsultēšanas teorija un metodika II A 2
Domāšanās sistemoloģija A 2
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Novadīti maģistra darbi: 35
Profesionālo maģistra studiju programmas „Sociālais darbs” direktore.
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The Advancement of Baltic Studies)
 



 
2012. gada 28.augustā                                                                                                         __________________ /Svetlana Guseva/



Asociētās profesores, PhD DZINTRAS ILIŠKO 

dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1971 

 

  

  

  

Izglītība: 
1994 

 

1989 

 

Diploms par augstāko izglītību, Latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotājas kvalifikācija, Daugavpils 

Pedagoģiskā universitāte 

Atestāts par vidējo izglītību, Daugavpils 1. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2002 

1998 

 

PhD, USA, Ņujorka, Fordham universitāte 

Maģistra grāds (MA), ASV, Ņujorka, Fordham universitāte 

Nodarbošanās: 
Kopš 2008. 

Kopš 2008. 

2006.-2008. 

2005. 

 

Asociētā profesore, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas Izglītības institūts 

Direktore Ilgtspējīgas izglītības institūtā, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē 

Vadošā pētniece, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas Izglītības institūtā 

Docente, Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedrā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Drelinga,E., Iliško, Dz., Krastiņa, E.(2011). Primary school learners’ research activities within the project week. 9th International JTEFS/BBCC 

Conference Sustainable Development. Culture. Education. proceedings/Siauliai University Lithuania, p.150-162. [ISBN 987-609-430-077-6] 

Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational landscape. Journal of Teacher 

Education for Sustainability, 12 (1), 51-65 (ISSN 1691-4147). DOI: 10.2478/v10099-009-0046-x 

Iliško, Dz., Mičule, I., Ignatjeva, S. (2010). Advancing children’s citizenship skills in the communities of inquiry in the primary schools of Latvia. 

In N. Ondrušková, S. Krno (Eds.), Dimenzie občianstva a výchova / Dimensions of Citizenship and Education, 10-12 February 2010 (pp. 259-270). 

Bratislava, Slovakia: KEVON. (ISBN 970-80-8118-016-3). 

Gerretson, H., Iliško, Dz., Fortino, C. (2010). Sustaining self-regulated students’ learning through inquiry-driven mathematics and science 

instruction. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1(1), 3-16 [ISBN 978-9984-14-487-0]. 

Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2009). Doing research with children: The experience in primary schools in Latvia. In J. Calvo de Mora (ed). 

Sharing responsibilities and networking through school process. Granada: University of Granada, 169-187. [ISBN: 978-84-338-4907-6]. 

Iliško, Dz. (2009). Challenges of multicultural education in Latvia: Teacher’s view. Proceedings of the International conference “Citizenship, 

Multiculturalism, Cosmopolitanism” November 3-4, 2009, Nikosia, University of Cyprus, Vol., 2, 421-436. [ISBN 978-9963-9442-1-7]. 

Iliško, Dz. (2008) Re-imagining ecofeminist theology for Eastern Europe. Feminist Theology, 16, 2, London: Sage Publications, 230-237.[ISSN 

0966-7350]. 

Iliško, Dz. (2008). Environmental education and beyond: Implication for teacher training. In Rajarshi, R. (ed.). Beyond Curriculum, Pedagogy and 

Teachers’ Training for Environmental Education. Delhi: Shipra Publication. 

Iliško, Dz. (2007) Ecological approach towards redefining sexuality of women. In Brazal, A. & Lizares, S. (ed.). Body and Sexuality. Philippines: 

Ateneo de Manila University Press, 90 - 101. [ISBN 978-971-550-516-1]. 

Iliško, Dz. (2006) Pedagogical challenges of education for authentic responsible pluralism and democratic values. Education for democracy in our 

pluralistic society. Sustainable Development, Culture and Education, Helsinki: Helsinki University, 337-349. 

Iliško, Dz. (2006). Teacher’s identity, agency and hope: Perspectives on teacher’s postmodern uncertainty, Abstract book of International 

conference ‘Educational Research, Policy, and Practice in an Era of Globalization: The Asia–Pacific Perspectives and Beyond, Hong Kong, 

APERA, 1-17. 

Iliško, Dz. (2006) The challenges of pedagogy: Reclaiming one’s voice to construct a just world.  in Sinha, S. & Gupta, A.(ed.) At Risk population, 

Sociolinguistic Educational Issues. New Delhi: Dominant Publishers and Distributions, 39 - 51.[ISBN 81-7888-471-2]. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos:                           vairāk nekā 25                                                    

Konferenču tēzes:                                                                               vairāk nekā 25 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīga izglītība  

Dzimumu studijas 

Starpkultūru un iekļaujoša izglītība 

Skolēnu un skolotāju pētnieciskā darbība, pētnieciskās prasmes 

 

Akadēmiskie kursi: 25 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un stili 

Mācību metodes un mācīšanās stili 

Audzināšanas teorija un metodika 

Mācību metodes un mācīšanās stili 

Integrēto mācību metodika 

Starpkultūru izglītība 

Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 

Angļu valoda 

Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā: Zinātniskā darba izstrāde 

Izglītība starpkultūru vidē 

 2KP 

2KP 

2KP 

1KP 

2KP 

1KP 

2KP 

2KP 

2 KP 

2KP 



Mācīšanās stili un mācību metodes 2KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Kopš 2010.g. LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē līdz 2013.g.  

Kopš 2000.g. valsts pētījumu projektu vadība un līdzdalība to īstenošanā, piem., Latvijas ZA pētījumu projekti, EK EQUAL projekts 

“Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” (2004-2007), Eiropas Sociālā fonda projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003; Valsts izglī tības 

satura centra Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes 

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana” projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (vienošanās Nr. 

2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) 

Kopš 2005.g. starptautisku projektu koordinēšana un līdzdalība to īstenošanā, piem., LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP 

projekts “Education for sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local and global futures”, “Educational 

contributions to building cohesion within European social and institutional life”, “Educational contributions to social (re)generation: Creating 

and sustaining opportunities for inclusion” (kopš 2005), Socrates Comenius 2.1 projekts “ICTime - ICT as a Tool of Intercultural and Media 

Education” (2006-2009), UNESCO/UNITWIN projekts “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Skolotāju 

izglītības vadlīniju ieviešana skolotāju izglītības praksē” (2006-2010), u.c. 

Kopš 2000.g. eksperta darbība IZM, Eiropas Kopienas Iniciatīvas un ārzemju projektos. 

Kopš 2000.g. stažēšanās un Erasmus docētāju mobilitāte Sauļu Universitātē (Lietuvā); Beļģijā (Katho augstskolā) u.c.  

 

 

2012.gada 28.augustā                                                                                                 ___________________ /Dzintra Iliško/ 

 



Doc., Dr. philol.  ELVĪRA ISAJEVA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae)  

 

Dzimšanas gads: 1968 

  

Izglītība:  

2002.g. – 2005., 2011.g. 
DU, Humanitārā fakultāte, filoloģijas doktore (Dr. philol.) 

1998.g. – 1999.g 
DPU, Pedagoģijas un psiholoģijas pirmsskolas fakultāte, sākumskolas skolotājas diploms 

1994.g. – 1996.g. 
DPU, Humanitārā fakultāte, filoloģijas maģistre (Mg. philol.) 

1986.g. – 1991.g. 
DPI, Filoloģijas fakultāte, vsk. krievu valodas un literatūras, latviešu valodas skolotājas diploms 

1976.g. – 1986.g. 
Daugavpils 3. vidusskola 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1996. 

2011. 

Filoloģijas maģistre, DPU 

Filoloģijas doktore, DU 

 

Nodarbošanās: 

1990.g. – 2007.g. Sākumskolas, krievu valodas (kā svešvalodas) skolotāja Daugavpils Saskaņas pamatskolā 

1995.g. – 2001.g. Direktores vietniece mācību darbā Daugavpils Saskaņas pamatskolā 
2001.g. – 2007.g. Metodiķe Daugavpils Izglītības pārvaldē 

2007.g. – 2011.g. 

2011.g. –  

Asistente Daugavpils Universitātes Humanitārās  fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedrā 

Docente Daugavpils Universitātes Humanitārās  fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedrā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Слово. (2007) Krievu valoda 6. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 128 lpр. (Līdzautores – G. Pitkeviča, N. Trofimova, A. Šmeisa), 
ISBN 978-9984-37-503-8; 

Слово. (2008) Krievu valoda 7. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 144 lpр. (Līdzautores – G. Pitkeviča, N. Trofimova, A. Šmeisa), 

ISBN 978-9984-40-300-7; 
К слову сказать ... (2008)  Skolotāju grāmata. Metodiskais līdzeklis. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 44 lpp. (Līdzautore – N. Trofimova), ISBN 978-9984-

40-465-3; 

Слово. (2009) Krievu valoda 8. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 176 lpp. (Līdzautores – G. Pitkeviča, N. Trofimova, A. Šmeisa), 
ISBN 978-9934-0-0496-4; 

К слову сказать ... (2009) Skolotāju grāmata. Metodiskais līdzeklis. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 80 lpp. (Līdzautore – N. Trofimova), ISBN 978-9934-

0-0821-4; 
Слово. (2010) Krievu valoda 9. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 168 lpp. (Līdzautores – G. Pitkeviča, N. Trofimova, A. Šmeisa), 

ISBN 978-9934-0-1082-8; 

К слову сказать ... (2010) Skolotāju grāmata. Metodiskais līdzeklis. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 80 lpp. (Līdzautore N. Trofimova), ISBN 978-9934-0-
1288-4; 

E. Isajeva. (2010) Koncepta ceļš asociatīvais lauks krievu un latviešu valodā // Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 

valodniecības  nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Daugavpils, 64.lpp., ISBN 978-9984-14-516-7. 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                                                 vairāk nekā 20 

Konferenču tēzes                                                                                                                            vairāk nekā 20 
 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2005. – līdz šim 

 

Koncepta ceļš asociatīvais lauks krievu un latviešu valodā. Brīva asociatīva eksperimenta psiholingvistiskais modelis 

kā cilvēka valodiskās apziņas pētīšanas veids. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

   

Ievads valodniecībā 

Valodniecības pamati  
Krievu valoda kā svešvaloda 

Sociolingvistika 

Krievu valodas kā svešvalodas mācību metodika  
Krievu valodas mācību metodika 

A 

A 
C 

C 

B 
B 

2 

2 
2 

2 

2 
4 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Līdz 2011. g.  – IZM ISEC ārštata metodiķe, sertifikāts Nr. 56. 

Līdz 2013.g. – Pedagogu tālākizglītības eksperts, sertifikāts Nr. ETI 058. 

 

 2012. gada 28. augustā       /Elvīra Isajeva/ 

 



Lektores, Mg. paed. VIJAS JANKOVIČES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1957

    
Izglītība:   
1976. – 1981.
1969. – 1976.

Daugavpils Pedagoģiskais institūts Matemātikas un fizikas fakultāte, matemātikas un fizikas skolotājas diploms
Dagdas vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1996. Pedagoģijas maģistre informātikas mācīšanas metodikas apakšnozarē

  
Nodarbošanās:
1981. – līdz šim brīdim
1999. – līdz šim brīdim

Strādāju Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē
Lektore Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča I. (2008). Metodiskie materiāli 
studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” studentiem. Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas 
katedra, 80 lpp.

2. Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova O. (2007). Metodiskie materiāli 
profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājiem. DU. Informātikas katedra, 60 lpp.

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Abstraktās skaitļošanas mašīnas un algoritmu teorija
Datori un programmēšana I un II
Datori un programmatūra I un II
Informācijas tehnoloģijas
Informātika
Informātikas mācību metodika
Informātikas praktikums I
Informātikas praktikums II
Informātikas praktikums III
Darbs ar biroja programmatūru
Teksta redaktori, elektroniskās tabulas, datu bāzes
Informācijas sistēmu projektēšanas metodes

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C

2
4
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Laika periodā no 2006. līdz 2007. gadam piedalījos projektā „Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas 
tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana” Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065
Laika periodā no 2007. līdz 2008. gadam piedalījos ESF projektā Nr. 2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065
  
 
2012. gada 28. augusts                                                                                                     _________________ /Vija Jankoviče/
 
 
 



Docentes, Dr. paed.  LOLITAS JONĀNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads:  1966
 

Izglītība:
1984 – 1989
 
1980 - 1984

  
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas  un matemātikas skolotāja 
kvalifikācija
Ilūkstes 1. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2009
1993

Pedagoģijas doktore, Daugavpils Universitāte
Pedagoģijas maģistre

 
Nodarbošanās:
2009 - līdz šim brīdim
2010 - līdz šim brīdim
2005 - 2008
  
 2008-2009
 
2008 -2009
 
1993 -2009
2002 - līdz šim brīdim
2006 - līdz šim brīdim
1989 - 2009

Docente Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē
Eksperte Eiropas Sociālā fonda projektā „Dabaszinātnes un matemātika”
Darbs ESF Nacionālās programmas projektā “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszināņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” (2005/0100/VPD1/ESF/PIAA/ 05/NP/3.2.2/0001/0181)
Pētniece COMENIUS Mūžizglītības programmas projektā  (Nr.133862-LLP-1-DE-COMENIUS-CMP) INSPIRE: 
Neformālās mācīšasnās iedvesma skolas izglītībā)
Experte Leonardo da Vinči projektā “Datorizētu uzdevumu sistēmas izveide un izvērtēšana matemātikā, fizikā un 
ķīmijā  (GenEXis LLP LdV/TOI/2007/LV/003)
Lektore Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē
Fizikas un dabaszinību skolotāju tālākizglītības kursu lektore
VISC ārštata metodiķe
Pasniedzēja/ lektore Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Pipere, A., Grabovska, R., Jonāne, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: An illustrative case study in the Latvian 
context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50 (ISSN 1691-4147). DOI: 10.2478/v10099-009-0045-y

2. Jonāne L. Didactical fractal as a conceptual model for sustainable science teachers’ education// Proceedings of 7th 
International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education. May 5-8, 2009. p. 62.-74. Institute of 
Sustainable Education Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-438-2.

3. Jonāne L., Salītis A. Non-formal energy education in the context of sustainability: perspective of Latvian educators.// Journal 
of Teacher Education For Sustainability. Volume 11,no1, p.65-74, 2009,  Institute of Sustainable Education Daugavpils University. 
ISSN 1691 –4147. http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/

4. Jonāne L. The didactical aspects of integrated science content model for secondary school education // Journal of Teacher 
Education For Sustainability. Volume 9, 2008, p. 45-57. Institute of Sustainable Education Daugavpils University. ISSN 1691 –
4147.   http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/

5. Jonane L. Taking the Experiential Path in Science Teaching. //Journal of Teacher Education and Training. Volume 5, 2005, 50-
60p. Institute of Sustainable Education Daugavpils University. ISSN 1407 –8724

6. Jonane L. Finding possibilities to improve science education in high school and gymnasium. //Journal of   Baltic Science 
education. No 1(7) 2005.63-69 p. ISSN 1843-3898

7. Jansone-Henkuzene I., Jonāne L., Vilks I. Zeile L. Dabaszinības 10. klasei. (Māc. gr. Lielvārds, 2009, ISBN 978-9984-11-286-2
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                           12
Konferenču tēzes                                                                        vairāk nekā 10

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2000 - 2004
2004 - 2010
2008 - 2009

Pētīts dabaszinātņu mācību saturs, metodes un pedagoģiskās pieejas izglītībā kopš 1920. gada.
Kontekstuālā pieeja dabaszinātņu apguvē vispārizglītojošā vidusskolā.
COMENIUS programmas projektā pētīta situācija formālās un neformālās izglītības integrācijas jomā.

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti

1. Fizikas didaktikas aktuālās problēmas
2. Fizikas mācību metodika
3. Alternatīvās mācību darba formas
4. Fizikas eksperimenta tehnika un metodika
5. Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā
6. Vielas uzbūve un siltumprocesi
7. Fizikas uzdevumu risināšanas praktikums
8. Dabaszinību mācību metodika (5.-6.kl)

9. Dabas fizikālie procesi
10. Lietišķās dabaszinības
11. Dabaszinātnes cilvēces kultūrā
12. Dabaszinību mācību metodika 1-4 klasei

B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
C
B

3
4
2
2
4
5
2
3
2
2
2
3

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/
http://versita.metapress.com/content/7v06684444245281/


2005 – 2011      pieredze ESF Nacionālās programmas projektos “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība          
dabaszināņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” un „Dabaszinātnes un matemātika”

2002-2008, 2010        pedagoģiskā darba pieredze  Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā.
 
 
 28. 08. 2012.                                                                                                                   __________________ /
Lolita Jonāne/

 
 



 
Mag.paed. Aijas Kalniņas
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1974.

  
Izglītība:
 
2001.-2004.
1996.-1998.
1993.-1997.
1992.-1996.
1989.-1992.

 
 
LPA  skolotāja logopēda kvalifikācija
DPU  pamatskolas svešvalodas skolotāja kvalifikācija
DPU  deju skolotāja kvalifikācija
DPU  sākumskolas un pamatskolas bioloģijas,mājturības skolotāja kvalifikācija
Preiļu 1. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
1996.
 
 
 
 

 DU Maģistra grāds pedagoģijā
 DPU Bakalaura grāds pedagogijā sākumskolas dabaszinātņu mācīšanas apakšnozarē. 
 

 
Nodarbošanās:
No 2009.- līdz šim
No 2000. -līdz šim
2003.-2005.
1996.-1999.
 
 

Daugavpils pilsētas 18. Pirmsskolas izglītības iestāde, skolotāja logopēde
Daugavpils Vienības pamatskola, skolotāja logopēde
Daugavpils Valsts ģimnāzija, mājturības skolotāja
Daugavpils Vienības pamatskola, sākumskolas skolotāja
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
 
 
 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā ____
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā ____
 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
  

 
 
 
 

 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti

 
Logopēdija
Logoritmika
 
 

 
B
C

 
2
1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 Piedalījos Erasmus programmā 2006.g.Ungārijā :Educational contributions to social (re)generation: creating and sustaining 
opportunities for inclusion.  

 
 
 
Datums 29.08.2012. ___________________  / Aija Kalniņa/



Lektores, Mg. paed. IRINAS KAZAKEVIČAS 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  
Dzimšanas gads:  1963 
 
Izglītība:  
2003-2007 doktorantūra Latvijas Sporta Akadēmijā .Sertifikāts (DS Nr.00031).
1995.g. Sporta pedagoģijas maģistra grāds, maģistrantūra Latvijas Sporta Akadēmijā 
1985.g. augstākā, Latvijas Fiziskās kultūras institūts, fiziskās audzināšanas pasniedzēja kvalifikācija, diploms Latvijas Fiziskās  

kultūras institūts
1981.g. vidējā, Atestāts Černjahovskas 6.vidusskolā
  
Zinātniskie grādi:
1985.g. – Maģistrs sporta pedagoģijā 
 
Nodarbošanās:
2010. – līdz šim brīdim Vingrošanas Olimpiskais centrs, treneris
2003.– līdz šim brīdim DU Izglītības un vadības fakultātē, Mācību metodiku katedras lektore
  
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos        vairāk nekā  15
Konferenču tēzes vairāk nekā  20
  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2005. – līdz šim Monitorings – bērnu fiziskas veselības un fiziskas attīstības izpētes datu vākšanas un apstrādes pasākumi.
   
Akadēmiskie kursi:                                                          Programmas daļa      Apjoms, kredītpunkti   
Vingrošana un tās mācību metodika                                                     B                                       8 KP
Aerobika un tās mācību metodika                                                                                                  2 KP
Ritmika, tautas dejas un tās mācību metodika          1 KP
Mākslas vingrošana un tās mācību metodika         1 KP 
Profesionālās kvalifikācijas prakse                                                                                                8 KP
  
  
28/08/2012                                                                                                                            _________________  /Irina Kazakeviča/
 
 
 



Asociētās profesores, Dr.psych. IRĒNAS KOKINAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1959
 

Izglītība:
1995.
1994.
1981.
1976.-1981.
1976.

  
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pabeigts doktorantūras kurss psiholoģijā
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (DPU), Psiholoģijas maģistra grāds
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte, vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija
Daugavpils Pedagoģiskais institūts 
Ludzas rajona Rundēnu vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2010.
  
2003.
1996.
1994.

asociētā profesore psiholoģijas nozares attīstības psiholoģijas apakšnozarē, Daugavpils Universitātes (DU), Šauļu Universitātes, 
Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un psiholoģijas profesoru padome
asociētā profesore psiholoģijas nozares attīstības psiholoģijas apakšnozarē, LU Psiholoģijas zinātņu nozares profesoru padome
psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. Psych.)Latvijas Universitāte
Psiholoģijas maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

  
Nodarbošanās:
2006. līdz šim brīdim
2003. līdz šim brīdim
1996.
1996.
1990.
1990.
1986.

DU Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja
DU Pedagoģiskās psiholoģijas katedras asociētā profesore
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas katedras vadītāja
DPU Psiholoģijas katedras docente
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras mācību spēks
Daugavpils pilsētas Tautas izglītības nodaļas starpskolu mācību ražošanas kombināts, kursa “Profesijas izvēle” pasniedzēja
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, mācību meistars

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Kravale-Pauliņa & Kokina I. (2010) The Integration of formal and non-formal Education in the Context of Sustainable Development:Views of Latvian 

Educators. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1 (1), 66-78. ISBN 978-9984-14-487-0.
2. Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. Identification of professions: psychological peculiarities of acquiring a professional identity of teachers. 

Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 30-37. 2009. ISSN 1822-7864, EBSCO, Copernicus Index.
3. Davidova J. & Kokina I. (2009) Latvian teachers’view about gender differencies in intellectual giftedness development. A. Šļahova (Ed.) Arts 

for Sustainable Development: Scientific articles of 6th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils: Akadēmiskais 
apgāds “Saule”, 7-29. ISBN 978-9984-14-463-4

4. Davidova, J. & Kokina, I. (2009) Music teacher’s innovative activity in contemporary conditions: Latvian music teachers’ view. The Changing Face of 
Music Education: Music and Environment. Tallinn: Tallinn University, 58-67. ISBN 978-9985-58-632-

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                                         vairāk nekā 73
Konferenču tēzes                                                                                                        vairāk nekā 31

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1993- līdz šim brīdim Attīstības psiholoģija, Apdāvinātība, Vadības psiholoģija, Pedagoģiskā psiholoģija.

  
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Apdāvinātības attīstība                                                 
Apdāvinātības problēma pedagoģijā                         
Skolotāja kompetences problēmas pedagoģijā        
Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā       
Vadības māksla organizācijās un grupās                                                                                  
Saskarsmes psiholoģija                                                                                            
Vadītāja praktiskā psiholoģija                                  
Valsts pārvaldes ētika                                                                      
Vadības teorija                                                                     
Augstskolu pedagoģija                                         
Vadības psiholoģija izglītības psihologa darbā    
Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības I, II un III daļas  
Psihodiagnostisko metožu izmantošana izglītībā I un II daļas                                
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija un metodiskās prasības          
Izglītības psihologa ētika                                          
Profesionālā ētika sociālajā darbā                                                    
Pedagoģiskā psiholoģija           
Ģimenes pedagoģija                                                   
Rotaļu un spēļu psiholoģija                                                                                     
Profesionālā ētika mākslinieka darbā                   

B
B
B
B
C
C
B
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
C
C

2
2
2
1
2
2
2
2
4
1
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
●EuroPsy Latvijas nacionālās Komitejas priekšsēdētāja – kopš 2010.g.

●Kopš 2010.gada – DU Senāta priekšsēdētāja

●Kopš 2007. gada - DU Senāta priekšsēdētāja vietniece

●Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātnes nozarē „Sociālā psiholoģija”

●Kopš 2005.gada LZP eksperts LZP projektu izvērtēšanai psiholoģijā



●Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  of Teacher Educators in Europe).

●Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.

●Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council for High Ability).
  
  
28.08.2012.                                                                                                                                    ___________________ /Irēna Kokina/



Lektora, Mg. paed.  ARNOLDA KOVAĻEVSKA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1952

    
Izglītība:   
2000.-2002.
1996.-1998.
1969.-1974.
1966.-1969.

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fiziskās audzināšanas skolotāja diploms
Daugavpils Pedagoģiskajā institūts, Fizikas un matemātikas skolotāja diploms
Preiļu 1.vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003.- līdz šim brīdim Lektors, Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, Mācību metodiku katedra

  
Nodarbošanās:
2002.–2003.
1999.-2003.
1995.
1992.-1995.
1986-1992.
1983.-1986.
1976.-1983.
1974.-1975.
1974.

Katedras vadītājs, Daugavpils Universitātes sporta pedagoģijas katedra
Asistents, Daugavpils Universitātes sporta pedagoģijas nodaļa, sporta metodikas katedra
Sporta organizators, Daugavpils Tirdzniecības skola
Komercaģents, SIA „Grāmata”
Direktors, Daugavpils grāmatu tirdzniecības uzņēmums
Instruktors, Daugavpils pilsētas PK
Fizikas un fiziskās audzināšanas skolotājs, Daugavpils 12.vidusskola
Dienests Padomju armijā
Laborants, Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Svešvalodu katedra

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes 7. ikgadējā konference. Fiziskās audzināšanas metodikas un sporta sekcija- „Konfliktu situācijas 
sporta spēļu komandā”

Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes 7. ikgadējā konference. Fiziskās audzināšanas metodikas un sporta sekcija- „Konfliktu izpausmes 
formas un pedagoģiskās iejaukšanās aspekti sporta spēļu komandās”

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Slēpošana un tās mācību metodika
Volejbols un tā mācību metodika
Futbols un tā mācību metodika
Badmintons, galda teniss un to mācību
Sporta vēsture
Vieglatlētika   
Tūrisms un tā mācību metodika

B
B
B
C
C
B
B 

2
4
2
1
2
7
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
26.-27.11.2010,Latvijas vieglatlētikas savienības,apliecība Nr.VTR 448.

12.03.2009, , Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem –
   treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi apliecība Nr. 348.

13.05.2008, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 313.

25.05.2007, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 332.

25.09.2007, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 664.

30.09.2005, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 752-T.

30.04.2005, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 661-T.

18.09.2004, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 352-T.

18.10.2003, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 1061-T.

17.05.2003, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – 
treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 849-T.

   



2012. gada 28. augustā                                                                                           _________________ /Arnolds Kovaļevskis/
 
 
 



Profesores, Dr.paed. ELFRĪDAS KRASTIŅAS 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1947

    
Izglītība:   
1996.
1993.
1972.
1966. 

Pedagoģijas doktora diploms Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes (DPU)
Pedagoģijas maģistra diploms Latvijas Universitāte
Fizikas un matemātikas pasniedzēja diploms Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātē
Diploms Rīgas 2.internātskola (ar matemātikas novirzienu)

   
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2002., 2008.
1998.
1996.
1995.

profesore, Daugavpils Universitātes padome
asociētā profesore, DPU padome
docente Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē
lektore Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē

  
Nodarbošanās:
2002. – līdz šim brīdim
1998.-2002. 
1996.-1998. 
1995.-1996.
1990.-1993.  
1982.-1990.
1972.-1998.   
1970.-1972. 
1970.

profesore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, Mācību metodiku katedrā
asociētā profesore Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Mācību metodiku katedrā
docente Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Mācību metodiku katedrā
lektore Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Mācību metodiku katedrā
direktora vietniece Kokneses vidusskolā
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā Rīgā
matemātikas skolotāja Kokneses vidusskolā
matemātikas skolotāja Ķeipenes pamatskolā Ogres raj.
audzinātāja Suntažu internātskolā Ogres raj.

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Matemātikas mācību grāmatas 1.-6.klasei (17)

Palīglīdzekļi skolēniem 1.-6.klasei (37)

Metodiskie palīglīdzekļi skolotājiem 1.-6.klasei (18)

Krastiņa E, Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. – R.RaKa, 2004. ISBN: 9984-15-592-7.

Krastiņa E., Draviņa D. Matemātika spēlēs un rotaļās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, ISBN: 978-9934-0-1028-6.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                                         vairāk nekā 20
Konferenču tēzes                                                                                                      vairāk nekā 25

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1980. – līdz šim
 
2008.
  
2009./2010.
2010./2011.

Matemātikas mācību saturs un metodika 1.-6.klasei, mācību individualizācija, mācību sasniegumu 
vērtēšana.
IZM iepirkums 08/73 Metodisko materiālu „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums” izstrāde - projekta vadītāja
Mācību priekšmetu standartu projektu programmu paraugu pilnveide VISIC 2009/53 – darba grupa
Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Matemātikas mācību metodika (1.-4.kl.)
Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā
Matemātikas mācību metodika (5.-6.kl.)
Mācību organizācijas pamati
Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes problēmas
Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un vērtēšanas metodoloģiskais pamats
Didaktika
Arodpedagoģijas metodika

B
A
B
A
A
C
A
A

6
1
2
1
2
2
2
2

  
   
 2012. gada 28.augustā                                                                                                 _________________  /Elfrīda Krastiņa/

  

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/katalogs/index.php?search=Elfr%C4%ABda+Krasti%C5%86a&search-in%5b%5d=2&cat_id=&sub_cat_id=&third_cat_id=&search-go=1
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/katalogs/index.php?search=Dace+Dravi%C5%86a&search-in%5b%5d=2&cat_id=&sub_cat_id=&third_cat_id=&search-go=1


 
 

Dr.paed., Mg.psych.  MĀRĪTES KRAVALES- PAULIŅAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1977

  
Izglītība:  
2001.- 2004.
1999.-2001.
1999.-2001.
1995.-1999.
1995.

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas studijas doktorantūrā
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
Daugavpils Universitāte, Izglītības  zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, izglītības psihologa un 
sociālo priekšmetu skolotāja kvalifikācija
Gulbenes vidusskolas atestāts

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
2006.
 

Pētniece, Daugavpils Universitātē Ilgtspējīgas izglītības institūts
Docente pedagoģijā, Daugavpils Universitāte
 

Nodarbošanās:
2008. – līdz šim brīdim
2007. – līdz šim brīdim
2006.- līdz šim
 brīdim
2000.-2006.
1998.-2003.

Direktore profesionālās maģistra programmas „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” un  pirmā 
līmeņa profesionālā programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” 
Pētniece  Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā
 
Docente Daugavpils Universitātē
 
Asistente Daugavpils Universitātes Pedagoģijas katedrā
Prakses metodiķe Daugavpils Universitātē

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Kravale- Pauliņa,M.,Kokina, I.(2010) The integration of formal and non-formal education in the context of sustainable development: 
views of Latvian educators. In A.Skrinda (Ed.)  Institute of sustainable education, Daugavpils University, Latvia, Volume 1/ISSUE I-
2010, 66-78. [ISBN 978-9984-14-487-0]
Pipere, A., Jonāne, L., Salītis, A., Kokina, I., Grabovska, R., Kravale-Pauliņa, M. (2009). Energy topic in non-formal education of 
Latvia. In A. Skrinda (Ed.), 7th International JTEFS/BBCC conference “Sustainable Development. Culture. Education”. Research and 
Implementation of Education for Sustainable Development. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 49 – 61. [ISBN 978-9984-14-438-
2].
Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Ilisko, D., Stakle, A.(2007) Toward the Sustainability in Teacher Education: Promise of Action 
Research, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, BBCC/ISE annual collection of 
articles, Vol. 2, Daugavpils: Daugavpils University Publishing house „Saule”, 263-292.
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 10
Konferenču tēzes                                                                                                         vairāk nekā 10 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2001– līdz šim
 

Neformālā izglītība, ilgtspējīga izglītība, skolotāja profesionālā identitāte, skolotāju profesionālā pilnveide
 

Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti

Pedagoģijas vēsture A 2
Vispārīgā pedagoģija A 2
Ģimenes pedagoģija A 2
Audzināšanas teorija un metodika A 2
Skolotāja profesionālās identitātes pilnveide A 2
Sociālā darba vēsture un perspektīva A 2
Sociālpsiholoģiskās  mācīšanas metodes A 2
Psiholoģijas mācīšanas metodika A 2
Brīvprātīgā darba organizēšana un vadīšana A 2
Neformālā izglītība un brīvprātīgo darba organizēšana A 2
Pedagoģisko teoriju kritisks izvērtējums A 2
Karjeras konsultants profesionālā ētika A 2
Darba tirgus un darba meklēšanas process A 2
Komunikācijas teorijas A 2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Kopš 2008.g. FEDORA  ( Eiropas augstākās izglītības iestāžu karjeras konsultantu asociācijā) biedre
Kopš 2008.g. Asociācijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai biedre
Kopš 2007. g. Baltijas un Melnās jūras izglītības pētījumu konsorcijā darbība



Kopš 2000.g.Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas locekle 
Kopš 1999.g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle
 
2012. gada 20.augusts /Mārīte Kravale- Pauliņa/

 



Lektores, Mg. oec., Mg. psych. ILONAS KUŅICKAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1971

  
Izglītība:  
2001. – 2006. 
 
1998. – 2000.
1994. – 1998.
 
1994. – 1996.
 
1990. – 1994.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, pabeigts doktora studiju programmas „Reģionālā ekonomika” 
teorētiskais kurss
Daugavpils Universitāte maģistra studiju programma „Ekonomika”
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļa, studiju 
programma “Komerczinības”, ekonomists, ekonomikas bakalaura grāds
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūra, psiholoģijas maģistra grāds vecumposmu un 
pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē.
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes studiju  programma “Pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija”, 
pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, psiholoģijas bakalaura akadēmiskais grāds

 
Nodarbošanās:

1990. – 1992.
1992. – 2000.
1997. – 2000.
1997. – 2000.
1998. – 2001.
1998. – 2000.
1998. – 2009.
1999. – 2000.
1999. – 2001.
2000. – 2001.
2000. – 2004.
2004. – 2006.
2004. – 2009.
2008. – 2009.
2001. – līdz šim brīdim
2001. – līdz šim brīdim

Audzinātāja Daugavpils Skolu valdes 7.bērnudārzā
Vecākais laborants Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Ekonomikas un sociālo zinātņu katedrā
Lektore Daugavpils mākslas koledža „Saules skola”
Lektore RTU Daugavpils Mācību zinātņu centrā „Muitas koledža”
Asistente Daugavpils Pedagoģiskā universitāte sociālo zinātņu katedrā
Biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Daugavpils 10. vidusskolā
Biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Daugavpils 12. Vidusskolā
Pasniedzēja Valsts Administrācijas skolā
Revīzijas komisijas locekle Daugavpils Pilsētas domē
Vadītāja vietniece Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Ekonomikas nodaļā
Biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Daugavpils  pilsētas Eksperimentālā vidusskolā
Revīzijas komisijas locekle Daugavpils Universitātē
Biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā
Lektore RTU Daugavpils filiālē
Lektore Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte, ekonomikas katedrā
Prodekāne Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Kuņicka I. Economic Development Ratings of the Baltic States. Przeglad Polityczno-Gospodarczy Europy Srodkowej i 
Wschodniej Nr.3 – Wloclawek, p. 23-29. 2007. ISSN 1734-4018.

2. Kuņicka I. The Role of Basic Economic Indices in the Development of the Baltic States. Nowoczesnosc ponowoczesnosc 
spoleczenstwo obywatelskie u Europie srodkowej iwschodniej. Polija: Lublin.523.-527. lpp. 2007.

3. Kuņicka I. Ekonomiskās attīstības analīze Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs 2002.-2007.gadā. Daugavpils 
Universitātes 50.starptautsikā zinātniskā konference. Latvija, Daugavpils, 15.-17.maijā, 105. lpp., 2008. ISBN 978-9984-14-396-5.

4. Kuņicka I. Unemployment in the Regions of Latvia in the Process of European Integration. Between Europe and Russia. 
Universitu Nikolaja Kopernika, Torun, 2009., 189.-200.lpp., ISBN 978-83-231-2348-4

5. I.Kuņicka Ekonomiskās stabilitātes problēma Latvijas ekonomikā. Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte. 
Sociālo pētījumu institūts. Starptautiskā zinātniskā konference „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES 
apstākļos” – Daugavpils, 20.lpp., 2010.gada 3.decembris.
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                  vairāk nekā 20
Konferenču tēzes                                                                   vairāk nekā 10

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1998. līdz šim
2000. līdz šim
2004. līdz šim

Ekonomikas mācību metodikas
Tautsaimniecības ekonomika
Reģionālā ekonomika

 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Ievads ekonomikā
Makroekonomika
Tautsaimniecības vēsture
Reģionālā ekonomika
Ekonomikas pamati
Ekonomika
Ekonomikas mācību metodikas
Mācību metodikas sociālajās zinībās (ekonomika 5.-9. klasei)
Makroekonomika
Ekonomikas teorija vides plānošanā

                 A
                 A
                 B

B
B
B
B
B
A
A

4
4
4
2
2
2
2
2
2
4

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:                Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” direktore.



 
 
2012. gada 28. augustā                                                     _________________ /Ilona Kuņicka/
 
 



Lektores, Mg.biol. IRĒNAS KUŅICKAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads:  1953
Izglītība:   
2007. Veselības Ministrijas Katastrofu medicīnas centrs, pirmās palīdzības instruktoru apmācību kurss
1996.-1997. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, maģistra studiju programma „Bioloģija”
1994.-1995. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas studijas augstskolas kursa apjomā
1972.- 1978. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte, iegūta kvalifikācija ārsts-pediatrs
1968.-1971. Daugavpils 1.vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998. Bioloģijas maģistra grāds anatomijas un fizioloģijas apakšnozarē
 
Nodarbošanās:
No 2008. - līdz šim Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja p.i.
No 2007.g. līdz šim Pirmās palīdzības pasniedzēja (sertifikāts Nr. 340, Ārstu biedrība, NPKMA, līdz 12.10.2012).

  
  
No 2003. - līdz šim Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Anatomijas un fizioloģijas katedras lektore, 

profesionālās studiju programmas „Fizioterapija” direktore

  
1998.-2003. Daugavpils Universitāte (Daugavpils Pedagoģiskā universitāte), Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas 

un veselības mācības katedras lektore, studiju programmas „Veselības mācības skolotājs” direktore
1996.-1997. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas un veselības mācības 

katedras asistente
1992.-1996. Daugavpils pilsētas Skolu valdes ārste
1985.-1992. Daugavpils pilsētas Veselības nodaļa, pilsētas galvenā ārsta vietniece mātes un bērna veselības aizsardzībā
1978.-1985. Daugavpils Bērnu slimnīca, pediatrs

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Gotlib J., Białoszewski D., Opavsky J., Garrod R., Estévez Fuertes N., Pérez Gallardo L., PazLourido B., Monterde S., Suarez 
Serrano C., Sacco M., Kunicka I. Attitudes of European physiotherapy students towards their chosen career  in the context of 
different educational systems and legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy: implications for university curricula. 
Physiotherapy (2011), doi:10.1016/j.physio.2011.02.003, PHYST-582; No. of Pages 10. ISSN 00319406. SCOPUS.

2. Gotlib J., Bialoszewski D., Opavsky J., Kunicka I., Kaminska I., Kaczmarska A. Attitudes of Students Towards Chosen Career in the 
Context of different Educational Systems in Central Europe – Implications for Curricula. 16th International World Confederation for 
Physical Therapy Congress, 20-23 June 2011, Amsterdam, Holland. Physiotherapy, Volume 97 Supplement S1.Tēzes, posteris.

3. Gotlib J., Kuņicka I. at al. Attitudes of Physiotherapy Students Towards their Chosen Career in the Context of Different 
Educational Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Central Europe. Tēzes. ENPHE 
konference „Transparency in Physiotherapy Education without Borders”, Rīga, 2010.

4. Gotlib J., Kuņicka I. at al. Perception of Physiotherapist Profession by First-year Students in Poland and Latvia. Tēzes. ENPHE 
konference „Transparency in Physiotherapy Education without Borders”, Rīga, 2010.

5. Antoņeviča L., Žilinska A., Kuņicka I.. 2009. Fiziskā aktivitāte dažādās vecuma grupās. Starptautiskās zinātniski-pētnieciskās 
konferences Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā rakstu krājums, 13.-17. , ISBN 978-9984-44-033-0.

6. Gotlib J., Bialoszewski D., I. Kaminska, Kunicka I., Sierdzinski J. Familiarity with Career Possibilities among First-Year 
Physioterapy Students from Poland and Latvia – Implications for Curricula. International Yournal of Rehabilitation Research. 
Proceedings of the 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation. Vol. 32, suppl.1, pp. S92-S93, August 
2009, ISSN 0342-5282 , Rīga, 09.-12.09.2009.

7. I.Kondrāte, I.Kuņicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudžiem par intīmo: rokasgrāmata skolotājiem” , VVVA, 2005., 138 lpp., ISBN 
9984-648-22-9. „Pusaudžiem par intīmo: aktivitātes darbam klasē”, VVVA, 2005., 101 lpp., ISBN 9984-684-23-7.

8. Recenzija. Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Mācību līdzeklis. DU, Saule, 104.lpp., ISBN-9984-14-280-9
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                  vairāk nekā 15
Konferenču tēzes                                                                   vairāk nekā 20
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
No 1996. Dažāda vecuma iedzīvotāju grupu veselības stāvoklis, paradumi, uzvedība, attieksmes
 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Medicīniskā terminoloģija (PBSP Fizioterapija) A 2
Sociālās zinības: veselības mācība (PMSP Vidējās izglītības skolotājs) B 4
Veselības pedagoģija (PBSP Fizioterapija) B 2
Sabiedrības un kopienas veselība (PMSP Sociālais darbs, Karjeras konsultants) B 2
Infekcijas slimības un epidemioloģija (PBSP Fizioterapija) B 2
Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna (PBSP Pirmsskolas skolotājs) B 2
Sociālās zinības un to mācību metodika 5.-9.kl.: veselības mācība (PBSP 
Pamatizglītības skolotājs)

B 3

Pirmā palīdzība (PBSP Fizioterapija, Sporta skolotājs, Sociālā drošība un aizsardzība) B 1
Darba medicīnas pamati un arodveselība (PMSP Darba drošība) B 2
Bakalaura darba izstrādes metodoloģija (PBSP Fizioterapija) C 1
Medicīnas vēsture (PBSP Fizioterapija) D 1



 Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2002.-2009.gg. Sabiedrības veselības valsts aģentūras reģionālā koordinētāja veselības veicināšanā.
2009.g. Projekts „Kustīgs un vesels”, apmācību vadīšana, Ziemeļvalstu padome, DNVOAC.
2008.-2009.gg. Projekta „Nepilngadīgo grūtnieču no sociālā riska ģimenēm integrācija sabiedrībā” vadītāja, Bērnu un ģimenes 
ministrija, Latgales plānošanas reģions, Daugavpils Dome.
2008.g. Sabiedrības integrācijas fonda starprajonu projekts „HIV+: dzīves realitāte”, koordinatora asistente.
No 1996.g. Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas biedre.
2012. gada 28. augustā                                                                                                          ___________________ /Irēna Kuņicka/

  
 



Vadošā pētnieka, Dr. psych. VALĒRIJA MAKAREVIČA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1951

  
 
Izglītība:
1986.-1989.
1968.-1974.

  
  
Latvijas Universitātes aspirantūra.
Daugavpils Pedagoģiskais institūts. Fizikas un matemātikas fakultāte.

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 1992 Doktora grāds  psiholoģijā. Latvijas Universitāte.

 
Nodarbošanās:
Kopš 2006.g.
2003.-2006.g.
2000.-2003.g. 
1996.-2000.g.
1993.-1996.g.
1989.-1993.g.
1980.-1986.g.
1979.-1980.g.
1976.-1979.g.
1974.-1976.g.

Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts, vadošais pētnieks
Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents
Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras docents
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas katedras docents
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas katedras vecākais pasniedzējs 
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras laborants
Latvijas Kinoamatieru biedrības Kinoamatieru kluba - laboratorijas vadītājs
Daugavpils rajona Medumu palīgskolas audzinātājs
Krāslavas rajona Ežezeru pamatskolas fizikas un matemātikas skolotājs

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Makarevičs, V. (2008) Tolerance and Peculiarities of its Manifestation in Students of Southern Latvia and Sweden. Tolerance and 

Intolerance in the Modern Society: The East – The West. International Science-Practical Conference Materials. St.Peterburg, April 
24-25, 2008. Edited by Prof.Irina.L.Pervova. 317-328.

2. Makarevičs, V. (2008) Professional Competences of Future Teachers: Perspective of Different Evaluators and Contexts. Journal of 
Teacher Education for Sustainability. Volume 10. 68-78.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                       vairāk nekā 40
Konferenču tēzes                                                                       vairāk nekā 70
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1999. – līdz šim
2005. – līdz šim

Tolerance kroskulturālā kontekstā
Uz ilgspējību orientēta pētnieka identitāte

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Psihoanalītisko teoriju apskats
Attīstības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Mākslas psiholoģijas problēmas
Tēla psiholoģija

A
A
A
A
A

2
2
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
Leonardo da Vinci projekts Nr. 2004-ISL /04/B/F/PP-164001. Adult screening instrument on the internet dyslexic; motivational 
strategies. Sadarbībā ar Islandes, Dānijas, Francijas, Rumānijas partneriem) (2004-2007.g.). 14 400EUR. Koordinators Latvijā.
  
  
28.08.2012.                                                                       ___________________ /Valērijs Makarevičs/ 

 
 
 
 
 



Docenta, Dr. iur. ALEKSANDRA MATVEJEVA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads:  1953

    
Izglītība:   
2004-2009
  
2001-2003
  
1980-1984
1977-1979

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes doktora studiju programma, iegūts juridiskās zinātnes 
doktora zinātniskais grāds policijas tiesību apakšnozarē
Latvijas Policijas akadēmijas maģistrantūra, iegūts tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds policijas 
tiesību apakšnozarē
Ļeņingradas PSRS IeM augstskola, kvalifikācija jurists
Rīgas PSRS IeM vidējā speciālā milicijas skola, kvalifikācija jurists

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2010.
2009.
2008.

Daugavpils Universitātes docents
Juridiskās zinātnes doktors policijas tiesību apakšnozarē 
Latvijas Policijas akadēmijas docents

  
Nodarbošanās:
2010.- līdz šim brīdim Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docents, programmas direktors

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Analуsis of the Content of the Efficiencу of Policing// The Fifth as European Union Member States: Topical Problem in 
Managment of Economics and Law Proceedings of the International Conference, 8-9 Maу 2009 Riga, 2009, 382 – 400 p[416].

2. The Organ of the Police Institution and the Science of Police Law.// Third Year within the European Union: Topical 
Problems in Managemant of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 27-28 April 2007. Riga, 2007, 278-
294 p [344 pp].

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                vairāk nekā 30
Konferenču tēzes                                                                vairāk nekā 20 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 Valsts pasūtīta pētījuma (iekšlietu ministra I.Godamaņa 2007. gada 2. augusta vēstule Nr. 1-42/3368 „Par pētījumu veikšanu”)
 „Ārvalstu pieredze policijas un izglītības iestādes sadarbībā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un likumpārkāpumu prevencijā”, 
projekta vadītājs.
Eiropas UNICRI projects “Coordinating National Research Programmes and Policies on Security at Mayor Events in Europe (EU – 
SEC II)” līdzdalība. 

 
Akadēmiskie kursi:

 Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Profesionālā ētika
Likumpārkāpumu novēršana
Civilā aizsardzība un ugunsdrošība
Administratīvais pārkāpums un administratīvo sodu process
Darba tiesības, aizsardzība un drošība
Patrulēšana
Personāla vadība un dienesta gaitas reglamentējošie tiesību akti
Policijas speciālā taktika
Policijas administratīvā darbība
Darba aizsardzība un darba drošība
Eiropas kopienu tiesības
Tiesību teorija

A
B
A
B
B
B
B
B
B
A
B
B

1
1
2
2
2
3
1
1
3
2
4
4

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
     2001.- 2009. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras lektors , docents, katedras 
vadītājs
        1977. - 2000. Dienests iekšlietu iestādēs
     1974. - 1977. Dienests PSRS Jūras kara flotē
        1973. - 1974. Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas sagatavošanas nodaļas, mehanizācijas fakultātē, students
   
 
  2012. gada 30. augustā                                                                                          ___________________ /Aleksandrs Matvejevs/



Pētnieces, PhD, ILONAS MIČULES 

dzīves un darba gājums 

CV (curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1975. 

 

Izglītība: 

2002. 

1998. 

1998. 

1994. 

 

Skolotāja diploms, angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikācija, Daugavpils Universitāte, LV 

Bakalaura diploms, vēstures bakalaura grāds kultūrvēsturē, Rēzeknes Augstskola, LV 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija, Rēzeknes Augstskola, LV 

Vidusskolas atestāts, Preiļu 1.vidusskola, Preiļi, LV 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. 

1999. 

Filosofijas doktora grāds (PhD), Fordamas Universitāte (Fordham University), Ņujorka, ASV 

Maģistra grāds (MA), Fordamas Universitāte (Fordham University), Ņujorka, ASV 

 

Nodarbošanās: 

kopš 2008. 

kopš 2006.  

2002.-2004. 

2002.-2003. 

2002. 

1999.-2002. 

 

Prodekāne Izglītības un vadības fakultātē, Daugavpils Universitāte, LV 

Pētniece Ilgtspējīgas izglītības institūtā, Izglītības un vadības fakultāte, Daugavpils Universitāte, LV 

Angļu valodas skolotāja, Rīgas 31.vidusskola, Rīga, LV  

Angļu valodas skolotāja, Rīgas 1.internātpamatskola, Rīga, LV 

Izglītības iestādes vadītāja vietniece mācību darbā, Aglonas Katoļu ģimnāzija, Aglona, LV 

Angļu valodas, vēstures un ētikas skolotāja, Aglonas Katoļu ģimnāzija, Aglona, LV 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational landscape. Journal of Teacher 

Education for Sustainability, 12(1), 51-65 (ISSN 1691-4147).  DOI: 10.2478/v10099-009-0046-x. 

2. Iliško, Dz., Mičule, I., Ignatjeva, S. (2010). Advancing children’s citizenship skills in the communities of inquiry in the primary schools of Latvia. In 

N. Ondrušková, S. Krno (Eds.), Dimenzie občianstva a výchova / Dimensions of Citizenship and Education, 10-12 February 2010  (pp. 259-270). 

Bratislava, Slovakia: KEVON. (ISBN 970-80-8118-016-3).   

3. Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2009). Doing research with children: the experience in primary schools in Latvia. In J. Calvo de Mora (ed). 
Sharing responsibilities and networking through school process. Granada: University of Granada, 169-187.[ISBN: 978-84-338-4907-6]. 

4. Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Ilisko D. & Stakle, A. (2007) Toward the Sustainability in Teacher Education: Promise of Action Research. In 

A.Pipere (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes. BBCC/ISE Annual collection of articles , Vol. 2, Daugavpils: 

Daugavpils University Publishing House “Saule”, pp.263-292. (ISBN 978-9984-14-373-6). 

5. Belousa, I., Micule, I. (2007). Experience of the Institute of Sustaiable Education. Faculty of Education and Management. In M.Vilela & K.Corrigan 

(eds.) Good Practices in Education for Sustainable Development Using the Earth Charter. UNESCO Education for Sustainable Development in 

Action, Good Practices No 3. San Jose, Costa Rica, pp.157-161. (ISBN 978-9977-925-54-7). 

6. Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I. (2007). Gender Equality in Science Curriculum: Recommendations of Reorienting Science 

Education toward Sustainable Development. In A.Pipere (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes. BBCC/ISE 

annual collection of articles, Volume 2. Daugavpils: Daugavpils University: Saule, pp.161-174. (ISBN 978-9984-14-373-6). 

7. Gedžūne G., Gedžūne I., Skrinda A., Mičule I. Educational action research to generate ecological wisdom of insight for inclusion and sustainability, 

Discourse and Communication for Sustainable Education, 2(1), pp.5-31, 2011. 

8. Iliško Dz., Mičule I., Ignatjeva S.: Teacher’s Engagement with the Research: A Case Study, Proceedings of the 9th international JTEFS/BBCC 

conference “Sustainable Development. Culture. Education: BBCC Mission: BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in 

Education for Sustainable Development (Siauliai, Lithuania, May 18-21, 2011), pp. 163-170. http://du.lv/files/0000/4332/TSI_konferencija.pdf  
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                    vairāk nekā 8  

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 9 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

kopš 2006. Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi, mācību plānu teorijas 

 

Akadēmiskie kursi:  
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Mācību plāna teorija, izveide un izvērtējums 

Svešvaloda (angļu valoda) 

Kristīgā mācība un tās mācību metodika 

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko ārvalstu literatūru 

Izvēlētās izglītības apakšnozares teorētisko atziņu aprobācija: Pamatskolas pedagoģija  

Izvēlētās pedagoģijas apakšnozares teorētisko atziņu aprobācija: Pedagoģijas teorija un vēsture  

A 

C 

C 

A 

A 

A 

2KP 

4 KP 

2 KP 

8KP 

2KP 

2KP 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2011.-2012. Studiju programmas „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” direktore 

Kopš 2007. Izglītības un vadības fakultātes Domes locekle, Daugavpils Universitāte 

Kopš 2007. Asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” biedre 

Kopš 2007. Baltijas un Melnās jūras reģiona valstu konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) biedre 

Kopš 2006. Piedalīšanās nacionālajos un starptautiskajos projektos, piem., Latvijas ZA pētījumu projekti, EK EQUAL projekts “Profesiju segregācijas 

cēloņu mazināšana” (2006-2007), IZM projekts “Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā skolotāju izglītībā” (2006-2009), 

LIFELONG LEARNING programma ERASMUS IP projekts “Education for sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local 

and global futures” (2011), “Educational contributions to building cohesion within European social and institutional life” (2008), UNESCO/UNITWIN 

projekts “Reorientation of teacher education towards the aim of sustainable development: Implementation of Teacher Education Guidelines in Teacher 
Education Practice” (2006-2010). 

Kopš 1997. Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” biedre.  

 
2012.gada 28.augustā                 ___________________ /Ilona Mičule/ 

 

http://du.lv/files/0000/4332/TSI_konferencija.pdf


Vadošās pētnieces,  Dr. paed. ERIDIANAS OĻEHNOVIČAS    
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1966

  
Izglītība:  
 2008. - 2009.
1995. - 1998. 
1994. - 1995. 
1985. - 1990.
 
1983. - 1985.

Daugavpils Universitāte, maģistra studijas programmā „Uzņēmējdarbības vadība”
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas nozares doktorantūra, doktora diploms
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas nozares maģistratūra, maģistra diploms
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, bioloģijas un mājturības 
vidusskolas skolotāja diploms
Aizputes  vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2006.
2005.
1999. 
1995.

DU Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā pētniece
Dr. paed., DU Izglītības un vadības fakultātes docente
Mg. paed., DU Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedras lektore
Pedagoģijas maģistra grāds darbmācības mācīšanas metodikas apakšnozarē, Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte

 
Nodarbošanās:
2006. -līdz šim brīdim
2005. - 2006. 
1999. - 2005. 
1995. - 1999. 

Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā pētniece
Daugavpils Universitātes  Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedras docente
Daugavpils Universitātes  Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedras lektore
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Darbmācības katedras asistente

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Bolgzda, I., Oļehnoviča, E. (2011). Компетенции докторантов в использовании интернет-ресурсов в исследовательской 

деятельности в среде сетевого общества. Starptautiskās zinātniskās konferences „Сетевое общество-сетевая экономика в 
центральной и восточной Европе” rakstu krājums, 2. daļa, 2011. g. 16.-18. maijs, John Paul II Catholic University of Lublin, 
Nalenčova, Polija, 182.-188. lpp. [ISBN 978 – 83-7702-221-4].

2. Oļehnoviča, E. (2009). Arvīds Dzērvītis - latviešu lietišķās mākslas tradīciju sargātājs. Zinātnisko rakstu krājums „Laikmets un 
personība”Nr. 11. Rīga: Latvijas Universitāte, RaKa, 114.-161. [ISBN 978-9984-46-033-8].

3. Oļehnoviča, E., Kravale-Pauliņa, M. (2008). Organizing career education for teachers: the context of sustainable education. Journal of 
Teacher Education for Sustainability, 9:68-80. [ISSN 1691-4147].

4. Oļehnoviča, E., Kravale- Pauliņa,M. (2008) Karjeras izglītības darba organizēšana skolotājiem ilgtspējības izglītības kontekstā. IV 
starptautiskās zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” rakstu krājums. Rīga: tipogrāfija „S&G”, 241- 
248.lpp.[ISBN 978-9984-9903-7-8].     
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 20
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 25
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2005. - līdz šim
 
 
1994. - 2005.  

Profesionālās izglītības kvalitātes pētniecība; profesiju segregācijas cēloņu mazināšana; karjeras izglītības 
kvalitāte ilgtspējīgas izglītības kontekstā; 3. cikla studiju programmu kvalitātes pētījumi un doktorantu 
pētnieciskās darbības kompetenču struktūra
Vidējās pakāpes lietišķās mākslas izglītības attīstība Latvijas pirmās brīvvalsts laikā

 
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Karjeras attīstības teorijas
Tautas pedagoģija
Motivācijas paaugstināšanas paņēmieni
Projekts kā mācību metode 
Karjeras izglītība

A
B
B
B
B

3
1
2
2
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Laika periodā no 2000.  līdz 2011. gadam kopumā izstrādāti, vadīti un ņemta dalība vairāk nekā 15 dažādu fondu projektos- ES 
Leonardo da Vinci programma; Else Marie Tschermaks fonds; Kultūrkapitāla fonds; Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Kopienas 
Iniciatīva EQUAL u.c. 

Laikā no 2002. gada līdz šim brīdim esmu stažējusies Fehtas Universitātē Vācijā; Vīnes Pedagoģijas akadēmijā Austrijā; Dānijas 
Pedagoģiskajā universitātē, Varšavas Universitātē; Tartu Universitātē; Tallinas Universitātē u.c. 
 
 
2012. gada 28. augustā ____________________ /Eridiana Oļehnoviča/
 
 



Docenta, Dr. chem.  SERGEJA OSIPOVA
dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)
  

Dzimšanas gads: 1967

    
Izglītība:   
2000. – 2004. 
1984. – 1991.
1974. – 1984.

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Ķīmijas doktora studiju programma, apakšnozare “Analītiskā ķīmija”
Daugavpils Pedagoģiskais institūts Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja diploms
Daugavpils 11. vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2011.
2011.
2003.
1993.

Docents
Doktors ķīmijā
Lektors
Ķīmijas maģistrs

  
Nodarbošanās:
1992. – līdz šim brīdim Docents Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Osipovs Sergejs. Ūdens analīzes praktikums: Spektrofotometriskās metodes. DU. Dabaszin. un matemāt. fak. - Daugavpils : 
Saule, 2006. - 117 lpp. - Pielikums. ISBN 9984-14-327-9.

2. Osipovs Sergejs. Kvantitatīvās analīzes praktikums. Daugavpils Universitāte. Dabaszin. un matemāt. fak. Ģeogr. un ķīmijas 
kat. - Daugavpils : Saule, 2004. - 116 lpp. ISBN 9984-14-234-5.

3. S. Osipovs, A. Viksna. Application of retention indices for identifying tar compounds. In Proceedings of the 18th European 
Biomass Conference & Exhibition, Lyon, France, 3–7 May 2010. Ed. by Schmid J., Grimm H.-P., Helm P., Grassi A., ETA-Florence 
Renewable Energies, Florence, Italy, 659–663 (2010).

4. S. Osipovs, A. Vīksna. Divu metožu efektivitātes salīdzinājums paraugu ņemšanai ģeneratorgāzes darvas analīzē. Latvijas 
Ķīmijas Žurnāls, 3, 217–230 (2009).

5. S. Osipovs. Use of biomass gasification char for tar removal from syngas. In Proceedings of the 17th European Biomass 
Conference & Exhibition, Hamburg, Germany, 29 June – 03 July 2009. Ed. by De Santi G.F., Dallemand J.F., Ossenbrink H., Grassi 
A., Helm P., ETA-Florence Renewable Energies, Florence, Italy, 678–682 (2009).

6. S. Osipovs. Use of two different adsorbents for sampling tar in gas obtained from peat gasification. Intern. J. Environ. Anal. 
Chem., 2009, 89, 8–12, 871.

7. S. Osipovs. Selection of the second adsorbent for sampling volatile organic compounds in the biomass gasification tar with 
the use of solid-phase adsorption. In Proceedings of the 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia, Spain, 2–6 June 
2008. Ed. by Schmid J., Grimm H.-P., Helm P., Grassi A., ETA-Florence Renewable Energies, Florence, Italy, 2008, 776–781.

8. S. Osipovs, A. Vīksna. Adsorbcijas metodes izmantošana dažu vieglās un smagās darvas frakciju komponentu noteikšanai. 
Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2008, 2, 147–156.

9. S. Osipovs. Sampling of benzene in tar matrices from biomass gasification using two different solid-phase sorbents. Anal. 
Bioanal. Chem., 2008, 391, 1409–1417.

  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                         7
Konferenču tēzes                                                                                     12

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2000. – līdz šim Biomasas ģeneratorgāzes analīze, piesārņojuma hromatogrāfiskās analīze

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
Organiskā ķīmija
Vides piesārņojums un tā analīzes metodes
Dabas resursu izmantošanas stratēģija
Bioķīmija
Analītiskā ķīmija
Atkritumu apsaimniekošana
Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā
Degradētas vides rekultivācija
Fizikālā un koloidālā ķīmija

A
A
A
A
B
A
B
B
B
B

4
3
4
3
2
2
2
2
3
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 Vides analītiskās ķīmijas starptautiskās asociācijas (International Association of Environmental Analytical Chemistry, IAEAC) 
biedrs no 2008. gada.
LZP eksperts ķīmijā no 2011. gada.
 
 
 2012. gada 28. augustā                                                                                               ___________________ /Sergejs Osipovs/
 



Docenta, Dr. philol. GATA OZOLIŅA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads:  1972
 

Izglītība:
1990. - 1994.
  
1979. - 1990.

  
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Humanitārā fakultāte, latviešu valodas un literatūras un Latvijas 
kultūras vēstures skolotāja diploms
Ērgļu vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2006.
2006.

Docents filoloģijā, Daugavpils Universitāte
Filoloģijas doktors, Latvijas Universitāte

  
Nodarbošanās:

1994. - 1996.
1996.- 2006.
2001. - 2005. 
2008. - līdz šim brīdim
2006. - līdz šim brīdim

Asistents Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Lektors Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītājs
Pētnieks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Docents Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Ozoliņš, Gatis. 2010. Jānis Alberts Jansons un latviešu masku pētniecība kultūrvēsturiskās etnoloģijas kontekstā. Jansons, 
J. A. 2010. Latviešu masku gājieni. Rīga: Zinātne. 9.-45. lpp. (ISBN 978-9984-808-81-9)

2. Озолиньш, Гатис. 2010. Латышская литература. Большая Российская Энциклопедия. 17. Лас-Тунас – Ломонос. 
Москва: Научное издательство „Большая Российская Энциклопедия”. c. 29-31. (ISBN 978-5-85279-359-7 (т. 17); ISBN 85270-
320-6)

3. Ozoliņš, Gatis. 2010. Jāņa Alberta Jansona pasaku krājums „Senā dzīve”. Letonica. Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 
Literatūra. Folklora. Māksla. N. 20. 101.-117. lpp. (ISSN 1407-3110)

4. Ozoliņš, Gatis. 2010. J. A. Jansons un latviešu masku pētniecība. DU Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. N. 17. 7.-20. lpp. 
(ISSN 1407-9607)

5. Ozoliņš, Gatis. 2009. Die aktuelle lettische Dievturi-Bewegung. Der andere Glaube. Europäische Alternativreligionen 
zwischen heidnischer Spiritualität und christlicher Leitkultur. Bd. 8. /Herausgegeben von R. Gründer, M. Schetschel, I. Schmied-
Knittel/. Würzburg: Ergon Verlag. S. 41-57. (ISBN 978-3-89913-688-3, ISSN 1863-933X)

6. Ozoliņš, Gatis. 2009. Dievturu vērtums. Letonica. 19. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra. Folklora. Māksla. Rīga: 
LFMI, 2009. 126.-148. lpp. (ISSN 1404-3110)

  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                     vairāk nekā 36
Konferenču tēzes                                                                      vairāk nekā 4

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994. – līdz šim             Latviešu folkloristikas vēsture, folkloras interpretācija, neopagānisms, tradicionālās kultūras, subkultūras 
  
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Baltu mitoloģija
Folklora
Dialektoloģijas un folkloras lauka kurss
Kultūras antropoloģijas
Kultūru interpretācija
Vispārīgā kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Latvijas kultūras vēsture
Folkloras pētniecības metodes
Baltu etnoģenēze
Sociālā antropoloģijas
Filosofiskā doma Latvijā
Grāmatniecība Latvijā
Folklora literatūras stundā

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2006.-2008. g. Eiropas 6. ietvara projekta „Sabiedrība un dzīves stili” pētnieks.
2007.-2008. g. ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana” dalībnieks.
2010.- 2013. g. VPP „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekta „Identitātes estētika: 
literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli” pētnieks.
  
  
28.08.2012.                                                                                                         __________________ /Gatis Ozoliņš/



Lektores, Mg. biol. ANGELIKAS PAŠKEVIČAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1971
  
Izglītība:
1995. – 1997.  Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā
1990. – 1995.  Daugavpils  pedagoģiskā  universitāte, Dabas  zinātņu  bakalaura  grāds  bioloģijā,  bioloģijas,  veselības mācības  un 

lauksaimniecības pamatu skolotāja kvalifikācija
1986. – 1989.  Smiltenes vidusskola
 
Nodarbošanās:
2006. līdz šim brīdim Lektore, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Anatomijas un fizioloģijas katedra
2001.-2006 Lektore,  katedras  vadītāja  vietas  izpildītāja,  Daugavpils  Universitātes  Dabaszinātņu  un  matemātikas  fakultāte 

Anatomijas un fizioloģijas katedra
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Z. Dzirkale, R. Svarcbahs, Z. Krumina, S. Svirskis, B. Jansone, M. Vanina, A. Laizane, A. Paskevica, V.Matto, V. Klusa. "Influence 

of different rats’ exploratory activity on the learning ability" 43rd European Brain and Behaviour Society Meeting. 9.-12. Sept 2011 
Seville, Spain, Abstract book D11-25, p.113

2.Antoņeviča L., Kuņicka  I.,  Paškeviča A., Žilinska A., Kaminska  I., Bernāne A.,  Stalidzāne S., Cveka  I., Ušacka K. A.Valtnera 
Latvijas  skolēnu  konkurss  „Pazīsti  savu  organismu”:  atskats  uz  paveikto  un  nākotnes  vīzija. The 53-nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University, 13.-15.04.2011., Daugavpils, Latvia, tēžu grāmata 33.-34.lpp

3.Paskevica, S.Isajevs, D.Svirina, J.Pupure, J.Rumaks, S.Svirskis, Z.Dzirkale, U.Beitnere, B.Jansone, V.Klusa. Long-term effects of 
mildronate on the protein expression in a rat model of Parkinson’s disease. The 10th International Conference on Alzheimer's and 
Parkinson's Diseases AD/PD 2011, 09.-13.03. Barcelona, Spain, Abstract book p.1067

4. Pupure J., Jansone B., Muceniece R., Paškeviča A., Kluša V. Neiroimūnās regulācijas iespējas: šūnas mērķu identifikācija. The 52-
nd International Scientific Conference of Daugavpils University, 14.-16.04.2010., Daugavpils, Latvia

5.Kaminska I., Ozoliņa-Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., Bernāna A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode 
A. Ķermiņa masas un auguma proporciju izvērtējums studējošiem jauniešiem: 2009. gada pētījums Daugavpils Universitātē, 
Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. The 52-nd International Scientific Conference of Daugavpils University, 14.-
16.04.2010., Daugavpils, Latvia

6.Kaminska I. Paškeviča A. Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem. Īss lekciju kurss. – Daugavpils: Saule, 2009. – 86lpp.
7.Kaminska I., Keiša A., Paškeviča A. Spread of Metabolically Benevolent Adiposity among Healthy and Active Youths. International 

Scientific Conference. The 5th International Conference Research and conservation of biological diversity in Baltic Region. 22.-
24.04.2009., Daugavpils, Latvia

8.Kaminska I., Kunicka I., Paškeviča A., Sviridova G. Predictions of Physiotherapists Training, Topical Development and 
Perspectives in DU. International Scientific Conference The Regional Aspects of Physiotherapy and Rehabilitation. 17.-18. maijs, 
2007. Daugavpils, Latvia.

9. Liberts G., Paskevich A., Pashkevich V. Visualization of physical fields. 8-th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and 
Learning. 2003, Prāga, Čehija.

10. Liberts G., Paskevich A., Rakvich B. Polarization—difference imaging based on PLZT ceramic EO modulator. 136.-137. lpp. 
ICO Topical Meeting on Polarization Optics. 2003. Joensu, Somija
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2010.  Alcheimera slimības modelis grauzējiem
2001.-2008.  Artēriju un arteriolu vazomocijas
  
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
 Cilvēka anatomija
Cilvēka anatomija 
Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem 
Histoloģija 
Ergonomikas pamati 
Darba ergonomikas pamati
Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē

 A
A  
A 
A
A 
A
A

 6 
3 
3 
3 
2
2
2

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1.no  01.01.2010. - Neiroimūnās  regulācijas  iespējas  neirodeģeneratīvo  slimību  ārstēšanā  ar  jauna  tipa  priviliģētām  struktūrām.Nr. 
2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece

2.  30.10.2006.-31.07.2008  -  Starpnozaru Biomehānikas  un  nozares  saistīto  kursu  attīstība Daugavpils Universitātē. Nr.:2006/0237/
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0012/0065, eksperts kursa anatomija ar histoloģijas pamatiem izstrādē

3. 2005. DU iekšējais grants – Vazomociju paterna parametrizācija izmantojot fluoriscēto analīzi. Nr.05.31., izpildītājs
4. 2005. DU iekšējais grants – Temperatūras un gremošanas sistēmas fizioloģiskā stāvokļa  ietekme uz vardes (Rana temporaria L.) 
apzarņa arteriolu vazomocijas parametriem. Nr. 05.30., vadītāja

5. 2004.01.-30.06.  Zviedrija,  Linčepingas  Universitāte  -  PHARE  “Inversed Brain-Drain”  LE01.07/SPF/0023  (LU  2003-0233), 
zinātniskais komandējums

6. 2004. DU iekšējais grants - Vazomociju paterna parametrizācija vardes apzarņa maģistrālā artērijā: nervu sistēmas loma. Nr. 04.11., 
izpildītājs

7. 2001. – 2003. LU Zinātniskais projekts – Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie faktori/Vasomotion of arteries 
and arterioles: the nature and control factors, izpildītājs



 
28.08.2012.                                                                                                                    ___________________/Angelika Paškeviča/



Profesora, Dr. phys. VALFRĪDA PAŠKEVIČA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  
Dzimšanas gads: 1950
  
Izglītība:
1979 .– 1982.   Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta aspirantūra.
1968. – 1973.   Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas un matemātikas skolotāja diploms.
1965. – 1968.   Ilūkstes 1. vidusskola.
   
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2001.     DU Fizikas katedras profesors
1998.      DU Fizikas katedras asociētais profesors
1992.      Fizikas doktors, LU CFI Habilitācijas un promocijas padome
1989.      DU Fizikas katedras docents
1984.      Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, LZA Fizikas institūta Specializētā padome. 
Nodarbošanās:
2007. līdz šim     DU dabaszinātņu un matemātikas fakultātes dekāns, Fizikas katedras profesors
2004. – 2007.    DU Fizikas katedras vadītājs, profesors
1998. – 2003.    DU zinātņu prorektors, Fizikas katedras asoc. profesors, no 2001. g. - profesors
1989. – 1998.     DU Fizikas katedras vadītājs, docents
1984. – 1989.     DPI Fizikas katedras vecākais pasniedzējs
1977. – 1984.     DPI Fizikas katedras pasniedzējs
1973. – 1977.     DPI Fizikas katedras vecākais laborants
   
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Pashkevich V.,  Ketolainen  P.,  Salminen O. Holographic  selfamplification  in As  –  Se  semiconductor  films  //  Journal  of Modern 

Optics, 1996, Vol.43, No.8. – P.1563 – 1567.
2. Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich. Refractive index change caused by electrons in amorphous As – S and As – Se 

thin films doped with different metals by photodiffusion // published in Journal of American Optical Society B, 2001 - Vol.18, Issue 
8, pp. 1206 – 1211.

3. Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich.Influence of UV-light exposure on electron beam written gratings in As- Se (As-
S) thin films coated with different metals // published in Applied Physics Letters , 2001 – vol. 79, Issue 13, pp. 2004 – 2006.

4. V.Gerbreders, E. Sledevskis, G. Liberts, J. Teteris, V.Pashkevich. Optical recording on surface and inside As2 S3 films. Journal of 
Optoelectrinics and Advanced Materials, Vol. 9, No10, 2007, pp. 3161 - 3163.

5. Bulanov  A.,  Gerbreders  V.,  Paškevičs V.  Principles  of  creation  and  reconstruction  of  dot–matrix  holograms.Latvian  Journal  of 
Physics and Technical Sciences, 2008 – vol.2, pp.44-51.

6. O.Shiman, V.Gerbreders,  E.Sledevskis, A.Bulanovs, V.Pashkevich. Selective wet-etching of amorphous/crystallized Sb20Se80 thin 
films, International Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume 7, Number 2, Spring 2011, p.820-823.

7.Oksana  Shiman,  Vjaceslavs  Gerbreders,  Eriks  Sledevskis,Valfrids Paskevics., Electron  beam  induced  surface  modification  of 
amorphous Sb2Se3 thin film. Journal of Non-Crystalline Solids, 2012, Vol.358, Issue 8, 1153-1156.

8. V.Paškevičs. Latviešu – krievu fizikas terminu vārdnīca .- Daugavpils: Saule, 1996.- 45 lpp.
9.V.  Paškevičs  ar  līdzautoriem.  Īsa  angļu  –  latviešu,  latviešu  –  angļu  biomehānikas  terminu  vārdnīca.  –  Daugavpils,  Akad. 
apg. „Saule”, 2008., 235. lpp.

  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                        vairāk nekā 50
Konferenču tēzes                                                                        vairāk nekā 60
   
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1995. – līdz šim     Modernie optiskie materiāli, hologrāfija
1979. – 1996.          Amorfo halkogenīdu pusvadītāju plāno kārtu optisko īpašību pētīšana
  
 Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
1.        Elektromagnētisms, ABSP „Fizika”
2.        Modernie (inteliģentie) materiāli, ABSP „Fizika”
3.        Biomehānika, PBSP „Fizioterapija” un PSP „Sporta skolotājs”
4.        Supravadāmība, AMSP „Fizika”
5.        Kondensētās vides fizika, AMSP „Fizika”
6.        Nekristālisko vielu fizika, AMSP „Fizika”, DSP „Cietvielu fizika”
7.        Optiskā ieraksta fizika, DSP „Cietvielu fizika”
8.        Amorfie arsēna halkogenīdi un to savienojumi, DSP „Cietvielu fizika”
9.        Lāzeru fizika, DSP „Cietvielu fizika”
10.     Elektrība un elektrodrošība. PMSP „Darba aizsardzība”
11.     Lielas jaudas gaismas avoti, lāzeri un to izmantošanas drošība. 

PMSP „Darba aizsardzība”

A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A

8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 Zinātniskais darbs Somijā Joensuu Universitātē  1986./1987. un 1994./1995. studiju gads.
1998. – 2003. Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis.
DU Fizikas promocijas padomes priekšsēdētājs, LZP eksperts.
  



28.08.2012.                                                                                                                           _____________________ /Valfrīds Paškevičs/ 



Lektores, Mg. comp. sc.  OLGAS PEREVALOVAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1965

  
Izglītība:  
1990.- 1992.
1982. - 1987.
1972. - 1982.

Aspirantūra (nepabeigta) Cietvielu fizikas institūtā.
Daugavpils Pedagoģiskais institūts Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas un matemātikas skolotāja diploms
Daugavpils rajona Zemgales (1972. – 1980.) un Sventes (1980. – 1982.) vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994. Datorzinātņu maģistre, Daugavpils Universitāte

 
Nodarbošanās:
2002.- līdz šim brīdim
2002.- līdz šim brīdim
1998.- 2002.
1992.- 2002.
1992.- 1998.
1988.- 1990.

DU Informātikas katedras lektore
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas informātikas skolotāja
DU Informātikas katedras asistente +1/4 vec. laborante
Eksperimentālās vidusskolas informātikas skolotāja
DPU/DU Informātikas katedras vec. laborante
DPU Fizikas katedras asistente

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Metodiskie materiāli informātikā un programmēšanā                                                 http://lapas.dau.lv/ole
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 5

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1992. - līdz šim
1988.- 1992.

Metodisko materiālu izstrāde informātikā un programmēšanā
Fizikālo procesu datorsimulēšana 

 
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Programmēšanas pamati I
Programmēšanas pamati II
Programmēšanas valoda C++ I
Programmēšanas valoda C++ II
Programmēšanas valoda C# I 
Programmēšanas valoda C# II
Programmēšanas praktikums I 
Programmēšanas praktikums II 
Informātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas praktikums 
Algoritmi un datu struktūras I 
Algoritmi un datu struktūras II 
Algoritmi un datu struktūras III 
Objektorientētā programmēšana
Kompilatori 
Jaunu IT vispārējais raksturojums. Ievads krāsu teorijā 
Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde I 
Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde II 
Vektoru grafikas jēdziens 

A
A
A
A
A
A
C
C
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B

2
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Piedalīšanas projektos (2006.-2011.: 5 projekti)
Kvalifikācijas celšana (2006. - 2007.: 8 sertifikāti) 
Profesionālās kvalifikācijas prakses vadība (2009.-2010., IT)
 
 
 2012. gada 28. augustā ___________________ /Olga Perevalova/
 
 
 
 



Profesores, Dr. psych. ANITAS PIPERES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1967
Izglītība:
1973 –1984
1984 –1988
1988 –1989
1989 –1993

  
Daugavpils 1.vidusskolas diploms par vidējo izglītību
Daugavpils Pedagoģiskā institūta vidusskolas mūzikas skolotājas diploms
Stažēšanās Latvijas Universitātē
Doktorantūras kurss Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1993
2002
2005

Psiholoģijas doktora grāds Latvijas Universitātē
Asociētā profesore pedagoģiskajā psiholoģijā, Latvijas Universitātes profesoru padome
Profesore pedagoģiskajā psiholoģijā, Latvijas Universitātes profesoru padome

  
Nodarbošanās:
1993 –1996
1996
1996 –2000
1996 –2002
2002 –2005
2005 –2006
2006 –līdz šim brīdim

Lektore Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (DPU)
Katedras vadītāja DPU Sākumskolas nodaļā
Prodekāne DPU Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātē (PPPF)
Docente Psiholoģijas katedrā DPU PPPF
Asociētā profesore Psiholoģijas katedrā Daugavpils Universitātes PPF
Profesore Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā
Profesore Daugavpils Universitātes IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Lepik. M., & Pipere, A. (2011). Baltic-Nordic comparative study on mathematics teachers beliefs and practices. 
Acta Paedagagica Vilnensia, 27, 115-123 (Datu bāzē EBSCO).  

2. Pipere, A., & Jakovļeva, J. (2011). Professional identity of first-year university students from Latvia and UK. 
International Business: Innovation, Psychology, Economics, vol. 2, 1(2), 52-70.  

3. Reunamo, J., & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal 
of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education, Australian Education 
Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental).

4. Pipere, A., Grabovska, R., & Jonane, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: Illustrative case study in 
Latvian context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50 (Datu bāzēs SCOPUS, CABI)

5. Pipere, A., Reunamo, J., & Jones, M. (2010). Perceptions of research in Education for Sustainable Development: An  
international perspective. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1(2), 5-24.   

6. Pipere, A. (2008). Mapping the researcher’s identity in the university context: Dimensions of personal constructs. 
Baltic Journal of Psychology, 8(1,2), 21-36.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                    vairāk nekā 40
Konferenču tēzes                                                                                         vairāk nekā 40
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Kopš 2005.gada
Kopš 2003.gada
Kopš 2004.gada
Kopš 2000.gada
Kopš 2008.gada

Pētniecība izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā
Skolotāju uzskati konstruktīvisma kontekstā
Kvalitatīvā pētīšanas stratēģija un tās integrācija izglītības un psiholoģijas pētījumos
Identitāte izglītībā un pētniecībā
Dialoģiskās patības teorija (Theory of Dialogical Self) un tās izmantošana izglītībā

  
Akadēmiskie kursi: kopā ir docēti 19 dažādi studiju kursi, tabulā iekļauti galvenie
 
Kursa nosaukums Programmas daļa  (A,B,C) Apjoms, kredītpunkti
Pedagoģiskā psiholoģija (bakalaura un maģistra programmās)
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā (doktora programmā)
Ekoloģiskā psiholoģija (bakalaura un maģistra programmās)
Pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze: kvalitatīvās pētīšanas metodes 
psiholoģijā (maģistra programmā) 
Kvalitatīvās pētījuma metodes izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā (doktora 
programmā)
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija (doktora programmā)
Veselības psiholoģija (maģistra programmā)
Kvalitatīvās pētīšanas metodes pedagoģijā (maģistra un doktora programmās)
Zinātniskā darba struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai (doktora 
programmā)
Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas (maģistra un doktora programmā)

A
B
B
B
  
B
 
C
A
A
C
  
A

2-4
1

2-4
2
  
2
 
1
2
4
2
  

2-4
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Redkolēģijas locekle starptautiskās datu bāzes iekļautiem žurnāliem: Journal of Teacher Education for Sustainability, 
International Journal of Sustainability in Higher Education, Eurasian Journal of Educational Research (ISI), Acta Paedagogica 
Vilnensia 

Latvijas grupas koordinatore Singapūras NII projektā „Nekognitīvās prasmes un Singapūras skolēni – starptautiskais 
salīdzinājums” (2010 – 2012) un starptautiskais eksperts NorBa projektā “Ziemeļvalstu-Baltijas salīdzinošais pētījums 
matemātikas izglītībā” (2010 – 2012).
  
 
28.08.2012.                                                                          ___________________ /Anita Pipere/



Docentes, Dr. philol. GAĻINAS PITKEVIČAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1954
 

Izglītība:
1985 - 1990
1972 - 1977 
 
1963 - 1971       

  
M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte Filoloģijas fakultāte aspirantūra 
M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte Filoloģijas fakultāte, krievu valodas un literatūras skolotāja, 
filologa diploms 
Votkinskas 22. vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1994
1992
1991

Daugavpils Pedagoģiskā institūta (tagad DU) docente
LR dr.philol.
Filoloģijas zinātņu kandidāte

  
Nodarbošanās:

1977. - 1979.
  
1979. - 1985.           
1990. - līdz šim brīdim

Pasniedzēja Andižānas Pedagoģiskā valodu  institūta Filoloģijas fakultāte Krievu valodniecības katedra 
(Uzbekistāna)
Pasniedzēja Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra
Docente Daugavpils Universitātes Humanitāras fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedra

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.Питкевич Г. Синтагматические закономерности и тенденции в системах русского и латышского консонантизма.//
Człowiek. Šwiadomość. Komunikacija. Internet. - Varšava, 2004. C. 388-392

2. Питкевич Г. Неопределённые местоимения в русском и латышском языках.// Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje. 2. 
Humanities in Europe. Mokslas ir visuomenè – State and Society. Kaunas, 2007, 471-479 lpp. ISBN 978-9955-12-290-6

3. Питкевич Г.Парадигмы русских и латышских личных имён в Латгалии. Вопросы славянской филологии. XY. Timişoara: 
Editura Universităţii de Vest, 2007. Lpp. 178-188 (ISSN 1453-763X)

4. G. Pitkeviča u. c. Слово. Krievu valoda 6. – 9. kl. Mācību komplekti. Apgāds ZVAIGZNE ABC, Rīga. (Līdzautori – E. Isajeva un 
N. Trofimova, A. Šmeisa) – 2007 – 2010.

  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                           vairāk nekā 50
Konferenču tēzes                                                                                            vairāk nekā 30

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005. - līdz šim
1985. - 2005.

Onīmi kā lingvokulturoloģisks fenomens                                                      
Krievu valodas morfonoloģiskā un morfologiskā sistēma sastatāmajā aspektā

  
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Mūsdienu krievu literārās valodas (MKLV) fonētika               
MKLV morfoloģija                                                  
MKLV vārddarināšana                                            
Krievu valodas fonoloģija                                        
Fonēma un morfēma vēsturiskā aspektā                              

        
Fonoloģija: mūsdienu problēmas un virzieni           
Ievads kontrastīvajā lingvistika
Maģistra darba seminārs (Krievu onomastika)
Maģistra darba seminārs (Krievu akcentoloģija)
Sastatāmās un salīdzināmās lingvistikas aspekti

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

4
4
4
2
3
2
2
2
2
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Kopš 2002. g.             ārštata metodiķe         LR IZM ISEC
Kopš 2007.g               mācību literatūras zinātniskā recezente LR IZM ISEC
Kopš 2010.g.          Krievu valodas un kultūras centra vadītāja
  
 
2012.g. 28. augustā                                                                                                    ___________________ /Gaļina 
Pitkeviča/
 
 
 
 



Vadošā pētnnieka, Dr. habil. paed. JĀŅA POKUĻA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1938

    
Izglītība:   
1957.-1962.
 
 1952.-1957.

Daugavpils Pedagoģiskais institūts (DPI) Dabaszinātņu fakultāte, vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja specialitāte
Dagdas vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.-2003.
1198.-1999.
1997.
1992.
1975.

Daugavpils Universitāte (DU)  profesors Augstskolas pedagoģijā
DU asociētais profesors Augstskolas pedagoģijā
Habilitētais pedagoģijas doktors, Rīga C-DL Nr. 000166
LV pedagoģijas doktors, Rīga ED Nr. 00599
Pedagoģijas zinātņu kandidāts, Maskava PDE Nr. 000606

  
Nodarbošanās:
2011.06.- līdz šim brīdim
2006.11.– 2011.
2003.-2006.11.
2001.03.-2002.09.
1998.02.-2001.03.
1993.-04.-2003.08.
1984.-1993.
1981.-1984.
1976 -1981.
1963.-1976.
1962.

DU Latgales pētniecības institūta vadošais pētnieks
DU Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras profesors 0.5 slodzē
DU Pedagoģijas katedras profesors
DU rektors
DPU rektors (no 1998)
DU Darbmācības katedras vadītājs
DPI Botānikas un bioloģijas mācīšanas metodikas katedras vadītājs
DPI Botānikas un bioloģijas mācīšanas metodikas katedras docents
DPI Botānikas un bioloģijas mācīšanas metodikas katedras vecākais pasniedzējs
DPI Agrobioloģiskās stacijas direktors
Viļānu vidusskolas skolotājs bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu specialitātē

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Bioloģijas skolotāju sagatavošanai darbmācībai. Monogrāfija (krievu val.) Daugavpils, DPI, 1990., 124.lpp.
Darbmācības metodikas teorija un prakse. Monogrāfija. Daugavpils, saule, 1997, 35.lpp.
Pokulis J., Pokulis R. Sistēmiska pieeja audzināšanas darba metodikas pilnveidē topošo skolotāju sagatavošanas sistēmā. Starptautiska zinātniska 
konference. Rēzekne, RA, 2009. 177.-183.lpp.

 Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                      vairāk nekā 50
Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 30

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1967.-2000.
No 2000.gada pat reiz

 Eksaktā un praktisko priekšmetu cikla skolotāju sagatavošanas un tālāk izglītošanas pilnveidošana.
Vispārējās didaktikas un mācību priekšmetu metodiku integrācijas likumsakarības.

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Vispārīgā didaktika
Mājturības mācīšanas metodika (2001-2003)
Pedagoģijas zinātnes apakšnozaru attīstība (2005)
Augstskolas pedagoģija (2004)
Audzināšanas teorija un metodika

A
B
A
A
A

3
8
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
LU profesoru padomes pedagoģijā eksperts (2001.-2005.)
LVZA Valsts emeritus padomes eksperts (2001.-2004.)
DU profesoru padomes pedagoģijā priekšsēdētājs (2001.-2005.), eksperts no 2006.gada līdz 2011.
Promocijas darbu vadīšana pedagoģijā 5 doktorantiem (1999.-2004.)
LRZA Eksperts fundamentālo un lietišķo pētījumu izvērtēšanā pedagoģijā (2004.)
Valsts emeritētais zinātnieks no 2004.gada.
AIKNC eksperts studiju programmu akreditācijā (2004.)
LPI vadītājs no 2000.-2006. gadam, pētn. biedrība „Latgola” valdes priekšsēdētājs no 2006.gada.
Ar  2010.gada  27.maija Daugavpils  pilsētas Domes  lēmumu Nr.  349,  par  ieguldījumu  izglītībā  un  pētniecībā  piešķirts  apbalvojums 
Goda daugavpilietis.
Daugavpils Universitātes „Goda zīme” par ieguldījumu DU attīstībā (2011).
DU emeritētais profesors no 2011. gada jūnija.
  
 



2012. gada 28.augustā                                                                                                                                                   
_________________ /Jānis Pokulis/
 



Mg. paed., Mg. art. BAIBAS PRIEDĪTES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads:        1978
 
Izglītība: 
2011.g.  maģistra grāds mākslā, Daugavpils Universitāte (DU);
 
2004.g  izglītības zinātņu maģistrs (pedagoģijas apakšnozare), Daugavpils Universitāte (DU);
2002.g.  vizuālās mākslas skolotāja diploms, Daugavpils Universitāte (DU);
1998..g.  trikotāžas apģērbu modelētāja – meistara diploms, Daugavpils Mākslas Koledža  ”Saules Skola“.
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2011.g.  maģistra grāds mākslā, Daugavpils Universitāte;
2004.g.  izglītības zinātņu maģistrs (pedagoģijas apakšnozare), Daugavpils Universitāte.
 
Nodarbošanās:
2002.g. līdz šim brīdim        asistente Mākslas un dizaina katedrā (DU).
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

2004. gadā piedalīšanās 46. Daugavpils jauno zinātnieku konferencē ar referātu „Māksliniecisko spēju attīstīšana”;

The Evaluation of Creative Works of Students of Art Speciality - 7th International Conference and Exhibition “Generative 
Art 2004” – 14-16 December, 2004, Milan, Italy – p.188-201.

Development of Creative activity - 4th International Conference „Person. Color. Nature. Music.”– 18-21 May, 2005, Daugavpils, 
Latvia.

The Characteristicjf Professional Higher Education Bachelor Study Programme “Computer Design” in Daugavpils 
University - 8th International Conference “Generative Art 2005”, 14-17 December, 2005, Milan, Italy – p.459-474.

Akvareļglezniecība un tās īpatnības, eksperimenti un autortehniku meklējumi – Daugavpils  Universitātes  50.  Starptautiskā 
zinātniskā konference – 15.-17.maijā, 2008, Daugavpils, Latvija. 
 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 3
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 3
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
No 2003. līdz šim brīdim Mākslas programmās studējošo mācību darbu vērtēšanas problēmu pētījumi
 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Gleznošana                                                                                                                       B                                     6
Gleznošanas tehnoloģija un kompozīcija                                                                   C                                           
6
Rokdarbi                                                                                                                        B                                    2
Rokdarbu tehnoloģija un kompozīcija                                                                          C                               6
Mākslas plenērs                                                                                                                  A                                        2
Profesionālā kompozīcija                                                                                                    B                                            1
Divdimensiju kompozīcija                                                                                                  B                                            1
Leļļu tehnoloģija                                                                                                                 B                                            2    
Kompozīcijas mācību metodika                                                                                          B                                            1
  
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Laika periodā no 1998.gada līdz šim brīdim piedalījusies vairāk nekā 40 mākslas izstādēs Latvijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Itālijā.
  
 
2012.gada 28. augustā                                                                                                               ________________ /Baiba Priedīte/

 
 
 



Docenta, Dr. iur.  JĀŅA RADIONOVA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1965

    
Izglītība:   
2005. – 2008.
1998. – 2000. 
1987. – 1993.
1983. – 1984.

Sanktpēterburgas valsts inženierekonomikas universitāte, aspirantūra, doktors Tiesību zinātnē.
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, maģistra grāds ekonomikā.
Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte.
Rīgas Sakaru Tehniskā skola Nr.1

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008.
2000.

Doktors Tiesību zinātnē, Sanktpēterburgas inzenierekonomikas universitātes disertācijas Padome.
Maģistrs ekonomikas  zinātnē.

  
Nodarbošanās:
1992. – 1995. 
1995. – 1997.
1998. – 2002. 
2009. līdz šim brīdim
1996. līdz šim brīdim

VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze, jurists
Daugavpils pilsētas tiesas, tiesnesis
Latgales Apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas,  tiesnesis.
Zvērināts advokāts.
Daugavpils universitātes docents.

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. 1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības “Saule” brošūra “Pirmpirkuma tiesības”.
2. 2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības “Saule” brošūra “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu 

nodaļās”. 
  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos               8
Konferenču tēzes                                                                9

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1996. – līdz šim Zemes tiesības, Civiltiesības

  
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Zemes tiesības
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā
Darba tiesības
Ģimenes un mantojuma tiesības
Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas
Ievads civiltiesībās 
Komerctiesības

B
B
A
B
B
A
B

2
4
2
4
2
1
4

  
  
 2012. gada 28. augustā                                                                                                        ________________ /Jānis Radionovs/
 
 
 



Docentes, Dr.philol. RUDĪTES RINKEVIČAS
dzīves un darba gājums

(Curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1969
 

Izglītība:
1987 - 1992
  
 
1984 - 1987

  
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja diploms latviešu 
valodas un literatūras un audzināšanas darba specialitātē, pedagoģijas bakalaura diploms latviešu literatūras 
mācību metodikā
Bebrenes vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2009.
1994.

Filoloģijas zinātņu doktore, Daugavpils Universitāte, docente
Pedagoģijas maģistre, Latvijas Universitāte

  
Nodarbošanās:

2009. - līdz šim brīdim
1995. - 2009.
1997. - līdz šim brīdim
1994. - 1995.
1993. - 1994.
1992. - 1993.

Docente Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē
Lektore Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē
Projektu vadītāja Daugavpils Latviešu kultūras centrā
Latviešu valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja Ilūkstes 1. vidusskolā
Latviešu valodas skolotāja Rīgas 13. vidusskolā
Latviešu valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja Viesītes vidusskolā

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Rinkeviča R. (2006) The Sustenance of Ethnic Identity in the Multiculturasl Environment of Daugavpils.// kr. „Humanities 
in New Europe. Culture and Identity I, Kaunas, p.115-119;

2. Rinkeviča R. (2010) Bērnības mākslinieciskā laika atveides specifika 20.gadsimta 20.-30.gadu latviešu prozā Eiropas 
literatūras kontekstā.// DU Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 17. nr., Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, lpp. 32. – 45.;   

3. Burima M., Rinkeviča R., Baltace I. (2007) Literārā teksta interpretācija. Mācību līdzeklis. LAT2, LVAVA, lpp. 127.
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 35
Konferenču tēzes                                                                                                      vairāk nekā 1

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005. – līdz šim
2006. – 2008.
  
1998. – 2004.

Bērnības semiotikas literatūrā pētījumi
DU IZM projekts Teorētiski vēsturiskie un semiotiskie pētījumi: baltu kultūru sub specia: pētījuma par 
bērnības semiotiku 20. gadsimta 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā izstrāde.
Nacionālās identitātes veidošanās pētījumi

  
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Bērnu literatūra
Jaunākās tendences bērnu literatūrā
Eseja latviešu literatūrā
Bērnības tēlojumi literatūrā
Latviešu literatūras vēsture: 20. gs. 20. – 30. gadu literatūra
Nacionālās identitātes problēmas mūsdienu sabiedrībā
Bērnu literatūra un tās mācību metodika
Latviešu literatūras mācību metodika
Kulturoloģijas mācību metodika
Projektu izstrāde

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2
2
2
2
2
2
2
7
6
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību: no 2000. gada – dalība 8 tālākizglītības projektos

  
 

2012. gada 28. augustā                                                                                            __________________ /Rudīte Rinkeviča/
 
 



Lektora, Mg. Paed. NIKOLAJA ROMAŅENKO
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1952

    
Izglītība:   
1995. – 1996.
1972. – 1976.
  
1959. – 1969.

Daugavpils Pedagoģiskajā universitāte (DPU), Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Baltkrievijas Fiziskās kultūras institūts, fiziskās audzināšanas skolotāja kvalifikācija, basketbola trenera 
kvalifikācija
Novopolockas 2. Vidusskola, Baltkrievija

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003. līdz šim brīdim Lektors, Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, Mācību metodiku katedra

  
Nodarbošanās:
2004. līdz šim brīdim
1994. – 2003. 
1994.
1982. –1994.
1979. –1982.
1977. –1979.
1976. –1977.
1975. –1976.

Prodekāns Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāte
Pasniedzējs, lektors, DPU Sporta metodikas katedra
Treneris, Daugavpils basketbola klubs
Treneris, Preiļu rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola
Sporta metodists un basketbola treneris, Līvānu stikla rūpnīca
Direktors, Novopolockas 2. sporta skola
Dienests Padomju Armijas rindās
Pasniedzējs – stažieris, Baltkrievijas fiziskās kultūras institūts, Sporta spēļu katedra

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                                                       6

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2006.g. 17.-18.maijs, II starptautiski zinātniski praktiskā konference „Актуальные проблемы теории и методики физической 
культури, спорта и туризма”, sertifikāts

2003.g. 26.novembris, starptautiskā konference „Latvijas basketbols laikmetu griežos” Rīgā
  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Basketbols un tā mācību metodika
Handbols un tā mācību metodika
ĀSNOV (ārpusskolas sporta nodarbības organizēšana un vadīšana)
Bērnu sporta nometnes organizēšana un vadīšana 
Florbols un tā mācību metodika

B
B
C
C
B

4
3
1
1
1

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1994- līdz šim brīdim galvenais treneris DU Sieviešu un vīriešu basketbola komandai

2006.-2010. treneris Latvijas Sieviešu basketbola izlasei dažādās vecuma grupās

10/11/2011 Sporta speciālista sertifikāts Nr.173.A kategorijas sporta speciālists ar tiesībām strādāt     sporta jomā par TRENERI 
BASKETBOLĀ.Derīgs līdz:2016.gada.9.novembrim.09/12/2010 Jaunatnes basketbola treneru profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide

09/12/2010 Jaunatnes basketbola treneru profesionālās kvalifikācijas pilnveide,Mālpils

5-6/06/2009 basketball coaches clinic Rīga

27/05/2009 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru tālākizglītības centrs, izglītības un sporta speciālistu 
profesionālās pilnveides kursi, apliecība Nr. 481

15/06/2008 International basketball federation (FIBA) Coach Nr.WABC 2008020119

31/05/2008 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru tālākizglītības centrs, izglītības un sporta speciālistu 
profesionālās pilnveides kursi, apliecība Nr. 421

03/06/2007 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru tālākizglītības centrs, izglītības un sporta speciālistu 
profesionālās pilnveides kursi, apliecība Nr. 598

10/11/2006, Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Sporta speciālista sertifikāts (B kategorijas treneris), Nr. 0788
  
  
 2012. gada 28. augustā                                                                                                   ________________ /Nikolajs 
Romaņenko/
  
 



  
Lektores , Mg.paed.,Mārītes Rozenfeldes

dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

 
Dzimšanas gads: 1960

  
Izglītība:
2001.-2005.
1998.-2000.
1982.-1987.
1967-1989

 
Daugavpils Universitāte, pabeigts doktora studiju programmas teorētiskais kurss.
Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts. Iegūta palīgskolas skolotāja kvalifikācija
Zvejniekciema  vidusskola ( Rīgas rajons)

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2012.--
2010.-2012.
2004.-2010.
2001.-2004.

Rēzeknes augstskolas  (RA) lektore
Rēzeknes augstskolas (RA) Izglītības un dizaina fakultātes Domes priekšsēdētāja
Rēzeknes augstskolas (RA) docente
Rēzeknes augstskolas (RA) lektore

 
Nodarbošanās:
2006.-līdz šīm brīdim
2005.- līdz šim brīdim
2001.- līdz šim brīdim
 
 
1996.-2001.

RA Personības socializācijas pētījumu institūta pētniece.
RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja.
RA Pedagoģijas fakultātes ( no 2010. gada nosaukums - Izglītības un dizaina fakultāte)
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras ( no 2010. gada nosaukums – Izglītības un metodiku katedra) vadītāja,
lektore/docente;
RA Pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vieslektore

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.Rozenfelde M.( 2011) Atbalsta sistēmas veidošanas modelis bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības 
iestādēs.Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2011- Volume I , 476.-486.lpp. (ISBN 
978-9984-44-064-4) ( ISSN 1691-5887) Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
2. Rozenfelde M.(2011)Bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas vispārējās izglītības iestādēs rezultāti Atbalsta sistēmas modeļa 
aprobācijas procesā.Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2011.-Volume I , 487.-
497.lpp. (ISBN 978-9984-44-064-4) ( ISSN 1691-5887) Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ 

  3. Rozenfelde M. (2007) Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācijas iekļaujošās skolas aspektā. Proceedings of the Internacional 
Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2007. .-.lpp. (ISBN978-9984-779-41-6) Thomson Reuters ISI Web of Knowledge 
http://www.webofknowledge.com/
 4. Rozenfelde M.(2008) Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē.RA Izdevniecība. Rēzekne. 2008.
 89 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 10
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 7

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2004.-līdz šim brīdim
2001.-2004.

Atbalsta sistēma bērnu ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē
Bērns ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē

 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Audzināšanas teorija un metodika

Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā

Bērns ar attīstības traucējumiem sociālpedagoģiskā aspektā

Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti.

Speciālā pedagoģija GAT aspektā

Pedagoga personiskā un profesionālā efektivitāte

23 dažādi studiju kursi speciālās izglītības skolotāju sagatavošanai

 A
 
 A
 
  B
 
 A
 
 B
 
  
C
 
B,C

2
 
2
 
4
 
2

 
   4
 
   
  3
 
44

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Izstrādātas, licencētas un akreditētas ar augstāko novērtējumu 5 profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ( prof. 
bakalaura, prof. mg.)  speciālās izglītības skolotāju sagatavošanai. 
Laika periodā no 2001. - 2012. g. dalība 19 dažādos ( IZM, ESF, Phare, SIF u.c.) projektos (koordinātore, eksperte, vadītāja, 
programmu un materiālu izstrādātāja, lektore u.c.).
Laika periodā no 2003. -2012. g. izstrādātas, saskaņotas IZM un realizētas Latvijā 26 skolotāju profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības programmas.
Laika posmā no 2004.-2012.g.novadīti: 6 akadēmiskā maģistra darbi, 57 profesionālā maģistra darbi, 7 akadēmiskā bakalaura 
darbi, 30 profesionālā bakalaura darbi, 109 diplomdarbi ( 2.5.g.progr.).

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


 
Datums 29.08.2012.                  ___________________  / Mārīte Rozenfelde/



Profesores, Dr. paed. ILGAS SALĪTES 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1952

 
Izglītība:  
1988 – 1993
1971 -1976
1960 - 1971

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pedagoģijas doktora diploms
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotājas diploms 
Daugavpils 1.vidusskola, diploms par vidējo izglītību

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2002-2014 Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts, profesore
 
Nodarbošanās:
2003- 2011
2002-2014
2000-2003
1998-2002
1994-2000
1982-1993

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes dekāne
Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts, profesore
Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes dekāne
Daugavpils pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, asoc. profesore
Daugavpils pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un pamatskolas fakultātes dekāne
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, lektore, 1994-1998 – docente

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Salīte, I., Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2010). From personally relevant experience to action research for sustainable education. In M. Witthaus, K. McCandless, & R. 

Lambert (Eds.), Tomorrow Today (pp. 95–98). Leicester: Tudor Rose, UNESCO. [ISBN 0-9536140-8-5]
2. Salīte, I., Gedžūne, G. & Gedžūne, I. (2009). Educational action research for sustainability: seeking wisdom of insight in teacher education. Journal of Teacher Education 

for Sustainability, 11(2), 14-30. ISSN 1691-4147(Datu bāzēs SCOPUS, CABI, ERA, CEJSH). Pieejams elektroniski DOI:10.2478/v10099-009-0037-y
3. http://versita.metapress.com/content/t7g70r361r34k3u4/fulltext.pdf 

4. Salīte, I. (2008) Educational action research for sustainability: Constructing a vision for the future in teacher education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 10, 
5-16. ISSN 1691-4147. 

5. (Datu bāzēs SCOPUS, CABI, ERA, CEJSH). Pieejams elektroniski DOI:10.2478/v10099-009-0021-6

6. http://versita.metapress.com/content/y006750057tt7528/fulltext.pdf 

7. Salīte, I. (2009). Teacher’s perspectives on learning programs design for sustainability: The Latvia experience. Proceedings of the International conference “Citizenship, 
Multiculturalism, Cosmopolitanism” November 3-4, 2008, Nikosia, University of Cyprus, Vol. 1, 145-158. [ISBN 978-9963-9442-1-7].

8.Salīte, I., Ignatjeva, S. , Salītis, A. (2009). Broadening Teacher’s Views on Sustainability through Action Research. Proceedings of the International 
conference “Citizenship, Multiculturalism, Cosmopolitanism” November 3-4, 2008, Nikosia, University of Cyprus, Vol. 1, 158-173. [ISBN 978-9963-9442-1-7].

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos:                                                    vairāk nekā 70
Konferenču tēzes:                                                                                                          vairāk nekā 35

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Maģistra studiju programma „Pedagoģija” (45142)

Izglītības filosofija: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 
Izvēlētās pedagoģijas apakšnozares teorētiskie pamati: vides un ilgtspējīga izglītība 
Holistiskā pedagoģija: Vides pedagoģija 
Izvēlētās pedagoģijas apakšnozares teorētiskie pamati: vides un ilgtspējīga izglītība 
Izvēlētās pedagoģijas izglītības apakšnozares teorētisko atziņu aprobācija: vides un 
ilgtspējīga izglītība 
Izglītības filosofija: Inovāciju un nākotnes izglītība 
Izglītības sistemoloģija 

 
Doktora studiju programma „Pedagoģija” (51141)

Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas ilgtspējīgas izglītības skatījumā 
Teorētiskie semināri (1.studiju gads)
Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā 
Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas 
Teorētiskie semināri (3.studiju gads)
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi mūžizglītībā 

 
A
A
A
A
A
 
A
A
 
 
A
A
B
B
A
C

 
4KP
3 KP
2KP
2KP
3KP
 
2KP
2KP
 
 
4 KP
4 KP
1 KP
3KP
4 KP
2 KP

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Darbs padomēs, komisijās, redkolēģijās:
2005-2011- Daugavpils Universitātes Promocijas padomes priekšsēdētāja nozarē “Pedagoģija”
1999-2014- LZP eksperte augstskolas un skolas pedagoģijas apakšnozarē

Darbs UNESCO skolotāju izglītības globālajā tīklojumā
2000-2005 Starptautiskā Eiropas reģionālā tīklojuma skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību vadītāja.
2005-2011- Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) prezidente
Kopš 2006 –darbs UNESCO ekspertu darba grupās vadlīniju izstrādāšanai skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību, izglītības pētījumu 
ilgtspējīgai attīstībai stratēģijas izstrādāšanai un Āzijas valstu arodizglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgumu.

Darbs citos globālajos tīklojumos
Kopš 2004- Klusā okeāna reģiona konsorcijā izglītības pētījumos (PCC), 2006-2008 – ievēlēta PCC valdē
Kopš 2004 –darbība WEEC pasaules vides izglītības kustība (darbs konferencēs un tīklojumā). 
 
 
28.08.2012.                                __________________  /Ilga Salīte/
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Lektores, Mg. art, Mg. paed. JOLANTAS SAVVINAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1967

    
Izglītība:   
2008. - 2010.
1998. - 2001.
  
1995. - 1997.
  
1983.- 1987.

Daugavpils Universitāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Profesionālais maģistra grāds mākslā;
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Pirmskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultāte, Izglītības zinātņu 
maģistra grāds pedagoģijas apakšnozarē (vides izglītība pamatskolā), maģistra diploms;
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Pirmskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultāte,  pedagoģijas bakalaurs; 
skolotāja diploms DPU; vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija;
 Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskola, mākslinieka meistara diploms; mākslinieka meistara kvalifikācija.

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004.
2010.
2001.                       
1997.

Lektore, Daugavpils Universitāte;
Maģistrs mākslā;
Maģistrs pedagoģijā;
Bakalaurs pedagoģijā.

  
Nodarbošanās:
2004. – līdz šim brīdim
1997. – 2004.

Lektore Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē Mākslas un dizaina katedrā;
 Asistente Daugavpils Universitātes  Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslu katedrā.

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Slahova, A., Savvina, J., Cacka, M. & Volonte, I. (2007), Creative Activity in conception of Sustainable Development Education. The 
International Conference „Environmental Management for Sustainable Universities” – 9-11 June, 2004, Monterrey, N.L.Mexico – CD- 
a01_133_a_slahova.pdf., IJSHE 8,2., 142-154.

Slahova, A., Cacka, M., Volonte, I., Stakle, A., Valpetere, B., Barsevska, Z., Savvina, J., Meldere, I., Folkmane, M. & Aleksandrovica, 
A. (2005), The Characteristic оf Professional Higher Education Bachelor Study Programme “Computer Design” in Daugavpils 
University. 8th International Conference “Generative Art 2005” (Soddu, C., Ed.) 14-17 December, 2005, Milan, Italy, 474-479.

Slahova, A., Volonte, I., Cacka, M., Savvina, J. & Valpetere, B. (2004), The Evaluation of Creative Works of Students of Art Speciality. 
7th International Conference and Exhibition “Generative Art 2004”. (Soddu, C., Ed.) 13-16 December, 2004, Milan, Italy, 188-201.

Cacka, M., Slahova, A., Volonte, I. & Savvina, J. (2003), Interest from Creative Activity to Creativity. 6th International Conference 
and Exhibition “Generative Art 2003”. (Soddu, C., Ed.) 10-13 December, 2003, Milan, Italy, II-119-129, http://www.generativeart.com/
papersGA2003/b20.htm .

Savvina, J., Slahova, A., Cacka, M., & Volonte, I. 2003. Strategy of Sustainable Education in Art Pedagogy. 6th International 
Conference and Exhibition “Generative Art 2003”. (Soddu, C., Ed.) 10-13 December, 2003, Milan, Italy, II-130-136.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2008. – līdz šim
2001. – 2003.

Šķiedru māksla un batikas tehnika mūsdienu tekstilmākslā;
Ilgtspējīgas izglītības stratēģija mākslas pedagoģijā.

  
Akadēmiskie kursi:
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Mākslas vēsture
Kompozīcija
Autortiesības
Mūsdienu mākslas tendences XX-XXI gadsimta mijā
Batikas pamati un tās mācību metodika
Tekstilmākslas tehnoloģija un kompozīcija
Vizuālās mākslas pamati
Plenērs

B
B
C
B
B
C
B
B

7 KP
2 KP
2 KP
4 KP
1 KP
3 KP
2 KP
2KP

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Laika periodā no 2010. līdz 2004. piedalījusies vairāk kā 24 dažadās mākslas izstadēs.
  
 
 2012. gada 28.augustā                                                                                                             _________________ /Jolanta Savvina/
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Lektores, Mg. paed. LARISAS SILOVAS 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1973
 

Izglītība:
1991 –1995
 
1981       

  
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte Sporta pedagoģijas nodaļa, fiziskās audzināšanas skolotāja,  
ārstnieciskās fizkultūras un masāžas metodista diploms 
Preiļu 2.vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2001. Izglītības zinātņu maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte             

  
Nodarbošanās:

2002. – līdz šim
1998 – 1999
1995 – 2001

Daugavpils Universitāte, Mācību metodiku katedra, lektore 
Daugavpils logopēdiskā internātskola, sporta skolotāja
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, asistente 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Silova, L. (2002). Development of Ecologic Identity Children by Means of Active Motion Games. Starptautiskās 
konferences “ Identity and Self Formation at Early Childhood” rakstu krājums, Liepāja, Latvija: Liepa, 116.-122.lpp

2. Silova, L., Zagorskis, A. (2003). Content of Teachers’ Notions of Humanist Pedagogy. Pirmās starptautiskās JTET 
konferences  “Sustainable  Development.  Culture.  Education,” rakstu krājums, Daugavpils, Latvija: Izglītības un Vadības 
fakultāte, 104.-114.lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:

2007 – līdz šim 
1995 –  2001

Starpkultūru izglītības konteksts Latvijas izglītības saturā 
Fiziskās aktivitātes un vides izglītība   

  
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Sports un tā mācību metodika 
Sports 
Sports pirmsskolas izglītībā 
Veselības sporta teorija un metodika 
Projektu izstrāde un vadība 
Studiju darbs (projekts)
Starpkultūru  izglītība 
Pilsoniskā izglītība 
Mācību organizācijas pamati 

B
B
C
C
B
B
C
C
A

6 
2 
1 
2 
1 
1
2 
1
1 

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

2000 – līdz šim - piedalīšanās Latvijas mēroga zinātniskajos projektos (IZM, ESF, ES pārejas programmas projekti) 

2000 – līdz šim – piedalīšanās Starptautiskajos zinātniskajos projektos (Socrates programmas Comenius 2.1 projekti, ERASMUS 
IP, UNESCO/UNITWIN)
  
  
28.08.2012.                                                                                                                                     _________________ /Larisa 
Silova/
 



Asociētās profesores, Dr.philol. GAĻINAS SIRICAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1955

    
Izglītība:   
1972. - 1977.
1962. - 1972.

Daugavpils Pedagoģiskais institūts Filoloģijas fakultāte, krievu valodas un literatūras un vācu valodas skolotāja
Krāslavas 2. vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1986.
1992.
 No 2007. līdz šim brīdim
  

Filoloģijas zinātņu kandidāte
Dr.philol.,DU promocijas padome
Asociētā profesore Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Slāvu valodniecības katedrā (no 2010. -
Rusistikas un slāvistikas katedrā)

 
Nodarbošanās:
1992 – 2007
No 2007. līdz šim brīdim

docente Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vispārīgās un krievu valodniecības katedrā
asociētā profesore Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedrā

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Г.Сырица Анализ художественного текста Mācību līdzeklis.- Daugavpils: Saule, 1995, 198 lpp.
2. Г.Сырица Аршином общим не измерить… Словарь-комментарий архаичной лексики   в художественных произведениях 19 

века. Mācību līdzeklis.- Daugavpils, Saule, 2003, 260 lpp.
3. Г.Сырица От текста к слову. Mācību līdzeklis.- Daugavpils: Saule, 2005, 295 lpp.
4. Г.Сырица Филологический анализ художественного текста. Учебное   пособие.   Москва: Флинта: Наука, 2005, 344 lpp.
5. Г.Сырица Поэтика портрета в романах Ф.М.Достоевского. Москва: Гнозис, 2007, 407 lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
1986. – līdz šim brīdim Daiļliteratūras teksta lingvistiskā analīze, lingvopoētika, sastatāmā lingvokulturoloģija

 
Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
MKLV leksikoloģija
Lingvopoētika
Teksta lingvistika
Krievu valodas stilistika
Runas kultūra
Lingvokulturoloģija 
Teksta teorija
Krievu frazeoloģija
Kognitīvās lingvistikas pamati
Retorika
Leksiskās semantikas problēmas
Teksta analīzes metodoloģija
Teksta sastatāmās analīzes principi 
Rakstu valodas kultūra
Ortogrāfija
Juridisko tekstu tulkošana (krievu valodā)
Valodas kultūras pamati
Leksikoloģija un frazeoloģija
Krievu valoda juristiem                                                            

A
B
B
A
B
A
B
C
C
B
C
C
B
B
B
B
C
C
A

4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 2007.g. Piedalīšanās LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra tālākizglītības programmā “Valsts izglītības standartiem 
atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana”.
2007. g. Profesionālās pilnveides kursi “Krievu valodas un literatūras pasniegšanas metodikas jautājumi” DU un Maskavas 
Valsts universitātes Starptautiskās izglītības centrā.
2012.g. ERASMUS docētāju mobilitātes ietvaros Viļņas Universitātē Krievu filoloģijas katedrā lekcijas lasīšana. 
 
 
 
28.08.2012.                                                                                                                           ___________________ /Gaļina Sirica/

  



Pētnieces, Dr. paed. ASTRĪDAS SKRINDAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1972

  
Izglītība:
2008. gads
2002. – 2003. 
 
1995. – 1997. 
1990.  – 1995. 

 
DU Izglītības un vadības fakultātes doktorantūras studiju programma „Pedagoģija” 
Kenterberijas Universitātes koledža (Lielbritānija). Pēcdiploma studiju programma „Postgraduate Diploma in 
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)” 
DPU Humanitārās fakultātes maģistra studiju programma „Angļu filoloģija” 
DPU Humanitārās fakultātes bakalaura studiju programma „Latviešu valoda un literatūra un angļu valoda” 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008. gads
 
2003. gads
 
1997. gads
1995. gads

Zinātņu doktora grāds pedagoģijas nozarē augstskolas pedagoģijas  apakšnozarē. Promocijas darbs „Studentu 
komunikatīvās kompetences  attīstība angļu leksikas apguvē”
Iegūts diploms „Postgraduate diploma in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)” 
(Lielbritānija) 
Filoloģijas maģistra grāds angļu filoloģijas apakšnozarē
Filoloģijas bakalaura grāds literatūrzinātnes apakšnozarē. Iegūta vidusskolas latviešu
valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja kvalifikācija

 
Nodarbošanās:
Kopš 01.01.2010. 
 
Kopš 01.09.2009. 
 
Kopš 01.09.2007. 
2002. – 2007. 
2003.– 2005. 
1995.  – 2002. 

Zinātniskā žurnāla angļu valodā „Discourse and Communication for Sustainable Education” (ISSN 1691-6301) 
galvenā redaktore
Zinātniskā žurnāla angļu valodā „Journal of Teacher Education for Sustainability” (ISSN 1691-4147) galvenā 
redaktore
DU Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta pētniece
DU Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas katedras lektore
Programmas „Pedagoģija (angļu valodas mācību metodika)” direktore
DU Humanitārās fakultātes Angļu valodas katedras asistente

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Skrinda, A. (2010) Meaning-focused input and output in foreign language vocabulary acquisition at the tertiary level. 

Discourse and Communication for Sustainable Education, 1, 1, 17 – 27.   
2. Skrinda, A. (2008) Studentu komunikatīvās kompetences attīstība angļu leksikas apguvē: promocijas darba kopsavilkums 

pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Student Communicative 
Competence Development in Mastering the English Lexis. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds „Saule”. 51. lpp. ISBN 978-
9984-14-393-4.   

3. Skrinda, A. (2008) Studentu komunikatīvās kompetences attīstība angļu leksikas apguvē. Nepublicēts promocijas darbs 
pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Daugavpils Universitāte: 
Akadēmiskais apgāds „Saule”. 121. lpp. 15 pielikumi.

4. Skrinda, A. (2007) Universals of politeness: towards understanding appropriateness. Valoda-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 
Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds „Saule”. 358. – 364. lpp.  ISBN 978-9984-14-374-3. 

5. Skrinda, A. (2006) Individual learner differences: towards understanding the importance and value of diversity, in Pipere, 
A. (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps Towards Changes. BBCC/ISE annual collection of articles, volume 1. 
Daugavpils: Daugavpils University Publishing house “Saule”, 67 – 77. ISBN-9984-14-303-1.  

6. Skrinda, A. (2005) Multiple communicative competences: a challenge for foreign language 
teachers. Journal of Teacher Education and Training. Daugavpils: Daugavpils University Publishing house “Saule”, 5, 61 – 69. ISSN 
1407-8724.

7. Skrinda, A. (2002) Pedagoģiskās augstskolas studentu komunikatīvās kompetences attīstība svešvalodas mācībās. 
Starptautiskā zinātniskā konference „Komunikācija un kopība” Raksti 17. – 18. maijs 2001. Jelgava: LLU, 380 – 385. lpp. ISBN 9984-
596-47-8.

8. Skrinda, A. (2002) The development of communicative competence in teaching English as a foreign language. ATEE Spring 
University “Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems”. Rīga: Izglītības soļi, 346 – 356. ISBN 9984-712-20-6.
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Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Terminoloģija
Angļu leksikas mācīšana
Teksta analīze
Teksta interpretācija
Angļu valodas morfoloģija
Angļu valodas sintakse

A
A
A
A
A
A

2
2
2
2
2
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Programmas „Lietišķā angļu valoda” direktore Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/
1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/001) kopš 2010. gada 1. janvāra.
Eksperte Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu 
un praktisko kompetenču paaugstināšana” ( vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) kopš 2010. gada 3. 
augusta.
Eksperte Eiropas Sociālā fonda projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (vienošanās Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/
IPIA/VIAA/003) no 2010. gada novembra līdz 2011. gada martam.



Dalība Latvijas Zinātnes padomes projektā „Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstkolā” kopš 
2010. gada 1. septembra.
 
 
28.08.2012.                                                                                                                        ____________________ /Astrīda Skrinda/
 



Docenta, Dr. geol.  JURA SOMA
dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)
  

Dzimšanas gads: 1966

    
Izglītība:   
1996.-2000.
  
1994.-1996.
  
1991.-1994. 
1984.-1991.
  
1973.-1984.

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeoloģijas doktora studiju programma, 
apakšnozare “Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija”
LU ĢZZF studiju programma “Dabaszinātņu maģistrs ģeogrāfijā”, apakšnozare “Ģeomorfoloģija un 
paleoģeogrāfija”
LU, Ģeogrāfijas fakultāte specialitāte: “Ģeogrāfijas skolotājs”
DPI Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, specialitāte: „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs”, dabaszinātņu bakalaura 
grāds bioloģijā. Diploms ar izcilību Summa cum lauda
Daugavpils 12. vidusskola

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2010.
1996.
1991.

Doktora grāds ģeoloģijā
Dabaszinātņu maģistrs ģeogrāfijā 
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā 

 
Nodarbošanās:
2011.- līdz šim brīdim
2000.- līdz šim brīdim
1996.- līdz šim brīdim
1996.- 2010.
1995.-1996.
1993.-1995.
1991.-1993.

docents DU Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedrā
DU DMF Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras vadītājs
DU Dabaszinātņu un Matemātikas fakultātes prodekāns
lektors DU Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedrā
gads, asistents DPU Ķīmijas un ģeogrāfijas katedrā
gads, asistents DPU Bioloģijas un mācīšanas metodikas katedrā
laborants DPI Zooloģijas un vispārīgās bioloģijas katedrā

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Soms, J., Laizāns, K., 2011. Application of geographic information systems (GIS) in analysis of geological risk factors and 

assessment of geohazards in Daugavpils and Ilūkste districts. In: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical 
Conference “Environment. Technology. Resources”. Rēzekne, Latvia, 20 – 22 June, 2011. v.1. Rēzekne, pp.325-331.

Soms, J., 2011. Development and Morphology of Gullies in the River Daugava Valley, South-Eastern Latvia. Landform Analysis, 17: 
179–188.

Soms, J., 2011. Efemērās gravas un to veidošanos ietekmējošie faktori dienvidaustrumu Latvijā. Acta Universitatis Latviensis: Zemes 
un vides zinātnes, 762, 149-160.

Soms, J., Segliņš, V., 2011. Nogāžu procesu un gravu erozijas veidotie reljefa kompleksi dabas pieminekļa „Sproģu gravas” ietvertajā 
Daugavas senielejas daļā. Acta Universitatis Latviensis: Zemes un vides zinātnes, 762, 161-176.

Soms, J., 2010. Reactivation of erosion processes in permanent gullies as a geomorphic response to extreme rainfall events. Folia 
Geographica ser. Geographica-Physica, 41: 35-47.

Škute, A., Gruberts, D., Soms, J., Paidere, J., 2008. Ecological and hydrological functions of the biggest natural floodplain in Latvia. 
Ecohydrology and Hydrobiology, 8 (2-4): 291-306.

Soms, J., Gruberts, D., 2008. Sediment and Nutrient Supply in the Gully Catchments of the Daugava Valley. Lithuanian University of 
Agriculture Research papers VAGOS, 80(33): 92 -101. 

Soms, J., 2008. Klimata mainība un augsnes erozijas procesu aktivizācija ziemas periodā. Grām. Plikša, I. (red.), Klimata mainība un 
ūdeņi. Rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 121-133.

Soms, J., 2006. Regularities of gully erosion network development and spatial distribution in south-eastern Latvia. Baltica 19(2): 72-
79.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         14
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 68

 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994. – līdz šim Fluviālā ģeomorfoloģija, kvartārģeoloģija, ĢIS pielietojums ģeomorfoloģiskajos pētījumos

  
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Vispārīgā ģeoloģija
Ģeomorfoloģija
Kartogrāfija
Ievads Zemes tālizpētē
Ģeogrāfisko atklājumu vēsture
Ģeogrāfiskā novadpētniecība
Latvijas dabas ģeogrāfija
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
Ģeotelpiskās analīzes metodes vides zinātnē
Integrētais lauku kurss vides zinātne
Ģeogrāfija un novadpētniecība
Novadpētniecība

B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
B

4
3
3
2
2
2
4
4
2
2
2
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
No 2006.g. Eiropas Ģeozinātņu Apvienības (European Geosciences Union) biedrs
No 2006.g. ASV Nacionālās ģeogrāfijas biedrības biedrs



No 2000.g. Eiropas Augšņu Aizsardzības biedrības (European Society for Soil Conservation) biedrs
No 1999.g. Latvijas Kvartāra pētījumu asociācijas (LATQUA) biedrs
No 1996.g. Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedrs. 
  

 
 2012. gada 28. augustā                                                                                                        ___________________ /Juris 
Soms/
 



Lektores, Mg. paed. SVETLANAS STALIDZĀNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1958
  

Izglītība:
1975. – 1979.g
1994. – 1995.g.

  
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
maģistrantūra Latvijas Sporta akadēmijā

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1995.g. maģistrantūra Latvijas Sporta akadēmijā

  
Nodarbošanās:

1979. – 1980.g.
1981. – 1986.g
1986. – 1992.g
1992. – 1995.g.
1995. – 1997.g
no 1997.gada

Fiziskās audzināšanas skolotāja Daugavpils 1.PTS
Fiziskās audzināšanas skolotāja Daugavpils pagarinātās dienas grupā
Ārstnieciskās fizkultūras ārsts Daugavpils centrālajā slimnīcā un ārstnieciskās fizkultūras dispanserā
Asistents DPI/DPU Fizioloģijas un ĀFK katedrā
Lektore Fizioloģijas un ĀFK katedrā
Lektore Fizioloģijas un veselības mācības/Anatomijas un fizioloģija katedrā

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Kustību  aktivitātes un veselība 2005g.

  
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                       vairāk nekā 10
Konferenču tēzes                                                                        vairāk nekā 30

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:

no 1995.g. Miopātijas slimnieku rehabilitācijas iespējas.
Veselības problēmu identifikācija Latgales reģionā un to atrisināšanas ceļu meklējumi”.
Kustību aktivitātes un veselība. Stājas traucējumi un skolioze.

 
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Masāža un mīksto audu tehnika. 
Manuālās terapijas pamati.
Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana.
Sporta masāža.
Peldēšana un tās mācību metodika.
Hidroterapija.
Fizioterapija izglītības iestādēs

B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa

6
3
3
1
2
1
2

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Mioskeletārā medicīna. 
Manuālā terapija funkcionālo skoliožu rehabilitācijā. 
Kursi „Evaluation, Treatment and Prevantion of Spinal Disorders”. 
Viscerālās manuālās terapijas. 
Odense, Denmark, Special Heeds education “Developing hearning Strategies and Process for Disabled Shoolchildren”.
 
 
2012. gada 28. augustā ___________________ /Svetlana Stalidzāne/
 
 



Profesores, Dr. theol. ANITAS STAŠULĀNES
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1962

 
Izglītība:
1995 - 1998
1992 - 1994
1980 - 1985
1969 - 1980

  
Doktorantūra, Gregora Pontifikālā universitāte (Roma, Itālija)
Lic. studijas, Gregora Pontifikālā universitāte (Roma, Itālija)
Latvijas Universitāte Filoloģijas fakultāte, filoloģe, latviešu valodas un literatūras docētāja
Špoģu vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998
1994

Dr. Theol., Gregora Pontifikālā universitāte (Roma, Itālija)
Lic. Miss., Gregora Pontifikālā universitāte (Roma, Itālija)

 
Nodarbošanās:
1985 - 1988.
1988 - 1992
1998 - 2003
2003 - 2007
2007 - līdz šim brīdim

Vec. redaktore. Latvijas Nacionālā bibliotēka
Lektore. Daugavpils Pedogoģiskā universitāte Filoloģijas fakultāte
Docente. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Asoc. prof. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Profesore. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Stasulane A. Theosophy and Culture: Nicholas Roerich, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2005, 335 lpp.
2. Stašulāne A. K. Raudives reliģiskie meklējumi kristietības ietvaros // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 10, - Liepāja: LPA, 

2005, 201. – 210. lpp.
3. Stašulāne A. Clarissimae feminae christianae un Romas sabiedrība // ANTIQUITAS VIVA II: STUDIA CLASSICA, - Rīga: Zinātne, 

2005, 45. – 55. lpp.
4. Stašulāne A. Rērihu mācība: Pasaules Mātes kults // Ceļš 56 (2005) 204.  217. lpp.
5. Stašulāne A. Rērihu kustība: vēsture un doktrīna // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis 7 (2005) 104. -114. lpp.
6. Stasulane A. Towards Unity of Different Cultures: N. Roerich’s „Culture of Pan-Humanity” // Negotiating Futures – States, Societies 

and the World. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 39. – 43.
7. Stašulāne A. Teosofijas un antroposofijas ietekme: latviešu un krievu literatūra 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā // Acta Universitatis 

Latviensis, nr. 681   Rīga: LU, 2005, 7.   11. lpp.
8. Stasulane A. Theosophical Christ of the Roerichs//Humanities and Social Sciences Latvia: Essays in Religion 2 (46) / 2005, 124.- 

135.
9. Stašulāne A. K. Raudives reliģiskie meklējumi ārpus kristietības // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 11, - Liepāja: LPA, 2006, 

175.- 185.
10. Stašulāne A. Elitārisms teosofiski orientētajā latviešu literatūrā // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 13,   Liepāja: LPA, 

2008, 73. – 79. lpp.
11. Stašulāne A. Austrumu reliğiskās idejas Rietumos: Rērihu joga // Acta Universitatis Latviensis, nr. 722   Rīga: LU, 2008, 166.   

178. lpp.
12. Stašulāne A. Teosofija un latviešu literatūra // Acta Universitatis Latviensis, nr. 732   Rīga: LU, 2008, 85.   92. lpp.
13. Stasulane A., Priede J. Dynamics of Intra-Group Relations: Symbols Used by the Theosophical Groups in the Eastern Europe /

/ Culture, Subculture, Counterculture. International conference Galati 02-03 November 2007. Galati: Europlus 2008. 201-209. lpp.
14. Stašulāne A. Ad Gentes. Animisms. Antroposofija. Astroloģija. Axis Mundi. Besenta Enija. Blavatska Helēna // Pasaules 

reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 1. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 11., 40., 47.-48., 68., 85., 131., 146.
15. Stašulāne A. Sakrālās telpas fenomenoloğija – Tibeta teosofu skatījumā // Kultūras krustpunkti: LKA zinātnisko rakstu 

krājums.    Rīga: Mantojums, 2008, 136. – 145. lpp.
16. Stašulāne A., Priede J. The Reconfiguration of Values and Beliefs: A Study of Contemporary Theosophy in Latvia // Cultural 

Identity Studies. Vol. 15. Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. Oxford, Bern, Berlin, 
Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Peter Lang, 2009, 365-391.

17. Stasulane A. New Religious Movements in Latvia // Soter Nr. 32 (2009) 107.-109.
18. Stašulāne A. Ezotērisms un politika: teosofija // Via Latgalica. Humanitāro Zinātņu Žurnāls. Nr. 2 (2009) 24.-37. lpp.
19. Stašulāne A. Budisma uztvere Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis Nr. 17 (2010) 83.-99.
20. Stasulane A. Subcultural Dynamics of Theosophical Groups in Estonia, Latvia and Lithuania // Groups and Environments: 

Interdisciplinary Research Studies. E. Ramanauskaite (ed.). Kaunas: Vytauto Didžojo universiteto leidykla, 2010. vol. 2., 219-226.
 

Monogrāfijas                                                                                                               1
Raksti recenzētos un starptautiskās datu bāzes iekļautos izd.                                    18
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos                                                      25

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2006-2008 Starptautisks pētniecības projekts: ES Komisijas VI ietvara projekts „Society and Lifestyles: Towards Enhancing 

Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities.

 
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti



Reliğiskā tematika literatūrā
Ievads islāmā: reliğija, kultūra, politika
Reliģiju vēsture
Baznīcas vēsture Latvijā
Kultūras filosofija
Parareliģiskās idejas literatūrā
Modernās reliğiskās idejas

A
C
A, C
B
A
B
B

2
2
4
2
2
2
2

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Kopš 2007. g. ESSWE (European Society for the Study of Western Esoterism) locekle.
Kopš 2006. g. EASR (European Association for the Study of Religions) locekle.
  
28. 08. 2012.                                                                                                    ___________________ /Anita 
Stašulāne/



Lektores, Mg. paed.  IRĒNAS TIMINSKAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1973
 

Izglītība:   
2010. –
  
1999. – 2005.
1996. – 1998.
  
1990. – 1996.
  
  
1980. – 1990.

Daugavpils Universitāte, Maģistra studijas Matemātikas nozarē (Modernā elementārā matemātika un 
matemātikas didaktika)
Daugavpils Universitāte, Doktora studijas Pedagoģijas nozarē
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Pedagoģijas maģistra grāds darbmācības mācību metodikas apakšnozarē, 
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātikas, mājturības vidusskolas 
un informātikas pamatskolas skolotāja diploms; Matemātikas bakalaura grāds; Pedagoģijas bakalaura grāds 
darbmācības metodikas apakšnozarē
Krāslavas 2.vidusskola

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998.
1996.

Pedagoģijas maģistrs, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Matemātikas bakalaurs. Pedagoģijas bakalaurs, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

  
Nodarbošanās:
2003. – līdz šim brīdim
2005. – 2007.
  
2004. – 2005.
2003.
2001. – 2003.
2002.
2000. – 2001.
1997. – 2000.
1997. – 1999.
1996. – 1997.

Lektore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājturības skolotājs” direktore un sekretāre 
Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāte
Matemātikas skolotāja Daugavpils Vienības pamatskola
Direktora vietniece mācību darbā Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola
Lektore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte
Sekretāre Daugavpils Universitātes Profesoru Padome pedagoģijā
Lektore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Asistente Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Mājturības skolotāja Daugavpils Poļu vidusskola
Matemātikas un mājturības skolotāja Daugavpils Poļu pamatskola

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                     vairāk nekā 10
Konferenču tēzes                                                                                                      vairāk nekā 15

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1996. – līdz šim Inovāciju pedagoģijas jomā

  
Akadēmiskie kursi:
 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Integrēto mācību metodika
Mācību metodes un mācīšanās stili
Pedagoģiskās prakses vadīšana
Rokdarbi un to mācību metodika
Veidošana un tās mācību metodika
Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika 1.-4. 
klasē
Mājturība un tehnoloģijas un to mācību metodika 5.-9. 
klasē
Batikas pamati
Lietišķā māksla un tās mācību metodika
Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs (u.c. st.kursi)
Pārbaudes darbu veidošana un to statistiskā analīze
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas „Mājturības skolotājs” studiju kursi

B
B
B
B
B
B
 
C
 
B
B, C
C
B, C

2
2
2
3
2
10
 
1
 
1
31
1
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?
id=5413

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Zinātniskās sadarbības tīkli
Kopš 2007. Innovative Teachers Network: http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692 dalībniece
Kopš 2007. Asociācijas“Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” biedre
Kopš 2003. Latvijas Mājturības Pedagogu biedrības (LMPB) dalībniece
Kopš 2002. Metodiska sadarbība ar Daugavpils pilsētas Centra ģimnāziju (inovatīva studējošo, pedagogu, docētāju, izglītojamo sadarbība)
  
 

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692


2012. gada 28. augustā                                                                                                                       ________________  /Irēna 
Timinska/
  
 
 
 



Lektora, Mg. Sc. Comp. ANDRA VAGAĻA
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
  

Dzimšanas gads: 1967
 

Izglītība:
1988.-1992.
  
1994.-1996.

  
Daugavpils pedagoģiskais institūts, "Fiziskās kultūras, darba apmācības, militārās apmācības pamatu un 
skaitļošanas tehnikas skolotājs"
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Datorzinātņu maģistrs

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1996 Datorzinātņu maģistrs

  
Nodarbošanās:
1992. - 2007.
2007. -  līdz šim brīdim
1999. - 2008.

Asistents Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Lektors Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Datortīklu administrators Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte un Sociālo zinātņu 
fakultāte

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Andris Vagalis "Application of open solution in education". Daugavpils Universitātes 52. zinātniskaja konferencē 2010. gada 14.-16. 
aprīlis, Daugavpils.
2.Andris Vagalis, "Open Source software for Education". 5th International conference "Person. Color. Nature. Music", October 17-21, 
2007, Daugavpils.
3.Andris Vagalis, "Open Source Software for Rural Development". International Scientific Conference "Information technologies for 
rural development ", October 19-20, 2006, Jelgava
  
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                      vairāk nekā 5
Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 5

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994. - līdz šim brīdim
2007 - līdz šim brīdim
01.01.2007.-31.12.2007.
  
01.01.2010. – 31.12.2011
 
 
  
  
15.11.2011. – 
līdz šim brīdim

Atvērta pirmkoda programmatūras pielietošanas iespējas tautsaimniecībā un mācību procesā
Mikrokontrolieru, rūpniecisko kontrolieru un CNC programmēšana un pielietojums
„Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils 
Universitātē” Nr.:2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./ 0053/0065
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās 
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
1.2.1.2.3.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana" projekta „Vispārējās 
izglītības pedagogu tālākizglītība” Vienošanās Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003

  
Akadēmiskie kursi:
  
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
„Datoru arhitektūra un operētājsistēmas”
„Mikrokontrolieru programmēšana”
„Standarti”
„Atvērtā koda programmatūra uzņēmējdarbībā”
„Tīklu operētājsistēmas”
„Programmu kvalitātes testēšana”
„Interaktīvās tāfeles mācību materiālu sagatavošanas rīki

A
C
B
C
A
B
B

8
1
2
2
6
2
1

 
 
28.08.2012.                  ___________________ /Andris Vagalis/

 
 
 



Lektores, Mg. paed., Mg. art. ILZES VOLONTES 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:        1972 
 
Izglītība:  
2011.g.   maģistra grāds mākslā, Daugavpils Universitātes (DU). 
2000.g.   izglītības zinātņu maģistrs (pedagoģijas apakšnozare) Daugavpils Pedagoģiskā Univesitāte (DPU). 
1997.g.   pedagoģijas bakalaurs; skolotāja diploms DPU: vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija. 
1991.g.   mākslinieka - meistara diploms Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2011.g.   maģistra grāds mākslā, Daugavpils Universitāte 
2000.g.   izglītības zinātņu maģistrs (pedagoģijas apakšnozare), Daugavpils Universitāte. 
 
Nodarbošanās: 
2004.g. līdz šim brīdim  programmas direktore akreditētajai profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmai „Māksla” (programmas kods 4214104).  
2001.g. līdz šim brīdim  lektore Mākslu katedrā (DU). 
1997.g.-2001.g.  asistente Mākslu katedrā (DU). 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Šļahova, A., Čačka, M., Volonte, I. 2008. Theoretical Research on the Essence of Creative Activity in the Context of Art Pedagogy – 
Journal “Kūrybos Erdves”, The Space of Creation. (Urniežius, R., Ed.) Nr. 8, Siauliai University, 63-77. ISSN 1822-1076 

Slahova A., Savvina J., Cacka M., Volonte I. 2007. Creative activity in conception of sustainable development education – 
International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.8 No. 2, 2007, pp.142-154. 

Šļahova A., Volonte I., Čačka M. & Haw R.B.H. 2006. Evaluation aspects of creative process (Pipere, A., Ed.) Education and 
sustainable development: First steps toward changes. BBCC/ISE annual collection of articles, volume 1. Daugavpils: Daugavpils 
University Publishing house „Saule”, 2006 – p. 149-167. ISBN 9984-14-303-1 

Šļahova, A., Čačka, M. & Volonte, I. 2005. Creative Interest and Creative Activity in Art Education. The spaces of Creation. Scholar 
Research Journal. (Urniežius, R., Ed.) Nr.2, Šiauliai University, 92-98. ISSN 1822-1076. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos                   kopā 15 
Konferenču tēzes                                                                   vairāk nekā 5 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
No 2003. līdz šim Mākslas programmās studējošo mācību darbu vērtēšanas problēmu pētījumi 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Gleznošana                                                                                                                          B                                      4 
Gleznošana, krāsu mācība un to mācību metodika                                                             B                                    2 
Tekstilmākslas pamati un to mācību metodika                                                                   B                                   2 
Tekstilmākslas tehnoloģijas un kompozīcija                                                                      C                               6 
Vizuālās mākslas mācību metodika un materiālmācība                                                      B                                1 
Vizuālās mākslas mācību metodika                                                                                     B                                           6 
Tautas māksla. Tekstils                                                                                                       B                                            2 
Materiālmācība                                                                                                                    B                                           1 
Vizuālās mākslas tehnikas (gleznošana) un mācību metodika                                            B                                           2 
Mākslas plenērs                                                                                                                   B                                            2 
Profesionālās kvalifikācijas prakse                                                                                      A                                          10 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Laika periodā no 1998.gada līdz šim brīdim piedalījusies vairāk nekā 35 mākslas izstādēs Latvijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Itālijā. 
  
 
2012.gada 28.augustā                                                                                                                 ________________ /Ilze Volonte/ 

 
 
 



Lektores, Mg. paed., Dr.paed., SANDRAS ZARIŅAS
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1974
 

Izglītība:
1992 –1997
  
1986

  
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, filoloģijas 
bakalaura grāds latviešu valodas apakšnozarē  
Dagdas vidusskola, atestāts par vidējo izglītību

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2012       Daugavpils Universitāte, doktora grāds pedagoģijā (Dr.paed.)

2003 Daugavpils Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

  
Nodarbošanās:

2007 – līdz šim
2003 – 2009
  
1994 – 2009
1999 – 2007

Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Mācību metodiku katedra, lektore 
Daugavpils 9. vidusskola, izglītības iestādes vadītājas vietniece bilingvālās izglītības un metodiskā darba 
jautājumos
Daugavpils 9. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Daugavpils  Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Mācību metodiku katedra, asistente

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Zariņa, S., Belousa, I. (2010). I.Reading acquisition among 5 – 6 –year – old children in the programme of compulsory preparation for 
school. Discourse and communication for sustainable education”, 1 (1), 93 - 108
Anspoka, Z., Lanka, A., Papule, E., Ptičkina, Ā., Rimša, R., Teilāne, I., Zariņa, S. (2000). Rokasgrāmata sākumskolai. Rīga: LVAVP, 
UNDP
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                     vairāk nekā 5
Konferenču tēzes                                                                                                      vairāk nekā 10

  
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2003 – līdz šim Lasītprasmes attīstība pirmsskolas izglītībā 

  
Akadēmiskie kursi:
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Dzimtās valodas mācību metodika 1. -4. klasei 
Dzimtās valodas mācību metodika 5. -6. klasei 
Runas attīstības metodika 
Lasītprasmes attīstības metodika 
Rakstītprasmes attīstības metodika 
Bilingvālās mācības
Dzimtās valodas teorētiskie pamati 
Sintakse 
Leksikoloģijas un frazeoloģija
Morfoloģija
Fonētika
Valodas kultūras pamati
Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A

5
2 
2 
2 
2
1
5
1
1 
1
1
1
1

  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2010  – 2011 projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide” ”(reģ. Nr.ESS2010/95), vadītājs  Latvijas Universitāte
2008 – 2009  projekts „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izvērtējums un pilnveides iespējas”(reģ. Nr. Nr. IZM 08/73), 
īstenotājs Daugavpils Universitāte
  
  
 28.08.2012.                                                                                                                                 ______________ /Sandra 
Zariņa/
 
 
 
 



Lektore, Mag.oec. Sandra Zelča
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  
1977

  
Izglītība:
 

 
2006. -2009. 
2000. -2002.
1996.- 2000.
 
1985.-1996.

Daugavpils Universitāte, pabeigts doktora studiju programmas „Ekonomika” teorētiskais kurss
Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte. Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļa. Ekonomikas bakalaura grāds un ekonomista 
kvalifikācija
Ilūkstes 1.vidusskola, vispārējā vidējā izglītība

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2002
 

Mg.oec., Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, DU

Nodarbošanās:

2012 – līdz šim laikam
2004 – līdz šim laikam
2011 – 2012
 
2002 – 2011
2001 – līdz šim laikam
2000 – 2004
2000 – 2002
1999 – 2000

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte, lektore
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RISEBA), studiju procesa 
koordinētāja dienas nodaļā
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RISEBA), dienas nodaļas metodiķe
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RISEBA), lektore
Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte, asistente
Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte, neklātienes pārvaldes sekretāre
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļa, laborante

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

 
1. Pašvaldību budžetu analīze Latvijas reģionos (Latgales reģiona piemērs) // Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo 
pētījumu institūts. Starptautiskā zinātniskā konference „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” – 
Daugavpils, 2010
2. Latvijas un Eiropas Savienības valstu pašvaldību budžetu salīdzinošā analīze // DU SZF Ekonomikas katedra, Sociālo zinātņu 
vēstnesis, Daugavpils, 2009.
3. Analysis of Local Governments Basic Budgets in Latgale Region (The Case of Daugavpils City)// Latvia University of agriculture 
Faculty of economics. International Scientific Conference „Economic science for rural development 2008” – Jelgava, 2008.
4. Роль налогов в формировании финансов местных органов власти в Латвии и странах ЕС// IV Международный 
семинaр „Развитие Балтийской Европы” на тему: “Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте 
Европейской интеграции” (Polija, 2006).
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā _20
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā _10
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1997– līdz šim laikam Latvijas pašvaldību budžeti: formēšanas un optimālas sadales problēmas
 

Akadēmiskie kursi:

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Mikroekonomika
Uzņēmējdarbība LR
Uzņēmējdarbība LR
Uzņēmuma finanses
Ekonomika
Ekonomika
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība

A
A
B
B
C
B
A
C

6
4
2
4
2
6
4
2

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:                

 
Datums 30.08.2012. ___________________/ Sandra Zelča/

                                                                                     (paraksts)



Mag.psychol Andreja Zagorska 
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)
 

Dzimšanas gads: 1964

  
Izglītība:
1994-1996
1982-1989
 
1979-1982

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Psihologa praktiķa kvalifikācija. 

Daugavpils Pedagoģiskais  institūts. Fizikas- matemātikas skolotāja kvalifikācija.

Preiļu 1.pamatskola 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1996
 

Maģistra grāds psiholoģijā.
 

 
Nodarbošanās:
 
 2009.- līdz šim
 
1999.- 2009
 
 1992.- 1999
 
1994.- līdz šim
 
2001.- 2009
 
1991.-1992..
 
1990.1991.
 
1989.1990.
 

 
Izglītības pārvaldes vadītājs. Preiļu novada  Izglītības pārvalde

Izglītības pārvaldes vadītājs. Preiļu rajona Izglītības pārvalde. 

Skolu valdes priekšsēdētājs. Preiļu rajona Skolu valde. 

 Fizikas, psiholoģijas pasniedzējs. Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā.

Lektors. Daugavpils Universitāte. 

 Metodiskā centra vadītājs. Preiļu rajona Izglītības nodaļa.

 Direktora vietnieks. Preiļu rajona Jaunaglonas lauksaimniecības skola.

 Fizikas pasniedzējs. Preiļu rajona Jaunaglonas l/s..

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
Mācību materiālu “Uzņēmējdarbības vadība un organizācija” atsevišķu nodaļu izstrāde 1998.gads. 

Maģistra darbs. “Skolas direktora vadības stilu izpausme pedagoģiskajā kolektīvā”. 1996.gads.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 2
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 2
 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994-1996 Skolu direktora vadības stilu izpēte

 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti
Vadības psiholoģija B 2
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
No 2011.gada-2012 gadam VISC, lektors. pedagogu tālākizglītības programmā „Izglītības iestāžu vadītāju 
profesionālo kompetenču pilnveide”.                                                                                                                                                                         
No 2011.gada-2012 gadam Latvijas Universitāte, projekta pasniedzējs tālākizglītības programmā „ Skolotāju-
mentoru profesionālā pilnveide ”.                                                                                                                                                                       
No 2009.gada-2012 gadam Daugavpils Universitāte, lektors programmā ”Pedagoģiskā procesa organizēšana un 
vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”   pirmskolas un vispārizglītojošo skolu pedagogiem un vadītājiem.                                 
No 2008.gada-2012 gadam Eiropas Sociālā fonda  Nacionālās programmas Nr.2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/
002 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes  „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 
mācību priekšmetos” koordinators  Preiļu rajonā .                                                                                                                                           
No 2008.gada -2009gadam Daugavpils Universitātes lektors IZM ISEC iepirkuma konkursa programmā ”Pozitīvas 
domāšanas veidošana” LV vispārizglītojošo skolu skolotājiem.                                                                                                                           
No 2006.gada -2008.gadam Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas Nr.2005/002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3271/0001/
0159 projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” koordinators Preiļu rajonā. 

Datums
28.08.2012.         ___________________  / Andrejs Zagorskis/



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4. Pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 

 



 1 
 

Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības kopsavilkums 
par 2000.-2005.st.  gadu 

 
1.. Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
1.1.  2002 - Ph.D. Fordham University, Graduate School of Religion and Religious Education, USA – 

Dz.Iliško 
1.2. Studijas doktorantūrā: 

- kopš 2004. gada septembra – lekt. N. Romaņenko, lekt. A. Kovaļevskis; 
- kopš 2003. gada septembra – lekt. I.Kazakeviča, lekt. S.Čapulis, lekt. L.Silova, lekt. 

E.Vanaģele; 
- kopš 2002. gada septembra – lekt. V.Guseva, lekt. A. Paškeviča, lekt. N.Geriņa; 
- 2004/2005 st.gadā un agrāk noklausīts teorētiskais kurss, tiek gatavots promocijas darbs 

aizstāvēšanai - lekt. V.Kudiņš, as. M.Kravale;  
2. 2004/2005.st.g. – vairāki mācībspēki izmantojuši radošos atvaļinājumus, lai veiktu pētījumus, 

stažētos citu valstu augstskolās, strādātu bibliotēkās, strādātu pie promociju darba - doc. 
E.Oļehnoviča, as.prof. A.Pipere, as. M.Kravale. 

3. Akadēmiskā personāla apmācība (kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai 
zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās 
laboratorijās utt.). 

2005. gadā 
29.-30.09. Latvijas treneru tālākizglītības centrs. Apliecība 749. Treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi A un B kategorijas sporta speciālistiem. Rēzekne. – lekt. I. Kazakeviča, lekt. 
N. Romaņenko, as.V. Maklakova  

27.-30.07. Daugavpils Universitātes līdzdalība Klusā okeāna konsorcija sadarbības tīklā un 29. 
starptautiskajā konferencē, New South Wales Department of Education and training, University 
of Western Sydney, Australia. – prof. I. Salīte, lekt. V. Kudiņš, lekt. E Vanaģele. 

 Latvijas Jaunatnes padomes projekts: „Jaunieši neformālās izglītības attīstībai Latvijā” eksperte – 
as. M.Kravale. 

V Piedalīšanās ES Comenius programmas INCLUES projekta ietvaros seminarā “Mācīšanās 
Kognitīvie aspekti”. Apliecības N6578. – doc. Dz.Iliško 

15-16.05. Piedalīšanās tālakizglītības kursos “Cilveku tirdzniecība, izmeklēsanas un upuru repatriācija” 
Daugavpils, – doc. Dz.Iliško 

 Rēzeknē. Dreifusa fonda konference” Problem Solving for Better Health”. Apliecība. – doc. 
L.Antoņeviča 

V Piedalīšanās ATEE Satrptautiskajā vasaras universitātē: “ Changing education in a changing 
society : EUROPE 15+10”, Klaipēda. – doc. V.Makarevičs 

 Latvijas Aerobikas asociācija, kvalifikācijas celšanas kursi „Ūdens aerobika”– as V. Maklakova 
29.-30.04.  Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru talākizglītības centrs, izglītības un sporta 

speciālistu profesionālās pilnveides kursi, apliecība.- lekt. N. Romaņenko 
2004.gadā 

08.11 Daugavpils, VVVA seminārs “No tabakas dūmiem brīva darba vieta”. Apliecība - lekt 
A.Paškeviča.  

25.-29.10. Profesionālās meistarības pilnveides kursi „Vispārējās vidējās izglītības standarta ķīmijā prasību 
īstenošanas ceļi un līdzekļi”, Apl.Nr. 703.- lekt. A. Antropa 

23.-24.10 Teilnahmebestatigung certificate. Education course – lekt. I.Kazakeviča, as. V. Maklakova 
21.-28.10. Rīga. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru talākizglītības centrs, Izglītības un 

sporta darba speciālistu profesionālie kursi, Certificate of Completion. Certification course with 
under support of Delta Sport. Apliecība. – lekt. I.Kazakeviča, lekt. N. Geriņa, doc. A. Žilinska. 

02.–11.10. Daugavpils, INFOSAB kursi “ES strukturālo fondu projektu vadīšana”, sertifikāts Nr. 118 –lekt. 
A. Paškeviča 

17.- 18.09. Rēzekne. Latvijas treneru talākizglītības centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība. – lekt. I.Kazakeviča, lekt. N.Geriņa, doc. J.Jauja 
doc. A.Žilinska, lekt. A.Kovaļevskis, lekt. N.Romaņenko, as. J.Petrovskis, as. V.Maklakova, doc. 
L.Antoņeviča 

29. –30.08. International Workshop NANOSCIENCE FOR HEALTH EC FP5 #G1MA-CT-2002-04063. 
Latvia. Riga. – lekt. A. Paškeviča 

20.- 29.08. Kursi “Manuālā terapija funkcionālo skoliožu rehabilitācijā”, Rīga, LMMĀA.- lekt. S. Stalidzāne 
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8. – 13.08. Dānija, Jellinga, CVU, komandējums ERASMUS programma. – lekt. A. Paškeviča 
01. – 30.06. Zinātniskais komandējums PHARE ”Inversed Brain-Drain” LE01.07/SPF/0023 (LU 2003-0233), 

Zviedrija. Linčepingas Universitāte. – lekt. A.Paškeviča 
VI Piedalīšanās ERASMUS projektā “Environmental Awareness in Primary Education 21” – 

Portugāle. – lekt. V. Kudiņš, trīs IVF studentes 
11.05. Rīga. Rīgas pilsētas skolu valde, seminārs “Higiēnas normas un noteikumi vispārizglītojošās 

skolās”. – doc. L.Antoņeviča 
07. – 08.05. Rēzekne. Latvijas treneru talākizglītības centrs. Treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas  

paaugstināšanas kursi. Apliecība. – doc. A. Žilinska,  
30.04.- 04.05. Kursi “Viscerālās manuālās terapijas pamati” (40st), Rīga, LMMĀA.- lekt. S. Stalidzāne 
21.-24.04. Daugavpils Universitātes līdzdalība Klusā okeāna konsorcija sadarbības tīklā un 28. gadskārtējā  

konferencē “Pilsoniskās vērtības un sabiedriskā atbildība globālajā kontekstā”. – prof I.Salīte, 
lekt. V. Kudiņš  

I –VI Pētnieciskais darbs Vācija (Kvalitatīvās petniecības metodes, izglītības teorijas, neformāla 
izglītība). Iepazīšanās ar izglītības sistēmu Francijā un Ungarijā (Francija-Angers) – as. 
M.Kravale  

 Daugavpilī. INFOSAB kursi “ ES strukturālo fondu projektu vadīšana”, sertifikāts Nr. 119 – T . – 
doc. L.Antoņeviča  

2002.-2004.g Projekta “Koordinēts atbalsts jauniešu veselībai un attīstībai” skolotāju izglītošanas sadaļas 
koordinatore Latgalē .- lekt. I.Kuņicka 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Fehtas augstskolu (Vācija) - doc.E.Oļehnoviča, as.M.Kravale, 
doc. I.Kokina 

2003.gadā 
17.-18.10. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. Latvijas treneru talākizglītības centrs. Sporta 

speciālistiem – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība. – doc 
J.Jauja, doc. A.Žilinska, doc. L.Antoņeviča 

29-31.05. Swiatowym Kongresie Polonii Medycznej. Katowicach - doc A. Žilinska 
16. –17. 05.  Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. Latvijas treneru talākizglītības centrs. Sporta 

speciālistiem – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība. – lekt. 
N. Romaņenko, doc. A.Žilinska, doc. L.Antoņeviča 

30.04. Latvija, Daugavpils, DU, profesionālās meistarības pilnveides A1 kursi “Pedagoģiskā pētījuma 
metodoloģija mūsdienu zinātņu attīstības kontekstā”. Apliecība Nr. 266 – lekt. A. Paškeviča 

09.05. Veselības veicināšanas centrs. Sporta medicīnas centra kursi. – lekt. N.Geriņa, lekt. S. Stalidzāne. 
05.05. Konference “Bērnu veselība Latvijā”, LSVA, VVC, PVO.- doc. A. Žilinska 
2002.VI-
2003.VIII 

Līdzdalība projektā sociālās izslēgtības mazināšanai Latvijā “Es, mēs, vide ap mums” (Latvijas 
sabiedrības Integrācijas fonds), darbs ar jauniešiem Krāslavas un Daugavpils patversmēs. – as. 
M.Kravale 

13.01.– 06.03. Kvalifikācijas celšana ASV Fordhamas universitātē. – as.prof. A.Pipere 
03.02. Latvijas fizioterapeitu asociācijas seminārs ar tēmām:’’Padziļinātais kurss par mugurkaula kakla 

un lumbālās daļas pataloģiju diagnostiku un ārstēšanu ar dažādām stiepšanas metodēm’’; 
iepazīšanās ar jaunāko fizikālās terapijas aparatūru un tās praktisko pielietojumu no firmas 
“Mettler electronics corp.”ASV. - lekt. A. Paškeviča, lekt. S. Stalidzāne. 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Fehtas augstskolu (Vācija). – doc. E.Oļehnoviča, as. M.Kravale, 
doc. I.Kokina 

 Daugavpilī. Tālākizglītības programma ”Dzīves prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības 
izglītībā , HIV/AIDS profilaksē” (IZM un UNDP projekts” Koordinēts atbalsts Latvijas jauniešu 
veselībai un attīstībai”). Apliecība Nr. 9014145085–136. – doc. L.Antoņeviča 

 Daugavpilī. Seminārs “ Ģimenes garīgās veselības veicināšana” ( rīkotājs – Latvijas ģimenes 
terapeitu asociācija). Apliecība. – doc. L.Antoņeviča 

 Pēcdiploma izglītības kurss “Training for Health Promotion Specialists”, Ziemeļvalstu 
Sabiedrības veselības skola. Zviedrija. (6 ned.) (11.5 ECTS) – lekt. I.Kuņicka 

 Pēcdiploma izglītības kurss “Salutogenesis – from theory to practice”, Ziemeļvalstu Sabiedrības 
veselības skola. Zviedrija (2 ned.) (3,75 ECTS) – lekt. I.Kuņicka 

 LR Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta bērnu un jauniešu nometņu vadītāju kursu 
programma. Apliecība. – as. V. Maklakova 

 Seminārs“Tabakas kontroles jautājumi”, Latvijas narkologu un onkologu asoc.- I.Kuņicka 
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 Multiplikatoru kursi “Dzīves prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības izglītībā, HIV/AIDS 
profilaksē,” ANO (UNDP) un IZM, 72 st. – lekt. I.Kuņicka 

 Projekts “Gimenes garīgās veselības veicināšana” koordin. Latgalē, PHARE – lekt. I.Kuņicka 
 Pasaules poļu ārstu kongress, Katowice .- lekt. I.Kuņicka 
 Vienaudžu izglītotāju apmācību (10 dn.) organizēšana un apmācība Daugavpils pilsētas un rajona 

jauniešu grupai – lekt. I.Kuņicka 
2002. VI – 
2003.g. VIII 

Līdzdalība projektā sociālās izslēgtības mazināšanai Latvijā “Es, mēs, vide ap mums” (Latvijas 
sabiedrības Integrācijas fonds), darbs ar jauniešiem Krāslavas un Daugavpils patversmēs. – as. 
M.Kravale, lekt. V.Guseva. 

 IZM tālākizglītības progr. “Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā” - lekt. I.Kuņicka 
2002.gadā 

 Latvijas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu (24 st.) programma. 
Tēma “Ritmika un dejas”. – lekt. I. Kazakeviča. 

8.05. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Pirmsskolas un sākumskolas fakultātes 
Ģimenes un pirmsskolas katedras organizētais seminārs “Teorija un prakse pirmsskolas skolotāju 
sagatavošanā”. –as. M.Kravale, doc. Dz.Ilišlo 

08. – 13.08. ERASMUS programma, Dānija, Jellinga CVU.- lekt. A.Paškeviča 
 Tālākizglītības kursi „Pamatskolas mācību priekšmetu bilingvālās apguves metodika”, LR 

Izglītības un Zinātnes Ministrija, Pedagogu Izglītības Atbalsta Centrs.Apl. Nr. 01-65-28.- lekt. A. 
Antropa 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Fehtas augstskolu (Vācija)- E.Oļehnoviča, M.Kravale, I.Kokina. 
Semināra vadīšana: ”Pestalocija uzskatu holistiska analīze” – as. M.Kravale 

 “Veselību veicinošo skolu darba holistiskā izpratne”, 25 st., PVO, IZM. - lekt. I.Kuņicka 
03.-04.05. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. Latvijas treneru talākizglītības centrs. Sporta 

speciālistiem – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība. - J. 
Jauja. 

11.-12.10 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. Latvijas treneru talākizglītības centrs. Sporta 
speciālistiem – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība. – doc 
J. Jauja. 

2002.-2003.g.  Starpvalstu projekta “Youth Network Development of Regional Health Policy” koordinatore 
Latvijā (Daugavpilī).- lekt. I.Kuņicka 

 Latvijas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi (24 st.) programma. 
Tēma “Ritmika un dejas”. – lekt. I.Kazakeviča 

 SFL programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekts: Cilvēks sabiedrībā “Konsultanta loma skolotāju 
profesionālās kompetences attīstīšanā” – M.Kravale 

 “Speciālās pedagoģijas psiholoģiskie aspekti un mācību metodikas īpatnības.”(sertifikāts 1748) – 
V.Guseva 

 Latgales Reģiona Sociālo Zinību atbalsta skolu seminārs “Pedagoģiskās prakse sociālo zinību 
atbalsta skolā”. – M.Kravale 

2001. gadā 
10. 11. Kursi “Ceļa locītavas iespējamās izmaiņas”. Rīga, LFA. – lekt. S. Stalidzāne. 
X Piedalīšanās seminārā “Bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana skolā”. (Igaunija, Pērnava). 

Iegūts sertifikāts. – prof. E.Krastiņa 
24. – 26.10. Latvijas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu (24 st.) programma. 

Tēma “Dažādu aerobikas veidu mācīšana skolā”. – lekt. I.Kazakeviča 
X Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, sadarbībā ar Dāņu tautas sporta organizāciju. Augstskolu 

sporta pedagogu kursi: “Sports kā kolektīva un psiholoģiskā klimata veidotājs”. Apliecība. – lekt. 
N.Geriņa, lekt.L. Silova. 

2000.09.07. –
2001.10. 

International Correspondence Course, kursi “Angļu valoda iesācējiem”(I.līmenis). –A. Paškeviča 

09.08. Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Islandes Sarkano Krustu, seminārs “Apmācība Pirmās 
Palīdzības pasniedzējiem”. – lekt. A. Paškeviča 

19. – 23.03.  LSPA, mācību profesionālās meistarības pilnveides kursi sporta skolotājiem “Sports pamatskolā”. 
Apliecība. – lekt. N.Geriņa 

13.-18.1  Kursi “Mioskeletārā medicīna”, A cikls. Rīga. VRIC. – lekt. S. Stalidzāne. 
 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Fehtas pedagoģisko augstskolu un iepazīšanās ar ķīmijas mācību 

procesu Vācijas un Nīderlandes skolās. – lekt. A. Antropa  
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 Tālākizglītības centrs. Treneru seminārs Daugavpilī Latvijas sporta speciālistiem. – lekt. 
I.Kazakeviča, as. V. Maklakova 

 Semināru programmas “Dzīves prasmju pieeja narkotiku izglītībā skolā” izstrāde un semināru 
vadīšana Veselību veicinošo skolu skolotājiem. – lekt.I.Kuņicka 

2000. –2001.g.  Koordinatore Latgales reģionā UNFPA projektā “Apmācības un koordinēšana dzimumlīdztiesības 
sekmēšanai reproduktīvās veselības jomā”. - lekt. I.Kuņicka 

2000.-2001.g.    Piedalīšanās ANO Starptautiskās Narkotiku kontroles programmas (UNDCP) projekta”Narkotiku 
lietošanas  profilakses   mācību  līdzekļu   izstrāde  un  atbilstoša skolotāju apmācība  Baltijas 
valstīs”  mācību  semināros un mācību metodisko materiālu aprobēšanā. – lekt. I.Kuņicka 

2000. gadā 
17.11. LSFP Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītība, “C” līmeņa sporta speciālistu kursi. Apliecība. – 

lekt. N.Geriņa 
26.-27.10. Latvijas jaunatnes centru Padome. Kursi ”Pusaudžu grūtniecība un to problēmu risināšana”. – 

lekt. A. Paškeviča, lekt. I.Kuņicka. 
18. – 19.09. Piedalīšanās starptautiskajā konferencē “1er Encuentro Internacional sobre Meditacion en la 

Region de Murcia”. Mursija. Spānija. Projekta ERASMUS ietvaros. – as.prof. A.Pipere. 
21.-26.05. Kursi “Mioskeletārā medicīna”. C cikls. Rīga, VRIC. – lekt. S. Stalidzāne. 
14.04. LSFP Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītība, “C” līmeņa sporta speciālistu kursi. Apliecība. – 

lekt. N.Geriņa 
7.04. Kursi “Evaluation, Treatment and Prevantion of Spinal Disorders”(8h). Rīga. Saunders Group. – 

lekt.S. Stalidzāne. 
24.-28.01. Kursi “Klasiskā masāža” (36st). Rīga, FMA. – lekt. S. Stalidzāne. 
21.-26.01. Kursi “Mioskeletārā medicīna”. B cikls. Rīga,VRIC. – lekt. S. Stalidzāne. 
1999.-2000.g.    PVO Veselību veicinošu skolu tīkla un PVO Pārstāvniecības Latvijā apmācība “Developing 

training skills for “Life – skills”, TACADE.- lekt. I.Kuņicka 
 Dalība seminārā “Use of Qualitative Research in Contemporary Research in Education: North 

American Experience for the Baltic Countries”, ko organizēja Kvebekas universitāte (Kanāda) un 
Kauņas Tehnoloģiskā universitāte (Lietuva). (Sertifikāts) –as.prof. A.Pipere 

 Konference” Veselība – dzīves kvalitāte”. Rīgā .Sertifikāts. – doc. L.Antoņeviča 
 

4. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
• Projekti, granti, un citas realizēšanas formas: LZP granti – plašāka informācija 
(http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html ) 
 

Projekta nr. Projekta vadītājs Projekta nosaukums 

03.0955 doc. V.Makarevičs Tolerance kroskulturālā kontekstā 

04.1249 doc S.Guseva Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija 
pašnoteikšanās periodā 

05.1915 prof. I.Salīte Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā 

05.1876 prof. V.Paškevičs 
Plānu sakausējumu kārtiņu, iegūtu vakuumā, atlaidinot 
Co/Ni/Fe multislāņus, kristāliskās struktūras un 
magnētooptisko īpašību pētīšana   

02. 0785 doc. L. Antoneviča Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgspējīgu attīstību 
UNESCO 

01.0348 prof. V.Paškevičs Daudzslāņu metālisku plēvju kristāliskās struktūras un 
magnētooptisko īpašību termiski stimulētu izmaiņu pētīšana 

 
SUPERCOMET – 2. Leonrdo da Vinči programma (2004.- 2007.g.) - prof. V.Paškevičs  
DU Inovatīvās mikroskopijas centrs. ERAF 1.4.5. Eiropas struktūrfondu programma, NP. 1.4.5. 
“Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana / modernizēšana’’. (2004-2006. g.) - prof. 
V.Paškevičs  
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• Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZP) granti 

Tika izmantoti Latvijas Zinātņu akadēmijas granti dalībai konferencēs – prof. I. Salīte, prof. I.Kokina, 
doc. L.Gorbaceviča, lekt. N.Geriņa, lekt. S.Čapulis, lekt. V.Guseva, lekt. A.Paškeviča, as. M.Kravale u.c. 
sīkāka informācija (www.lzp.lv ) 

Kopš 2004. gada tiek piešķirti Daugavpils Universitātes iekšējie granti. Šajā izsludinātajā konkursā 
finansējumu papildus saņēmuši vairāki studiju programmās strādājošie (skatīt tabulu, izmantoti materiāli 
no http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html ) 
 

2004/ 2005. gadā piešķirtie DU iekšējie granti 
N.p.k. Vārds, uzvārds Projekta nosaukums 

 04.01. as. prof.  Anita Pipere Starptautiskā žurnāla Journal of Teacher Education and Training 
4. numura izdošana. 

04.11. doc. Irēna Kaminska, 
lekt. Angelika Paškeviča 

Vazomociju paterna parametrizācija vardes apzarņa maģistrālā 
artērijā: nervu sistēmas loma. 

 04.15. 
prof.  Ilga Salīte 

Daugavpils Universitātes līdzdalība Klusā okeāna konsorcija 
sadarbības tīklā un 28. gadskārtējā  konferencē “Pilsoniskās 
vērtības un sabiedriskā atbildība globālajā kontekstā”. 

05.30 
lekt. Angelika Paškeviča 

Temperatūras un gremošanas sistēmas fizioloģiskā stāvokļa 
ietekme uz vardes (Rana temporaria L.) apzarņa arteriolu 
vazomocijas parametriem (vadītāja) 

05.31. doc. Irēna Kaminska, 
lekt. Angelika Paškeviča  

Vazomociju paterna parametrizācija izmantojot fluoriscēto 
analīzi.  

 
- 2005./2007 Starptautiskā Baltijas Universitātes Programmas (BUP) projekta “Education for Change – 
education for sustainable development with focus on local collaboration”. (Comenius) – darba grupa prof. 
I.Salīte  
- 2005. Līdzdalība Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija darbībā (Baltic & 
Black see Circle Consortium in Education Research, BBCC). Krājuma sagatavošana – as. prof. A.Pipere 
- 2005. Līdzdalība Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija darbībā (Baltic & 
Black see Circle Consortium in Education Research, BBCC).– prof. I.Salīte, lekt. S.Čapulis, lekt. 
N.Geriņa, lekt. V.Guseva, doc. V.Makarevičs, as.prof. A.Pipere, as.prof. I. Kokina 
- 07. – 13. 08. 2005 Ernst-Moritz-Arndt Universitaet Greifswald Grants – lekt. G.Ozoliņš 
- 2003. Pētījums: Skolotāju skatījums uz vājredzīgu bērnu integrāciju vispārizglītojošo skolu 
sākumskolas klasēs – lekt. V.Guseva 
- 2001/ 2002 Pedagoģiskais eksperiments “Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšanas modelis un 
dokumentācija mācību sasniegumu atspoguļošanai 1.- 4. klasēs” - Projekta vadītāja prof. E. Krastiņa 
darba grupa: PSM katedras locekļi, Psiholoģijas katedras locekļi. Lietišķais pētījums Nr. 4 “Sākumskolas 
skolotāju pieredze, iesaistot skolēnus mācību sasniegumu pašizvērtēšanā” (līdzautore as. prof. A.Pipere). 
Līdzdalība Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts pētījumu projektā “Skolēna pašvērtējuma nozīme 
mācību motivācijas veidošanā dažādos mācību priekšmetos sākumskolā”/sākot ar 2001.gadu – prof. 
E.Krastiņa, as. prof.A.Pipere, prof. I.Salīte, u.c. 
 
o Pēdējo 5 gadu publikācijas vietējos un starptautiskajos izdevumos  

 
Elfrīda Krastiņa  
Sagatavošanā - E.Krastiņa, Mag. Ed. Ž. Bērziņa, Mag paed. S. Kraukle, Mag.paed. D.Zaķe, Parent Role 
in Inclusion of Children with Special Needs, pētījuma rezultātu publicēšana 
Dr.paed. E.Krastiņa, Mag. Ed. Ž. Bērziņa, Mag paed. Z.Lūciņa, Mag.paed. D.Zaķe, Čigānu identitāte 
multikulturālā skolā, Izglītību Iniciatīvu Centrs, 2005 
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Krastiņa, E. I.Ločmele, Mathematics Curriculum for a Senior Student as the Means for Self-regulated 
Studies. Proceedings III international JTET conference “Sustainable Development. Culture. Education” – 
Vechta, Germany. 
Krastiņa, E. I.Ločmele, 2004. Secondary school students’ self-evaluation in mathematics: problems and 
their solving // In coll. International Conference, European added values in teacher education: The role of 
teachers as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning. Tartu, 2004, pp 144-150 
Krastiņa E., Ločmele I., 2004 Secondary school pupil’s taking part in their self-evaluation of study 
achievement in context of sustainable education //Starptautiskā zinātniskā konference Tallinā, 2004. 14.-
16.aprīlī 
Возможности совершенствования умений решения иррациональные уравнений и неравенств в 
средней школе.Tēzes 5. satarpatutiskai zinātniskai konferencei „ Matemātikas mācīšana: vēture un 
perspektīvas” Liepājas Pedagoģijas akadēmija , Liepāja 2004, -55.-57.lpp. Līdzautore I.Ločmele 
Matemātikas mācību grāmata kā skolotāja mūža darba atziņu krājums. / Raksts krājumā „Laikmets un 
personība” 5. sēj. RaKa, 2004.- 339.-344.lpp. 
Krastiņa E., A.Pipere, 2003 Autentiskā vērtēšana: skolotāju7 pieredzes salīdzinošais pētījums. Authentic 
Assessment: Comparative Study of Teachers’ Experience // In coll. International Conference „Teacher , 
Students and Pupils in a Learning Society, may 2-3, 2003, The University of Latvia, Institute of Pedagogy 
and Psychology IV pp. 57-69 
Krastiņa E., Pipere A. (2003) Autentiskā vērtēšana: Skolotāju pieredzes salīdzinošais pētījums //ATEE 
“Changing Education in a Changing Society.” – Rīga, Latvija. – 57.-69.lpp. 
Krastiņa E. (2003) Pašizvērtēšana sākumskolā // Starptautiskā zinātniskā konference “Personība. Laiks. 
Komunikācija.” – Rēzekne, Latvija. – 247.-254.lpp. 
Salite i., Krastiņa E., 2002 Developing curriculum for teacher education toward sustainability // 
Proceedings of the 4th International Conference Organized by the Athens Institute for Education and 
Research (AT.IN.E.R.). May 23 -25, 2005, pp. 259-270 
Mācību sasniegumu izvērtēšana sākumskolā humānās pedagoģijas kontekstā. / Starptautiski zinātniskā 
konference “Pedagoģiskās inovācijas skolotāju izglītībā”. – 30.05.2001. Liepājas LPA 
Līdz 2004.gadam kopā ir 121 publikācija, t.s. 10 zinātniskas publikācijas 16 mācību grāmatas, 35 mācību 
palīglīdzekļi skolēniem, 12 metodiskie palīglīdzekļi skolotājiem, 15 metodiskie raksti, 15 konferenču 
tēzes, 18 citas publikācijas. 
 
Nikolajs Romaņenko 
Žilinska A., Stalidzāne S., Romaņenko N., Antoņeviča L. Экологические аспекты физического 
воспитания // Экологические проблемы природно-технических комплексов. Тезиси докладов 
международного экологического симпозиума в городе Полоцке. Том 2. Polocka, Baltkrievija, 2004. 
– с.191 – 195. 
 
Arnolds Kovaķevskis 
A. Kovaķevskis. “Konfliktu izpausmes formas un pedagoģiskās iejaukšanās aspekti sporta spēļu 
komandās”– .// DPU 8. ikgadējās zinātniskās konferences “Rakstu krājums”.- 2000. - A 10., lpp.179. 
 
Natālija Geriņa 
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča. Физическая подготовленность воспитанников Даугавпилской 
детско-юношеской школы №1. //6. Starptautiskā zinātniskā konference ”Теория и практика 
физической культуры и спорта в современных условиях развития образования” Kaļiņingrada, 
Krievija, 2005.  
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča. Students’ motives for choosing the specialty “Sport Teacher”. 
„Holistic Education”. //Sustainable Development, Culture and Education Conference Guide & Proceeding 
CD. - 2005.  
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča Wholeness of the content of a process of physical and spiritual 
development of a person.// „Holistic Education”. Sustainable Development, Culture and Education 
Conference Guide & Proceeding CD.: 2005. 
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča I.Wholeness of the content of a process of physical and spiritual 
development of a person. //Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Ceturtās starptautiskās konferences zinātnisko 
rakstu krājums.- 2005. – 453. -460 
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Kazakeviča I., Maklakova V. Geriņa N. Методические основы эколого-образовательной программы 
по интересам для школьников 10-12 классов. //Экологические проблемы природно-технических 
комплексов. Polocka, Baltkrievija, Тезисы докладов международного экологического симпозиума в 
городе Полоцке. Том 2. 2004. – с.199 – 201. 
Geriņa N. Jaunāko klašu skolēnu kustību aktivitātes motivācija.//DPU 9.ikgadējā zinātniskās konferences 
“Rakstu krājums”. A 14.- DPU: Saule  2001.lpp.186 
 
Irina Kazakeviča 
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča. Физическая подготовленность воспитанников Даугавпилской 
детско-юношеской школы №1. //6. Starptautiskā zinātniskā konference ”Теория и практика 
физической культуры и спорта в современных условиях развития образования”. Kaļiņingrada, 
Krievija, 2005 
Kazakeviča I.,Geriņa N., Čapulis S. Wholeness of the content of a process of physical and spiritual 
development of a person. \\ Vācija, Fehta, 2005. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē. 
Irina Kazakeviča, Sergejs Čapulis, Natalija Geriņa,. Wholiness of the content of a process of physical and 
spiritual development of a person. //Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Ceturtās starptautiskās konferences 
zinātnisko rakstu krājums.- 2005. – 453. -460. 
Students motives for choosing the specialty “Sport Teacher”. „Holistic Education”. //Sustainable 
Development, Culture and Education Conference Guide & Proceeding CD. - 2005. 
.Kazakeviča I., Maklakova V. Geriņa N. Методические основы эколого-образовательной программы 
по интересам для школьников 10-12 классов. //Экологические проблемы природно-технических 
комплексов. Polocka, Baltkrievija, Тезисы докладов международного экологического симпозиума в 
городе Полоцке. Том 2. 2004. – с.199 – 201. 
Казакевич И. Анализ факторов здорового образа жизни студентов спортивного факультета. 
//Материалы 4. международной научно-практической конференции. Kaļiņlngrada, Krievija, 2001. 
Kazakeviča I., Maklakova V. Разработка образовательной программы по интересам для 
популяризации здорового образа жизни старшеклассников.//Материалы 5. международной научно-
практической конференции. Kaļiņlngrada, Krievija, 2003 
Kazakeviča I., Maklakova V. Анализ подготовки спортсменов в условиях региона на базе ДЮШС № 
1 г. Даугавпилса за период с 1997 по 2003 г.//Материалы 5. международной научно-практической 
конференции. Kaļiņlngrada, Krievija, 2003  
Kazakeviča I. Faktori, kas ietekmē studentu – sportistu veselību //8.ikgadējā zinātniskajā konferencē, 
2000., DU, ZR. lpp.180. 
 
Sergejs Čapulis 
Geriņa N., Čapulis S., Kazakeviča. Физическая подготовленность воспитанников Даугавпилской 
детско-юношеской школы №1. //6. Starptautiskā zinātniskā konference ”Теория и практика 
физической культуры и спорта в современных условиях развития образования” Kaļiņingrada, 
Krievija, 2005.  
Sergejs Čapulis, Natālija Geriņa, Irina Kazakeviča. Wholeness of the content of a process of physical and 
spiritual development of a person. //Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Ceturtās starptautiskās konferences 
zinātnisko rakstu krājums.- 2005. – 453. -460. 
Sergejs Čapulis, Natālija Geriņa, Irina Kazakeviča. Student’s motives for choosing the specialty “Sport 
Teacher”. „Holistic Education”. //Sustainable Development, Culture and Education Conference Guide & 
Proceeding CD. - 2005.  
Sergejs Čapulis, Natālija Geriņa, Irina Kazakeviča. Wholeness of the content of a process of physical and 
spiritual development of a person.// „Holistic Education”. Sustainable Development, Culture and 
Education Conference Guide & Proceeding CD.: 2005.  
Чапулис С. „Взаимосвязь физического и экологического воспитания человека”. Экологические 
проблемы природно-технических комплексов. Тезисы докладов 1 международного экологического 
симпозиума в городе Полоцке. B 2-х томах. Том 2. – Полоцк: УО „ПГУ”, 2004.- 284  
DU 45. jauno zinātnieku konference 2003. gada 5. – 9. maijā. „Karatē nodarbību ietekme uz 10 – 13 
gadus vecu bērnu un pusaudžu gribas un fizisko attīstību un trauksmainības līmeni.” 
Lokanības attīstīšanas metodika 10 – 12 gadus veciem karatistiem”// DU 10. ikgadējās zinātniskās 
konferences „Rakstu krājums”. A 15.-DPU: Saule, 2002 
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Lokanības attīstība 10 – 12 gadīgiem bērniem, kuri nodarbojas ar karatē// DPU 9. ikgadējās zinātniskās 
konferences „Rakstu krājums”. A 14. -DPU: Saule, 2001. 
Elita Vanaģele  
Salīte I., Vanaģele E., Jurāne A. Organization Of Learning For Sustainable Education. ICLORD2005 19th 
International Conference Bangkok April 18th-22nd 2005 (9 lpp) 
Salīte I., Skrupska E. (2003) Teachers’ Education Theoretical Model for the Use of Computers in Primary 
School. // Pirmā starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. Culture. Education” – DU, 
Latvija. – 132.-139. lpp. 
 
Larisa Silova  
2003.g. 11.-14. maijs, piedalīšanos 1st International JTET Conference „Sustainable Development. 
Culture. Education.” DU, Latvijā; raksts „The Content of Teachers’ Notions of Humanistic Pedagogy”. 
2001.g. 14. decembris, starptautiskā konference „Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā” LPA, 
Latvijā; raksts „Development of Ecologic Identity Children by Means of Active Motion Games” 
 
Anita Pipere 
Engaged Learning: Primary Teachers' Beliefs and Performance-Related Self-Perception. Proceedings of 
2nd International Conference “Sustainable Development. Culture. Education”, Tallinn, April 14 – 16, 
2004, pp. 527 – 544. 
Identity of Learning Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self” The Irish Journal 
of Psychology, Vol.24, Nos.3-4, 2003, pp. 143 – 160.  
A.Pipere & E.Krastiņa Autentiskā vērtēšana: skolotāju pieredzes salīdzinošais pētījums // In coll. ATEE 
International Conference “Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, May 2 – 3, 2003. The 
University of Latvia, Institute of Pedagogy and Psychology, pp. 89 – 96. 
Structural variations of Latvian teachers’ identity // In coll. Scientific articles of the third  international 
conference “Person. Color. Nature. Music”, May 15 – 18, 2002, Daugavpils University, pp.29 – 38.  
Identity of teacher personality: perspectives of holistic approach // In coll. Scientific articles of the 
second international conference “Person. Color. Nature. Music”, May 18 – 20, 2000, Daugavpils 
Pedagogical University, pp.46 – 53. 
Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects // In coll. ATEE Spring University: Today’s 
reforms for tomorrow’s schools. Klaipeda University, 2000, pp. 190 – 193. 
Tolerance un tās determinanti: filosofiskie, psiholoģiskie un izglītības aspekti // Krāj. Tolerance un citas 
psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. Daugavpils, DPU, Psiholoģijas katedra, “Saule”, 2001, 16.- 
28.lp.  
Personības identitāte un mūsdienu izglītība // Krāj. Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā 
adaptācija mainīgajā sociālajā vidē.// Starptautiskās konferences materiāli, RPIVA, “Vārti”, 2000, 271. – 
276.lp. 
E.Krastiņa, A.Pipere // Mācību sasniegumu pašizvērtēšana//. Rīga, RaKa, 2004.  
 
Valērijs Dombrovskis 
V.Dombrovskis, S.Guseva, Dz.Iliško. Professional Identification of Adolescents of Latvia in 
Multicultural Environment. 9th European Congress of Psychology. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 
Dz.Iliško, V.Dombrovskis, S.Guseva. Education for Adults in Latvia – Possibilities and Limitations. 
Nordic Conference on Adult Edication: “Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality?” 2005, 13-14 
May, Turku (Finland). 
V.Dombrovskis , S.Guseva, A.Pipere. Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un profesionālās identitātes 
veidošanās īpatnības 13-17.09.2004.g. Sudaka (Ukraina, Krima) Konference: ” Migrācija Eiropā: sociālie 
un psiholoģiskie aspekti”. 
V.Dombrovskis, S.Guseva The symptoms of Social Disadaptation of Adolesence with Deviant 
Behaviour. 25-26.11.2004.g. . Viļņa (Lietuva) Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”. 
V.Makarevičs, V.Dombrovskis. Interrelation of tolerance and life’s values of a personality. 12 Th 
European Conference on Personality, Groningen, The Netherlands, July 18- 22, 2004. 
V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašovs. Dynamics of professional identification during the univresity 
studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference, Tallinn (Estonia). April 14-
16,2004. 
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Civako, S. Guseva, V. Dombrovskis. The Influence of Somatic Illness upon Formation of Teenager’s 
Characters Accentuations// 3 rd International conference “Person. Color. Nature. Music.” May 15-18, 
2002, Daugavpils. 
V.Dombrovskis, S.Guseva. The psychological conditions of the formation of teenagers' positive learning 
motivation // VIIth European Congress on Psychology, 1-6 July 2001, London. 
V. Dombrovskis. Correctional-developmental work as a mean for activizating of the thinking process of 
younger teenagers 10-12 years old // The Sixth UNESCO ACEID International scientific conference 
“Global and Indigenous Knowledge for a Learning Society: Innovative Approaches Including New 
Technologies and Concepts of Intelligence” 12-15 December 2000, Bangkokā (Taizeme) 
V.Dombrovskis, V.Makarevičs, M.Maslova. Tolerance and its manifestations with the secondary school 
pupils in the process of intergroup perception. // Proceedings of the Association for Teacher Education in 
Europe Spring University: Today’s reforms for tomorrows school’s, Klaipeda (Lithuania), 4th-7th May, 
2000, Klaipedos Universitetas, 2000. p.p. 70-75. 
 
Svetlana Guseva 
V.Dombrovskis, S.Guseva, Dz.Iliško. Professional Identification of Adolescents of Latvia in 
Multicultural Environment. 9th European Congress of Psychology. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 
Dz.Iliško, V.Dombrovskis, S.Guseva. Education for Adults in Latvia – Possibilities and Limitations. 
Nordic Conference on Adult Edication: “Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality?” 2005, 13-14 
May, Turku (Finland). 
V.Dombrovskis , S.Guseva, A.Pipere. Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un profesionālās identitātes 
veidošanās īpatnības 13-17.09.2004.g.  Sudaka (Ukraina, Krima) Konference: ” Migrācija Eiropā: sociālie 
un psiholoģiskie aspekti”. 
V.Dombrovskis, S.Guseva  The symptoms of Social Disadaptation of Adolesence with Deviant 
Behaviour.  25-26.11.2004.g. . Viļņa (Lietuva) Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”. 
V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašovs. Dynamics of professional identification during the univresity 
studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference, Tallinn (Estonia),April 14-
16,2004. 
Civako, S. Guseva, V. Dombrovskis. The Influence of Somatic Illness upon Formation of Teenager’s 
Characters Accentuations// 3 rd International conference “Person. Color. Nature. Music.” May 15-18, 
2002, Daugavpils. 
V.Dombrovskis, S.Guseva. The psychological conditions of the formation of teenagers' positive learning 
motivation // VIIth European Congress on Psychology, 1-6 July 2001, London. 
S.Guseva, O.Nikiforovs. Mūsdienu psihodiagnostikas pamatfunkcijas un mērķi izglītībā. Mākslu 
pedagogu apvienības un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas 
fakultātes rīkotā starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” 2000. 9.-12.lpp. 
A.Ruzha, S.Guseva. Realization of correctional work with teenagers. // Proceedings of the Association for 
Teacher Education in Europe Spring University: Today's reforms for tomorrows school's, Klaipeda 
(Lithuania), 4th-7th May, 2000, Klaipedos Universitetas, 2000. p.p. 198-203. 
Svetlana Guseva.  Correctional-developmental work as a mean for activizating of the thinking process of 
younger teenagers 10-12 years old // The Sixth UNESCO ACEID International scientific conference 
“Global and Indigenous Knowledge for a Learning Society: Innovative Approaches Including New 
Technologies and Concepts of Intelligence” 12-15 December 2000, Bangkokā (Taizeme) 

Valērijs Makarevičs 
V.Makarevičs. Personības tolerances korelācija // In: Pedagoģija : Izglītības zinātnes un pedagoģija 
mūsdienu pasaulē. Rīga, Latvijas Universitāte,: 2004. g. 43-50 lpp. 
В.Макаревич. Толерантность и проблема психологической безопасности. В кн.: “Drošība un tautas 
attīstība. Starptautiskās zinātniskās konferences “ (2004.g. 1.-2.jūnijs) rakstu krājums. Daugavpils, 
2004.g. 141-149 lpp.V. Makarevičs. Tolerance un demokrātiskā izglītība. // In: Pedagoģija: teorija un 
prakse. Rakstu krājums, 1 daļa, Liepāja, 2003.g. 166-175 lpp. 
V.Makarevičs Толерантностъ как проявление культуры учителя ХХ1 века, Teacher Education the 21 
Century : changes and perspectives, 2003.g. 173-179 lpp. 
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V. Makarevičs, I. Stičinskis. The Method for Research of Tolerant Statements. //In call. Scientifical 
articles of the 3-rd international conference “Person. Color. Nature. Music” may 15-18, 2002, Daugavpils 
University, 2002, pp.12-20 
V. Makarevich, M. Maslova. Personality Corelates of Tolerance. // In: psychology in the Baltics: At the 
Crossroads. Abstracts from the 5-th International Baltic Psychology Conferece.August 22-25, 2002 in 
Tartu, Estonia. Tartu 2002, pp. 38 
V. Makarevičs. Tolerance as a psychological Problem// In: Tolerance u citas psiholoģiskās un 
pedagoģiskās problēmas. Daugavpils, 2001. lpp. 29-38 
V. Makarevičs “Modern psychology, it’s problems and prospects”.// In: Tolerance un citas psiholoģiskās 
un pedagoģiskās problēmas, Daugavpils, 2001. lpp. 94-96 
V.Dombrovskis, V.Makarevičs, M.Maslova. Tolerance and its manifestations with the secondary school 
pupils in the process of intergroup perception. // Proceedings of the Association for Teacher Education in 
Europe Spring University: Today's reforms for tomorrow’s school's, Klaipeda (Lithuania), 4th-7th May, 
2000, Klaipedos Universitetas, 2000. p.p. 70-75. c 
V.Makarevičs. Psiholoģija skolā: no priekšmeta ar problēmām līdz problēmām bagātam priekšmetam // 
Skolotājs, Nr. 6 2000, 33.-34.lpp. 
V. Makarevičs Tolerance as a Psychological Phenomenon: Raising the Problem// In call Scientifical 
articles of the second international conference “Person. Color. Nature. Music”, May 18-20, 2000, 
Daugavpils Pedagogical University, 2000. pp. 33-40 

Mārīte Kravale 
A.Pipere, M.Kravale “Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral 
Students in Education”.2005.g. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. (presentation)  
V.Makarevics, M.Kravale “Characteristics of the link between stress and tolerance in adolescence”. 26 Th 
International Conference on the Stress and Anxiety Research Society . 2005.g. Halle (Saale), Vācija, 
posteris   
M.Kravale (2005) Young People’s Life Space and Informal Education”. 3. starptautiskā JTET konference 
„Sustainable Devlepment. Culture. Education„ Fechta, Vācija. (CD publication) 
M.Kravale, R.Rinkeviča (2004) „Informal Youth Education in Virtual Environment”. 2. starptautiskā 
JTET konference „Sustainable Devlepment. Culture. Education„ Tallina, Igaunija, (CD publication) 
M.Kravale (2003) The Tendency of Nonformal Education to Sustainable Development. 1. starptautiskā 
JTET konference „Sustainable Devlepment. Culture. Education„ Daugavpils, Latvija (CD publication) 

 Ilga Salīte  
Salīte I., Vanaģele E., Jurāne A. ORGANIZATION OF LEARNING FOR SUSTAINABLE 
EDUCATION. ICLORD2005 19th International Conference Bangkok April 18th-22nd 2005 (9 lpp) 
Salite Ilga, Salitis Antonijs, Klepere Rudite, Kudinsh Valdis (2004) Curriculum development in teacher 
education towards sustainable education// Proceedings EMSU 2004 “Sustainable Development 
Education: Holistic and Integrative Educational and Management Approaches for Ensuring Sustainable 
Societies”, Monterrey: EMSU, pp.1-14. 
Salite Ilga, Salitis Antonijs, Klepere Rudite, Kudinsh Valdis (2004) Curriculum development in teacher 
education towards sustainable education// Proceedings international conference Honkonga. pp.1-14. 
Salīte I., Skrupska E. (2003) Teachers’ Education Theoretical Model for the Use of Computers in Primary 
School. // Pirmā starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. Culture. Education” – DU, 
Latvija. – 132.-139. lpp. 
Salīte, I., Klepere, R. (2003) Biotism as a ground for the education of reflection in teacher education. 
JTET Volume 3, 2003, Daugavpils: ISE,DU, pp. 44.-58. 
Salīte, I., Klepere, R. (2003) Biotism as a Ground for the Evocation of Reflection in Teacher Education. 
Proceedings 1 international JTET conference “Sustainable Development. Culture. Education”, 
Daugavpils: DU, pp.84.-103.Salīte I., Salītis A., Klepere R. (2002) Developing curriculum for teacher 
education toward sustainability. Proceedings EMSU, Grahamstown: EMSU. pp.405-421. 
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Valdis Kudiņš  
Grabovska R, Kudiņš V, „Die Voraussetzungen für die Enführung didaktisches Modells in der 
ganzheitlichen Bildung“ konferences “Sustainable Development. Culture. Education.” rakstu krājums, 
Fehta (Vācija), 2005. 
Salīte I, Salītis A, Klepere R, Kudiņš V, “Curriculum development in teacher education towards 
sustainable education” konferences EMSU 2004 “Sustainable Development Education: Holistic and 
Integrative Educational and Management Approaches for Ensuring Sustainable Societies” rakstu krājums, 
Monterrey (Meksika): EMSU, 2004. 
Salīte I, Salītis A, Klepere R, Kudiņš V, “Curriculum development in teacher education towards 
sustainable education” konferences “Civic Values and Social Responsibility in a Global Context” rakstu 
krājums, Hong Kong,  2004. 
Kudiņš V, Klepere R, “Toward sustainable education: balancing teachers’ attitudes and actions” JTET 
Volume 4, 2004, Daugavpils: Instutute of Sustainable Education, DU. 
Kudiņš V, Klepere R, “The Formation of Attitudes in the Context of Sustainable Education”, konferences 
“Sustainable Development. Culture. Education.” rakstu krājums, Tallina (Igaunija), 2004.  
Kudiņš V, “Contextual Approach: Tool for Designing Student-cantered Integrated Social Studies 
Curriculum for (Daugavpils University) Primary School Teachers Education Program”, konferences 
“Lithuanian Higher Education: Diagnoses and Prognoses” Rakstu krājums,, Viļņa, Kauņa (Lietuva), 
2003. 
Kudiņš V, “The Integrated Social Studies Course for Daugavpils University Primary School Teacher 
Education Program in the Context of Sustainability”, konferences “Sustainable Development. Culture. 
Education.” Rakstu krājums, Daugavpils, 2003. 
Kudiņš V, “Civic Education in Primary School: Contextual approach”, konferences “Cilvēks. Krāsa. 
Daba. Mūzika.” Rakstu krājums, Daugavpils, 2002. 
 
Dzintra Iliško 
V.Dombrovskis, S.Guseva, Dz.Iliško. Professional Identification of Adolescents of Latvia in 
Multicultural Environment. 9th European Congress of Psychology. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 
Dz.Iliško, V.Dombrovskis, S.Guseva. Education for Adults in Latvia – Possibilities and Limitations. 
Nordic Conference on Adult Edication: “Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality?” 2005, 13-14 
May, Turku (Finland). 
Dz. Ilisko "Pedagogical Challenges for Building Holistic Curriculum" . Publikācija Journal of Teacher 
Education and Training Vol.5, 28- 40  
Dz.Iliško (2003)  Ecological approach towards re-defying sexuality of women in the Context of building 
Bridges East and West, pp.85-94. 
Dzintra Iliško “Holistic Perspective Towards teaching in the Primary School,”  48-51 lpp. 2000. Klaipeda 
“Education for the 21st century” 
 
Irēna Kokina 
Davidova J., Kokina I. Some Aspects of Motivation of Teacher’s Creative Self-development // Spring 
University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda: Klaipedos universitetas, 2005, pp. 45 – 
50. 
Davidova J., Kokina I. European Teachers’ Conceptual Understanding of the Intellectual Giftedness // 
Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika: 4. Starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: 
Saule, 2005, pp. 7 – 19. 
Davidova J., Kokina I. Skolotāja radošas pašattīstības motivācija inovatīvas darbības apstākļos // Omnia 
mutantur et nos mutamur in illis: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas zinātniskie raksti 
IV. – Rīga: SIA Petrovskis un Ko, 2004, 178. – 188. lpp. 
Davidova J., Kokina I. The Competence of Latvian Teachers in Giftedness Development // Changing 
Education in Changing Society. Part 3. Rīga: Izglītības soļi, 2003., 92.-98. lpp. 
Davidova J., Kokina I. Latvijas skolotāju gatavība darbam ar apdāvinātiem bērniem // Izglītība un kultūra, 
2003., 10. janvārī, 6., 11. lpp. 
Davidova J., Kokina I. Apdāvinātibas attīstības problemātika mūsdienu zinātnē un praksē // Decade of 
Reform: Achievements, Challenges, Problems. – Rīga: Izglītības soļi, 2002, 1. daļa, 58. – 67. lpp. 
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Davidova J., Kokina I. Latvian teachers’ readiness for work with gifted children // Development of 
Human Potential: Investment into our Future. – Rhodes: ECHA, 2002, p. 18. 
I.Kokina, J.Altane. Probleme der Kinderziehung mit Entwicklungsstorungen // Realisieng Educational 
Problems. ATEE Spring University, Klaipeda, Lithunia, 2001. 39 – 44 pp. 
 
Valfrīds Paškevičs 

      G.Liberts, V.Pashkevich, A.Pashkevich. Visualization of physical fields. Proc.of the EPS Workshop 
“Multimedia in Physics Teaching and Learning”.2003, Prague, September 14-16, pp 136 – 137. 
Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich.Influence of UV-light exposure on electron beam 
written gratings in As- Se (As-S) thin films coated with different metals // published in Applied Physics 
Letters , 2001 – vol. 79, Issue 13, pp. 2004 – 2006. 
Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich. Refractive index change caused by electrons in 
amorphous As – S and As – Se thin films doped with different metals by photodiffusion // published in 
Journal of American Optical Society B, 2001 - Vol.18, Issue 8, pp. 1206 – 1211. 
V.Kozlovsky, A.Antinsh, V.Pashkevich.Deposition of W films using different underlayers //American 
Vacuum Society 47-th Int. Symp., Abstract #724, Session TF-TuP9 – Boston, USA, 2000.- Proceedings 
TF-TuP9. 
V. Pashkevich, A. Kozlov, A.Ribakov. Penetration of microwave into nonuniformly screened volume // 
Latvian Journal of Phys and Techn. Sciences – 2000. – Vol. 4. – P. 38 – 47. 
V.Paskevics, J.Maniks, J.Teteris, R.Pokulis. Relaxation of mechanical stress in fullerene C 60 and 
amorphous As2Se3 films // Proc.of Int. Conf. “Applied Physics” – Kaunas, 2000. – pp. 255 – 258       

 
Gatis Ozoliņš 
Ozoliņš, G. (2004) Totēmisms un pasaka//Letonica. 11. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra. 
Folklora. Māksla. – Rīga: LFMI, 63. – 75. lpp. 
Ozoliņš, G. (2004) Dzīvnieku patrons, dēms un prototēmisms//Platforma II. Latvijas Universitātes 
filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. – Rīga: 
Zinātne. 
Ozoliņš, G. (2004) Totemoloģija: vēsture, saturs un problemātika//Humanitāro Zinātņu Vēstnesis 6. – 
Daugavpils: DU HF. 7. – 27. lpp. 
Ozoliņš, G. (2003) Pagalms latviešu tautasdziesmās: mītiskie aspekti//Humanitāro zinātņu vēstnesis. 
2003. N. 3. – 7. – 16. pp. 
Ozoliņš, G. (2003) Austrāliešu totēmisma formas, to iespējamās paralēles latviešu folklorā//Platforma. 
Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu 
rakstu krājums. – Rīga: Zinātne, 2003. 73. – 87. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmiskais lācis latviešu tautas pasakās//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: 
Rakstu krājums, 7. – Liepāja: LiePA, 280. – 292. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmiskais vilks latviešu tautas pasakās//Valoda un literatūra kultūras apritē. 650. 
sēj. – Rīga: LU, 250. -259. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Ko atceras totēmiskajos mītos? (Austrāliešu mīti)//Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā. 
Starptautiskas konferences materiāli 1. – Daugavpils: DU Saule, 94. – 101.pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Latviešu folkloras totēmi: antropoloģiska un socioloģiskā tradīcija//Literatūra un 
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums 4.–Daugavpils: DU: Saule, 9 .- 16. 
pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmisma problemātika latviešu folkloristikā//Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 
Literatūra. Folklora. Māksla. – Rīga: LFMI, – 55. – 75. pp. 
                                                                                               
Līga Antoņeviča 
Žilinska A., Stalidzāne S., Romaņenko N., Antoņeviča L. Экологические аспекты физического 
воспитания // Экологические проблемы природно-технических комплексов. Тезиси докладов 
международного экологического симпозиума в городе Полоцке. Том 2. Polocka, Baltkrievija, 2004. 
– с.191 – 195. 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. Skolēnu zināšanas cilvēka fizioloģijā un to padziļinātas apguves 
iespējas//Starptautiskā zinātniskā konference. Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. 2.daļa. - Rīga: 
RPIVA, 2004., 571. -173.lpp 
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Антоневича Л., Сталидзане С., Жильинска А. Двигательная активность и физичесткое развитие 
учащихся в процессе адаптации к учебным нагрузкам // Материалы 5. международной научно-
практической конференции. - Калининград, 2003. 
Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A. Veselības veicināšanas kursa loma dažāda profila speciālistu 
sagatavošanā // DPU 9.ikgadējā zinātniskā konference. Rakstu krājums A14. - DPU: Saule, 2001. - 75 - 
76 lpp. 
Antoņeviča L., Ivanova L. DPU studentu attieksme pret veselības mācību kā integrētu kursu skolā // DPU 
8.ikgadējā zinātniskā konference. Rakstu krājums A10. – DPU: Saule, 2000. - 148-149 lpp. 
 
Jānis Jauja 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. Skolēnu zināšanas cilvēka fizioloģijā un to padziļinātas apguves 
iespējas // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. Starptautiska zinātniskā konference. – Rīga: RIVA, 
2004. – 171. -173.l 
Jauja J., Žilinska A., Antoņeviča L. Двигательная активность и физичесткое развитие учащихся в 
процессе адаптации к учебным нагрузкам, Материалы 5. международной научно-практической 
конференции. Калининград, 2003 
 
Antoņina Žilinska 
Žilinska A., Stalidzāne S., Romaņenko N., Antoņeviča L. Экологические аспекты физического 
воспитания // Экологические проблемы природно-технических комплексов. Тезиси докладов 
международного экологического симпозиума в городе Полоцке. Том 2. Polocka, Baltkrievija, 2004. 
– с.191 – 195. 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. Skolēnu zināšanas cilvēka fizioloģijā un to padziļinātas apguves 
iespējas. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”, Rīga, 2004 – 571. 
-573.lpp 
Жилинска А., Сталидзане С. Новый подход в оценке нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Материалы международногонаучно-практической конф. Витебск, 2003. – 217 –219. 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. Двигательная активность и физичесткое развитие учащихся в 
процессе адаптации к учебным нагрузкам, Материалы 5. международной научно-практической 
конференции. Калининград, 2003 
Kaminska I., Žilinska A. Smadzeņu pusložu dominēšana jaunāko klašu skoleniem. DPU Psiholoģijas 
katedra. Tolerance un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. Izd. “Saule”, 2001, 108 – 109 lpp. 
 
Angelika Paškeviča 
Liberts G., Pashevich A., Pashkevich V. Visualization of physical fields, // 8-th Workshop on Multimedia 
in Physics Teaching and Learning. – Prague, 2003. 
Liberts G., Pashevich A., Rakvich B. Polarization—difference imaging based on PLZT ceramic EO 
modulator // ICO Topical Meeting on Polarization Optics. - Finland: Joensuun Yliopistopaino, 2003. – 
p.136,137. 
Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A. Veselības veicināšanas kursa loma dažāda profila speciālistu 
sagatavošanā // Rakstu krājums A14. - DPU: Saule, 2001. - 75 - 76 lpp. 
 
Svetlana Stalidzāne 
Stalidzāne S., Žilinska A., Romaņenko N., Antoņeviča L. Экологические аспекты физического 
воспитания // Экологические проблемы природно-технических комплексов. Тезиси докладов 
международного экологического симпозиума в городе Полоцке. Том 2. Polocka, Baltkrievija, 2004. 
– с.191 – 195 
Сталидзане С. Oрганизация коррекции опорно-двигательного аппарата в школьной системе г. 
Даугавпилса. Материалы 5. международной научно-практической конференции. Калининград, 
2003. 
Сталидзане С., Жилинска А.Новый подход в оценке нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Материалы международного научно-практической конф. Vitebska, Baltkrievija, 17.-18.10.2003. – 
lpp.217. –219.  
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Gatis Ozoliņš 
Ozoliņš, G. (2004) Totēmisms un pasaka//Letonica. 11. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra. 
Folklora. Māksla. – Rīga: LFMI, 63. – 75. lpp. 
Ozoliņš, G. (2004) Dzīvnieku patrons, dēms un prototēmisms//Platforma II. Latvijas Universitātes 
filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. – Rīga: 
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Ozoliņš, G. (2004) Totemoloģija: vēsture, saturs un problemātika//Humanitāro Zinātņu Vēstnesis 6. – 
Daugavpils: DU HF. 7. – 27. lpp. 
Ozoliņš, G. (2003) Pagalms latviešu tautasdziesmās: mītiskie aspekti//Humanitāro zinātņu vēstnesis. 
2003. N. 3. – 7. – 16. pp. 
Ozoliņš, G. (2003) Austrāliešu totēmisma formas, to iespējamās paralēles latviešu folklorā//Platforma. 
Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu 
rakstu krājums. – Rīga: Zinātne, 2003. 73. – 87. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmiskais lācis latviešu tautas pasakās//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: 
Rakstu krājums, 7. – Liepāja: LiePA, 280. – 292. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmiskais vilks latviešu tautas pasakās//Valoda un literatūra kultūras apritē. 650. 
sēj. – Rīga: LU, 250. -259. pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Ko atceras totēmiskajos mītos? (Austrāliešu mīti)//Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā. 
Starptautiskas konferences materiāli 1. – Daugavpils: DU Saule, 94. – 101.pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Latviešu folkloras totēmi: antropoloģiska un socioloģiskā tradīcija//Literatūra un 
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums 4.–Daugavpils: DU: Saule, 9 .- 16. 
pp. 
Ozoliņš, G. (2002) Totēmisma problemātika latviešu folkloristikā//Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 
Literatūra. Folklora. Māksla. – Rīga: LFMI, – 55. – 75. pp. 
 
Baiba Felce 
Felce, B. (2005) Sapratnes iztēle un izvēle// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 
Globalizācija un kultūra. Zinātnisko rakstu krājums.VI. – Daugavpils: Saule 74. – 79. lpp.  
Felce, B. (2004) Bēgt vai emigrēt?// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums.V.– Daugavpils: Saule, 17. – 19. lpp. 
Felce, B. (2003) Nenotveramā netveramība// starpt. konf. „Eksistence un komunikācija: S.Kirkegoram -
190”. Rīga. 
Felce, B. (2001) Ētisko vērtību iedzīvināšanas pamatmehānisms // DPU EN pasniedzēju un studentu 
zinātniski metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē” rakstu krājums. – 
Daugavpils, Saule, DPU, 2001. 
Domātprieks. Integrēts mācību metodisks līdzeklis. – (Autoru kolektīvs), R., Filosofiskās Izglītības 
Centrs, 2001 
 
Ainārs Felcis 
Felcis A. (2005) Atsvešinājums un mūsdienu pasaules apjēgums // Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. VI – Daugavpils, Saule, 
2005. – 19. – 24. lpp. 
Felcis A. (2004) Trimdas metafizika // Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums. V – Daugavpils, Saule, 2004.- 11.-17. lpp. 
Felcis A. (2002) Kinorealitāte un realitāte savas realitātes meklējumos//Atmiņa kultūrvēsturiskā 
kontekstā. – Daugavpils, Saule, 2002. – 81.- 89 lpp. 
Felcis A. (2001) Eksistence un subjektīvais domātājs //DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski 
metodiskās konferences “ Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē “rakstu krājums. – Daugavpils, 
Saule, DPU, 2001. 11. – 13. lpp. 
Felcis A. (2001) Filosofija un politika // HF Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, Saule, DPU, 2001. 
Kinorealitāte un realitāte // Homo Aestheticus: no mākslas filosofijas līdz ikdiens dzīves estētikai. – Rīga, 
Tapals, 2001.- 267.–279.lpp. 
Felcis A. (2000) Hēgeļa atsvešināšanās teorija un mūsdienas // DPU Zinātniskie raksti. HF X Zinātniskie 
lasījumi. – DPU, 2000.g., 43.-50.lpp. 
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• Līdzdalība semināros, konferencēs: 
 

Laiks, vieta Seminārs, konference Docētāji 
2005.gads 

26.-27.10. 
Kaļiņingrada, 
Krievija 

Uzstāšanās 6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Теория и 
практика физической культуры и спорта в современных 
условиях развития образования” ar referātu “Физическая 
подготовленность воспитанников Даугавпилской детско-
юношеской школы №1“. 

lekt. I. Kazakeviča 

27. – 30. jūlijs 
Sidneja, Australia 

29. ikgadējā konference “Pacific Circle Consortium”, New South 
Wales Department of Education and training  

prof. I.Salīte,  
lekt V.Kudiņš 
 lekt E.Vanaģele 

03.07.– 8. 07. 
Granāda, Spānija 

Uzstāšanās 9. Eiropas psiholoģijas kongresā “Crossroads of 
psychology in a world without borders” ar referātu “Understanding 
teachers’ self: relation between social identity and terminal values 

as. prof. A.Pipere,  
doc.V.Dombrovskis, 
 lekt S.Guseva,  
doc. Dz. Iliško 

13. – 15. 06. 
Helsinku 
Universitāte, 
Helsinki, Somija. 

Uzstāšanās starptautiskajā Vides izglītības konferencē “Ilgtspējīga 
attīstība caur izglītību” ar referātu “Philosophy of Education for 
Sustainable Development: Perspectives of Doctoral Students in 
Education 

as. prof. A.Pipere, 
as.M.Kravale 

Halle (Saale), 
Vācija 

līdzdalība konferencē. 26 Th International Conference on the Stress 
and Anxiety Research  Society . Posteris: “Characteristics of the link 
between stress and tolerance in adolescence”. 

V.Makarevics,  
as. M.Kravale 

21.-24.05.  
(Fehta, Vācija) 

JTET 3. starptautiskā konference “Sustainable Development. Culture. 
Education.” 

prof. I. Salīte,  
lekt. S.Čapulis, 
lekt.N.Geriņa, 

as. M.Kravale,  
lekt. V.Guseva, 
as.prof. I.Kokina,  
doc. Dz. Iliško,  
as. prof. A.Pipere, 
doc. V.Makarevičs,  

18.-21.05. 4. starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” prof. I. Salīte,  
lekt. S.Čapulis, 
lekt.N.Geriņa, 

as. M.Kravale,  
lekt. V.Guseva, 
as.prof. I.Kokina,  
doc. Dz. Iliško,  
lekt. I. Kazakeviča  
  

16. -18.05 
Nalenchow, Polija 

International Conference „Religion and Economics”  doc.L. Gorbaceviča 

10.-11.05. 
Daugavpils 

Starptautiskā zinātniskā konference “Bērns kultūrā” – dalībnieki, 
organizatori 

lekt. G.Ozoliņš; 
lekt. I. Kupšāne 

13.-14. maijs Piedalīšanās starptautiskajā konferencē "Adult Education" Somijā 
Turku University. Uzstāšanās ar referātu " Possibilities and 
Challenges of Adult Education in Latvia" 

doc. Dz.Iliško,  
doc. V.Dombrovskis,  
lekt. S.Guseva. 

10.03.  
Varšava 

Baltistika kā sava un svešā filoloģija., Ziņojums: Radniecības 
struktūra un simboli latviešu precību rituāla tautasdziesmās. 

lekt. I. Kupšāne, 
lekt. G.Ozoliņš 

13 – 14.01 Kauņa. Humanitārās zinātnes jaunajā Eiropā. Ziņojums: Problem of 
Totemism in Folklore. 

Lekt. G.Ozoliņš 

2004. gads 
25-26.11.  
Viļņa, Lietuva 

The symptoms of Social Disadaptation of Adolesence with Deviant 
Behaviour. Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”.  

Doc. V.Dombrovskis, 
doc. S.Guseva, 
doc. V.Makarevičs 

12.11.  
Rīga 

Kultūras krustpunkti. Ziņojums: Totēmisms austrāliešu 
tradicionālajās kultūrās. 

Lekt. G.Ozoliņš 
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Polocka, 
Baltkrievija 

Uzstāšanās starptautiskajā ekoloģiskājā simpoziumā “Экологические 
проблемы природно-технических комплексов”.  

doc. L. Antoņeviča,  
doc. A. Žilinska , 
lekt. S. Stalidzāne,  
lekt. N. Romaņenko 

13 – 16. 09. 
Kijevas 
universitāte, 
Sudaka, Ukraina. 

Uzstāšanās starptautiskajā konferencē “Migrācija Eiropā: sociālie un 
psiholoģiskie aspekti” ar referātu “Latvijas studentu dzīves krīze un 
profesionālās identitātes veidošanās īpatnības” 

doc. V.Dombrovskis , 
doc. S.Guseva, 
 as.prof A.Pipere,  
doc. V.Makarevičs. 

Rīga Uzstāšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē “Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā II” ar referātu „Skolēnu zināšanas cilvēka 
fizioloģijā un to padziļinātas apguves iespējas” 

doc. A. Žilinska,  
doc. J. Jauja  
doc. L. Antoņeviča 

VI Monterreja, 
Meksika 

Līdzdalība globālā universitāšu sadarbības projekta “Environmental 
Management for Sustainable University” –2004. starptautiskā 
konference “Sustainable Development Education: Holistic and 
Integrative Educational and Management Approaches For Ensuring 
Sustainable Societies” 

prof. I. Salīte,  
doc. S.Guseva, 

4.-7. maijs 
Gēteborgā, 
Zviedrijā 

Trešais starptautiskais seminārs (The 3rd International Network 
Meeting) UNESCO/UNITWIN projekta pie Jorkas universitātes 
“Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi” 
ietvaros (aptaujas veikšana, rekomendāciju izstrāde un prezentācija 
projekta dalībnieku apspriedē) 

prof. I. Salīte,  
as.prof A.Pipere,  

22.-24.04. 
Viļņa, Lietuva 

Uzstāšanās IV starptautiskā zinātniskā konferencē “Mūsdienu 
hermoneitika un teksta integrācija” 

lekt. I. Kupšāne 

14.-16.04.  
Tallina, Igaunija 

JTET 2. starptautiskā konference “Sustainable Development. Culture. 
Education.” 

rīcības komiteja, 
dalībnieki –  
prof. I. Salīte,  
lekt. V.Kudiņš, 
as. M. Kravale,  
as.prof. I.Kokina, 
lekt. V. Guseva.,  
doc. Dz. Iliško,  
as.prof. A. Pipere,  
prof. E. Krastiņa  

02. - 06.04. 
Kijeva, Ukraina 

Starptautiskās vieglatlētikas federācijas seminārs As. J.Petrovskis 

Februāris un maijs 
Ungārija 

Dalība semināros par gadījuma pētījumos (case study) prof E.Krastiņa 

29.01. – 30.01. 
Daugavpils 

DU HF XIV zinātniskie lasījumi., Ziņojums: Totēmisma rituālā 
teorija. 

G.Ozoliņš 

3. – 6.01. 
Honolulu, Havaja, 
USA 

Uzstāšanās II Starptautiskajā Izglītības konferencē Izglītības 
psiholoģijas sekcijā ar referātu “Identity of Latvian Teacher: 
Examining Structural Variations and Interactive “Self””. Publikācija 
krājumā Proceedings of 2nd Annual Hawaii International Conference 
on Education  

as. prof. A.Pipere 

2003. gads 
11.-12.12.  
Viļņa & Kauņa, 
Lietuva 

Uzstāšanās international Conference “Lithuanian Higher Education: 
Diagnoses and Prognoses”  

as.prof. I.Kokina, 
lekt. V.Kudiņš, 
lekt. N.Geriņa  

4.-5.12. Globalizācija un kultūra. Daugavpils, Ziņojums: Totēmisma lokālie 
un globālie aspekti. 

lekt. G.Ozoliņš 

XI 
Somija 

Polarization—difference imaging based on PLZT ceramic EO 
modulator // ICO Topical Meeting on Polarization Optics.  

lekt. A. Paškeviča 

16-19.11. Piedalīšanas starptaurtiskajā konferencē "Body and Sexuality" 
Indonēzijā. Uzstāšanās ar referātu " Ecological approach towards re-
defying sexuality of women in the Context of building Bridges East 
and West 

doc. Dz.Iliško 

17.-18.10. 
Vitebska, 
Baltkrievija 

Uzstāšanās starptautiskā metodiskā – zinātniskā konferencē ar 
referātu „Новый подход в оценке нарушений опорно-
двигательного аппарата”.  

doc. A. Žilinska ,  
lekt. S. Stalidzāne  
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22-25. 08. Piedalīšanās starptautiskajā konferencē “The Identity of Woman in 
the Post-Socialist Countries,” Riga, Latvia. Nolasīts referāts: “ An 
Ecofeminist View on Raising Women’s Identity in Latvia” 

doc. Dz.Iliško 

28.06.-04.07 
Polijarvi,Somija 

Starptautiska zinātniskā konference“Polarization Optics”  
 

lekt.. A. Paškeviča 

4.- 16. 09.  
Prāga, Čehija 

“ 8th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Lerning” Lekt. A. Paškeviča 

19.-21.05. 
Daugavpils, 
Latvija 

JTET 1. international conference “Sustainable Development. Culture. 
Education.”  

prof. I.Salīite,  
as. M.Kravale, 
as. prof. A.Pipere,.  
lekt. V.Kudiņš,  
lekt. V.Guseva 

17-19.05.  
Kaļiņingrada, 
Krievija  

Uzstāšanās 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Теория и 
практика физической культуры и спорта в современных 
условиях развития образования” ar referātu „Разработка 
образовательной программы по интересам для популяризации 
здорового образа жизни старшеклассников.”  

lekt. I.Kazakeviča  

V, Rīgā Dalība ATEE Spring University konferencē “Changing Education in 
a Changing Society”, iegūts sertifikāts, uzstāšanās un publikācija 

prof. E.Krastiņa,  
lekt. V.Guseva,  
as. M.Kravale 

II 2003. Rēzeknē Starptautiskā zinātniskā konference “Personality. Time. 
Communication.” Publikācija “Pašizvērtēšana sākumskolā” 

prof. E.Krastiņa 

07.03. Latvijas Universitātes 61. zinātniskā konference. „LU Filoloģijas 
fakultātes jauno zinātnieku konference”. Ziņojums: Totēmisma 
socioloģiskā teorija. 

lekt. G.Ozoliņš 

III 
Prāga, Čehija 

Visualization of physical fields,// 8-th Workshop on Multimedia in 
Physics Teaching and Learning. – Prague,  

lekt. A. Paškeviča, 
prof. V. Paškevičs 

01.03. 
 Liepāja 

LPA 9. konference „Aktuālas literatūras zinātnes problēmas”.  lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

30-31.01. 
Daugavpils 

DU HF XIII zinātniskie lasījumi.  lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

2002. gads 
IX Grahomstouna, 
Dienvidāfrika 

Starptautiskā konference “Environmental Management for 
Sustainable Universities” 

prof. I. Salīte  

24.-25.05. Atēnas, 
Grieķija 

Ceturtā starptautiskā izglītības konference,  prof. E.Krastiņa, prof. 
I.Salīte 

15.-18.05.2002 Daugavpils universitātes PPF un MMF trešā starptautiskā konference 
”Person. Color. Nature. Music.” 

prof. I.Salīte, 
 lekt. V.Kudiņš 
 

23.-24. 05. 
Rīga 

Uzsatāšanās LPA 5. starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība 
un kultūra” 

lekt. I. Kupšāne 

02.-5.05.  
Rīga   

ATEE Spring University Towards Quality in Education: comparative 
studies  

as. prof. I.Kokina,  
as. M.Kravale, 
as. prof. A.Pipere 

05.-06.04. 
Daugavpils 

Uzsatāšanās X starptautiskājā seminārā „Laiks un telpa literatūrā un 
mākslā” 

lekt. lekt. G.Ozoliņš 
lekt. I. Kupšāne, 

15.-16.03. 
Daugavpils 

„20. gs. kultūras paradigmas”. Ziņojums: Totēmisma definīcijas 
problēma XX. gs. kultūrā. 

lekt. G.Ozoliņš 

22.02.  
Liepāja 

Uzsatāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē „Aktuālas literatūras 
zinātnes problēmas”.  

lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

15.02.  
Rīga 

Latvijas Universitātes 60. zinātniskā konference. „Valoda un 
literatūra kultūras kontekstā”. Ziņojums: Etioloģijas elementi latviešu 
dzīvnieku pasakās. 

lekt. G.Ozoliņš 

12.02.  
Rīga 

Latvijas Universitātes 60. zinātniskā konference. „Latviešu literatūra, 
folklora, māksla un pasaules konteksts”. Ziņojums: Totēmisma 
definīcijas problēma. 

lekt. G.Ozoliņš 

34.-25.01. 
Daugavpils 

DU HF XII zinātniskie lasījumi lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

I-III 2002. ASV Montesori asociācijas finansētā starptautiskā virtuālā konference prof. I.Salīte,  
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ASV ““Exploring and Expanding The Great Work” (TGW EDGES)”, ko 
organizē Izglītības studiju institūts (The Institute for Education 
Studies (Earth TIES)), http://www.earthties.org/twg.   

lekt V.Kudiņš, 
as.prof. A.Pipere 
 
 

2001. gads 
14.12.,  
LPA, Liepāja 

Piedalīšanās Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas un DU PPF 
organizētajā “Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā” 

lekt. L.Silova,  
as. M.Kravale 

11.-14.12. Piedalīšanās 3.ikgadējā CEEE konferencē “Educating Your Children 
for Democracy: Our Future, Our Challenge” 

prof. I.Salīte 

18. - 19. 11. 
Mursijā, Spānijā 

Starptautiskā konference “1er Encuentro Internacional sobre 
Meditación en la Región de Murcia” projekta ERASMUS ietvaros-  

as. prof. A.Pipere 

4. – 26.10. 
Pērnava, Igaunija  

Piedalīšanās seminārā “Bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana 
skolā”, iegūts sertifikāts 

prof. E.Krastiņa 

28.08-01.09. 
Friburga, Šveice 

Piedalīšanās 9th European Conference for Research on Learning and 
Instruction; tēzes “Pedagogical and Psychological Aspects if 
Authentic Assessment of Students’ Achievements in System of 
Higher Education in Latvia”,  

doc. E. Oļehnoviča 

21.-27. 07. Ņujork 24. ikgadējais vadīšanas sertifikācijas institūts “Mācīšana izmantojot 
skolēnu individuālos mācīšanas stilus” (The 24th Annual Leadership 
Certification Institute: Teaching Students Through Their Individual 
Learning Styles),  

prof. I.Salīe 

13. – 17.07. 
Durhema, ASV 

Uzstāšanās XXIII Starptautiskajā skolu psihologu asociācijas 
kolokvijā “School Psychology Around the World: Many Languages, 
One Voice for Children” ar stenda referātu “Professional adaptation 
of young teachers: assessment, analysis and support systems” 
(līdzautore T.Uzole).  

as.prof. A.Pipere 

XI  
Viļņa, Lietuva 

Piedalīšanās “Soli pa solim” seminārā “International Step by Step 
Applied Researh Training” iegūts sertifikāts. 

prof. E.Krastiņa 

 Uzstāšanās 4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Теория и 
практика физической культуры и спорта в современных 
условиях развития образования” ar referātu „Анализ факторов 
здорового образа жизни студентов спортивного факультета.” 

lekt. I. Kazakeviča 

18. - 19.05 Otrā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, Mūzika” prof. I.Salīte,  
as. prof. I.Kokina,  
as. prof.. A.Pipere 

10-11.05. 
Daugavpils 

„Atmiņa kultūrvēsturiskajā kontekstā”. Ziņojums: Ko atceras 
totēmiskajos mītos? 

G.Ozoliņš 

 DPU 9.ikgadējā zinātniskā konference. Rakstu krājums  
 

doc. L.Antoņeviča  
lekt. A.Paškeviča, 
 doc. J.Jauja 
lekt. N. Geriņa,  
lekt. I.Kuņicka, 
lekt. A.Kovaļevskis 

04. – 6.05 
Klaipēda, Lietuva. 

Uzstāšanās ATEE Starptautiskajā pavasara universitātē “Today’s 
reforms for tomorrow’s schools” ar referātu “Coherent teacher 
personality: interdisciplinary aspects”  

as. prof. A.Pipere 
 

05.-07.04.  
Daugavpils 

IX starptautiskais seminārs „Laiks un telpa literatūrā un mākslā”. 
Ziņojums: Māja latviešu tautas pasakās. Iespējamie totēmisma relikti. 

lekt. G.Ozoliņš 

27.02. 
 Liepāja. 

„Aktuālas literatūras zinātnes problēmas”. Ziņojums: Totēmiskais 
sencis latviešu tautas pasakās. 

lekt. G.Ozoliņš 

08.02. 
 Rīga 

Uzstāšanās Latvijas Universitātes 59. zinātniskā konferencē „Valoda 
un literatūra kultūras kontekstā” 

lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

27.-29.01. 
Daugavpils 

DU HF X zinātniskie lasījumi. lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

25.-26. 01. 
Daugavpils 

DU HF XI zinātniskie lasījumi.  
 

lekt. G.Ozoliņš, 
lekt. I. Kupšāne 

2000. gads 
februāris LU 58. zinatniskā konference “Valoda  un literatūra kultūras apritē” lekt. I. Kupšāne 
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18. - 19. 11. Starptautiskā konference “1er Encuentro Internacional sobre 
Meditación en la Región de Murcia”  Mursijā, Spānijā projekta 
ERASMUS ietvaros-  

as.prof. A. Pipere 

13. – 17.07. 
Durhema, ASV 

Uzstāšanās XXIII Starptautiskajā skolu psihologu asociācijas 
kolokvijā “School Psychology Around the World: Many Languages, 
One Voice for Children” ar stenda referātu “Professional adaptation 
of young teachers: assessment, analysis and support systems” 
(līdzautore T.Uzole). Tēzes krājumā “School Psychology Around the 
World: Many Languages, One Voice for Children”. 

as.prof. A. Pipere 

18. - 19.05. Otrā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, Mūzika as.prof. A. Pipere, 
 prof. I. Salīte 

4. – 6.05 Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, Lietuva. Uzstāšanās ATEE 
Starptautiskajā pavasara universitātē “Today’s reforms for 
tomorrow’s schools” ar referātu “Coherent teacher personality: 
interdisciplinary aspects”  

as.prof. A. Pipere 

07.05.-08.05. Uzstāšanās DPU 8.ikgadējā zinātniskā konferencē ar referātu  doc. L.Antoņeviča  
lekt. A.Paškeviča,  
lekt. S.Čapilis 
lekt. N. Geriņa,  
lekt. I.Kuņicka  
lekt. A.Kovaļevskis 
lekt. J.Petrovskis 
lekt.N.Romaņenko 

 
 Zinātnisko, zinātniski metodisko konferenču un semināru organizēšana 
- kopš 2003. gada līdzdalība DU Jauno Zinātnieku Asociācijas darbībā un DU starptautisko jauno 

zinātnieku konferenču organizēšanā – doc. Dz.Iliško 
- kopš 2003.V JTET starptautiskās koferences “Sustainable Development. Culture. Education.” 

Orgkomitejā. Papildus informācija  http://www.dau.lv/ise 
- mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana: doc. J.jauja, doc. 

A.Žilinskahttp://www.de.dau.lv/fiziologija/lab2lvht/index.html 
- kopš 2003. gada angļu valodas apgūšanas semināri – diskusijas par aktuālu materiālu  
- rakstu recenzēšana žurnāla ‘’TRAMES’’ speciālajam numuram (Vol.9, No.2, 2005) “Theory and 

practice in today’s teacher education” (TRAMES – Humanitāro un sociālo zinātņu žurnāls, Igaunijas 
Zinātņu akadēmijas un Tartu Universitātes oficiālais izdevums) – as.prof. A.Pipere  

- 2000.g. 5. maijs - zinātniskā konference „Mīts kultūrā” (Daugavpils,) - Rīcības komitejas vadītājs – 
lekt. G.Ozoliņš. 

- 4-th International Conference. Natural Sciences and Teacher training. Latvia, Daugavpils – 2003, 
November 20 - 21, organizing committee. - lekt. A. Paškeviča 

- Latvijas Republikas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu” Daugavpils, 2004.g.21., 22.aprīlis un 
2005.g. 22.aprīlis, orgkomiteja.- lekt. A. Paškeviča 

- DU docētāji sagatavo un piedāvā profesionālās pilnveides kursus sporta skolotājiem par aktuālām 
pedagoģiskām un metodiskām problēmām: 

 
N.p.k. Datums Kursi Docētāji 

1. 24.- 28.03.2003. Skolēnu fiziskās attīstības 
noteikšanas metodes un balsta 

kustību aparāta traucējumi 

doc. J.Jauja, doc. A. Žilinska, lekt. A. 
Paškeviča, lekt. S. Stalidzāne 

2. X. 2003. Sporta un pedagoģiskās meistarības 
pilnveidošana 

doc. J.Jauja, doc. V.Dombrovskis, 
lekt. N.Geriņa, lekt.I.Kazakeviča, 
lekt. N.Romaņenko, as. J. Petrovskis 

3. 13.12.2003 – 
06.03.2004. 

Sporta un pedagoģiskās meistarības 
pilnveidošana sporta skolotājiem 

doc. J.Jauja, doc. V.Dombrovskis, 
lekt. N.Geriņa, lekt.I.Kazakeviča, 
lekt. N.Romaņenko, as. J. Petrovskis 
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• Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 
 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedris; 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 

lekt. I.Kazakeviča,  
as. V. Maklakova 

Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

As. M. Kravale Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999 g. Ētikas pedaogu asciācijas locekle 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesniesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augst sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis 2000 –2004.g.;  
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
 

lekt. A.Felcis, 
lekt. B.Felce 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” paspārnē 
 
 

Lekt. V. Kudiņš kopš 2005.g. Īpašo uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 
Pilsoniskās padomes loceklis; 
kopš 2005.g. Latvijas Lauku Forumu valdes loceklis; 
kopš 2003.g Lauku attīstības centra valdes loceklis; 
kopš 2002.g. Daugavpils rajona partnerības padomes prieksšēdētājs; 
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Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par  
2005./2006. studiju gadu 

 
 1.. Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
1.1. Studijas doktorantūrā: 

- kopš 2004. gada septembra – lekt. N. Romaņenko, lekt. A. Kovaļevskis; 
- kopš 2003. gada septembra – lekt. I.Kazakeviča, lekt. S.Čapulis, lekt. L.Silova, lekt. 

E.Vanaģele; 
- kopš 2002. gada septembra – lekt. V.Guseva, lekt. A. Paškeviča, lekt. N.Geriņa; 

1.2.  2005/2006 st .g. - vairāki mācībspēki izmantojuši radošos atvaļinājumus, lai veiktu pētījumus, 
stažētos citu valstu augstskolās, strādātu bibliotēkās, strādātu pie promociju darba: lekt. 
V.Guseva, lekt.S.Čapulis 

2. Studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās 
pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.. 

 
Laiks, vieta Kvalifikācijas celšanas veidi 

2005. gadā 
24.-29.08. 
Dānijas Pedagoģiskā 
universitāte; Augstākās 
izglītības centrs, CIRIUS 

Stažēšanās ārvalstu iestādē. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Dānijā. – doc. E.Oļehnoviča 

19.09.-23.09 
Rīga 

Tālākizglītības kursi “Profesionālās izglītības programmu izstrāde” 36 st. 
(sertifikāts) – doc. E.Oļehnoviča 

29.-30.09. 
Rēzekne 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu 
tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība.- lekt. A.Kovaļevskis, 
lekt. N.Romaņenko, lekt. I.Kazakeviča 

22.-26. 10. 
Amsterdama, Holande 

Piedalīšanās Amsterdamā 30th Annual Conference “Teachers and their 
Educators – Standards for development” . Iegūts sertifikāts.- 
prof.I.Kokina 

30.09.-04.11. 
Daugavpils Universitāte 

Tālākizglītības kursi “Profesionālās izglītības Leonardo  veidošanas 
metodika” 36 st. (autore) – doc. E.Oļehnoviča 

 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Mūzikas mācību satura 
attīstība pamatskolā un vidusskolā“ direktore. - prof. J.Davidova 

Tallins, Tallinas Universitāte Lekciju cikla lasīšana “Mūzikas skolotāja darbība” Tallinas Universitātē 
Erasmus programmas ietvaros. - prof. J.Davidova 

09.-11.10. Tartu, Tallinas 
Atvērtā universitāte, Tartu 
universitāte 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Igaunijā.– doc. E.Oļehnoviča 

15.-19.11. Varšavas 
universitāte, Karjeras 
attīstības centrs 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Polijā – doc. E.Oļehnoviča 

23.-27.11. 
Hadersfildas universitāte, 
Lidsas Tehnoloģiskā koledža 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Lielbritānijā. – doc. E.Oļehnoviča 

2006.gadā 
janvāris Fiziskā attīstība un ārstnieciskie vingrinājumi pēc balsta kustību aparāta 

traucējumiem. Koriģējoša vingrošana. Apliecība Nr. 199. – lekt. 
I.Kazakeviča 

 Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Pianistiskās un 
psiholoģiskās pieejas Fr. Šopēna skaņdarbu iestudēšanā” Apliecība Nr. 
2549. - prof. J.Davidova 
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17.-26.03. Izglītības un Zinātnes Ministrijas apstiprinātu bērnu un jauniešu nometņu 
vadītāju kursu programma. Apliecība Nr. DP 000089.- lekt. S.Čapulis 

20.-21.04. Piedalīšanās seminārā „Educational system/ institutions Nordplus 
Neighbour Projecta ietvaros. – doc. Dz.Iliško 

Katho Institute, Beļģijā  Lekciju kursu lasīšana „Adult education in Latvia, possiblities and 
Limitations” „Religious Education in Eastern Europe” – doc. Dz.Iliško 

maijs Piedalīšanās seminārā (16 stundas) „Pieaugušo disleksija” Leonardo 
DaVinci projekta ietvaros . Iegūts sertifikāts. – doc. Dz.Iliško 

23.-27.11. 
Hadersfildas universitāte, 
Lidsas Tehnoloģiskā koledža 

Stažēšanās ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Lielbritānijā. – doc. E.Oļehnoviča 

 
Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
• Projekti, granti, un citas realizēšanas formas: LZP granti – plašāka informācija 
(http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html ) 
 

Projekta nr. Projekta vadītājs Projekta nosaukums 
06.2010. prof. I.Kokina Apdāvinātības attīstība Latvijā: realitāte un perspektīvas  

 
 
• Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZP) granti 2006.g (skat. tabulu) 

 
Projekta nr. Projekta vadītājs Projekta nosaukums 

03.0955 V.Makarevičs Tolerance kroskulturālā kontekstā 

04.1249 S.Guseva Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija 
pašnoteikšanās periodā 

05.1427 J.Davidova Skolēnu mūzikas uztveres līmeņu un tipu noteikšana kā 
mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents 

05.1915 I.Salīte Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā 
04.1232 L.Gorbaceviča Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos 

 

 
Tika izmantoti Latvijas Zinātņu akadēmijas granti dalībai konferencēs – prof. I. Salīte, prof. 

I.Kokina, (www.lzp.lv ) 
2006.g. IZM grants “Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju 
attīstību veicinošas  izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU” -  prof. I. Salīte; 
2006. gadā gadā LZP piešķir grantu dalībai ISME Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Kuala 
Lampurā (Malaizija) – prof. J.Davidova; 
2005. ZA granta vadīšana “Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā” (projekts 
paredzēts uz 4 gadiem) -  prof. I. Salīte; 
2005. IZM grants Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un perspektīvas uzsākot ANO 
izsludināto desmitgadi no 2005.- 2014. gadam-  prof. I. Salīte. 
 
Daugavpils Universitātes iekšējie granti (izmantoti materiāli no 
http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html ) 
2006. gada 21. marta DU Zinātnes padomes lēmumu, protokols Nr. 3. tika piešķirts finansējums 
šādiem DU zinātniskās attīstības projektiem 

Reģistrācijas 
nr. 

Projekta 
vadītājs Projekta nosaukums 

05-23/2006-5 I. Salīte Sadarbība ar Klusā okeāna piekrastes izglītības pētījumu konsorciju un 
piedalīšanās 20. PCC konferencē Meksikā 

05-23/2006-6 A. Pipere 
Žurnāla JTET 6.numura publicēšana un DU docētāju un doktorantu 
piedalīšanās JTET 4. starptautiskajā konferencē "Sustainable 
Development. Culture. Education." 
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05-23/2006-11 I.Kokina Gametisko šūnu attīstības novērošana un dubultoto haploīdu iegūšana 
in vitro miežu (Hordeum vulgare L.) putekšņu maciņu kultūrās"  

 

Publikācijas vietējos un starptautiskajos izdevumos 
 
IRĒNA KOKINA 
I.Kokina, J.Davidova “Intellectual giftedness criteria and indicators: Latvian teachers’ view” 
Journal of teacher education and training. Volume 6, 2006,116-134 pp. 
I.Kokina, J.Davidova “ Latvian teachers’ conceptual understanding on the intellectual 
giftedness”. 29th Annual conference “Teacher Education Between Theoty and Practice: The End 
of Theory, The future of Practice? Agrigento (Italy), 23-27 October, 2005,  6-21 pp. 
 
ILGA SALĪTE 
Salīte I., JTET 4. starptautiskā konference “Sustainable Development. Culture. Education” / 
’Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development’” - Helsinku 
Universitātē. Publikāciju 18 lpp. 
Salīte, I. & Pipere, A. Aspects of sustainable development from the perspective of teachers, 
Journal of Teacher Education and Training, Vol.6, 2006, 15-32.    
 
ANITA PIPERE 
Salīte, I. & Pipere A., Aspects of sustainable development from the perspective of teachers, 
Journal of Teacher Education and Training, Vol.6, 2006, 15-32.  
Pipere, A.,   Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral 
Students in Education International collection of Institute of Sustainable Education “Education 
and Sustainable Development: Problems. Solutions. Perspectives”, 1.sējums, 2006, 43-57.     
Jakovļeva, J. & Pipere, A. Professional choice of vocational school and university students in 
Latgale. Sociālo zinātņu vēstnesis, 2006,  1(3), 39-70. 
Pipere, A. Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions 
about Engaged Learning. Baltic Journal of Psychology, Vol. 6, 2005, 32-44.  
 
JEļENA DAVIDOVA 
Kokina I., Davidova J. Latvian teachers’ Conceptual Understanding on Intellectual Giftedness // 
Teacher Education Between Theory and Practice: The End of Theory… The Future of Practice?. 
– Milan, 2005, pp. 2-14. 
Davidova J., Boikova I. Evaluation of student’s individual performance within the context of the 
development of achievements // Davidova J. (Ed.) Problems in Music Pedagogy. – Daugavpils: 
Daugavpils University, 2005, pp. 177-195. 
Davidova J. Development of Giftedness in Latvia: Realities and Perspectives// WCGTC 16 th 
Biennial Conference. – New Orleans: WCGTC, 2005, pp. 34-44. 
Davidova J. Evaluation of Student’s Individual Performance within the Context of the 
Development of Achievements. Price H.E. 21st International Seminar on Research in Music 
Education: Proceedings. Hong Kong Baptist University, 2006, pp. 37-44. 
Kokina I., Davidova J. Intellectual giftedness criteria and indicators: Latvian teachers’ view// 
Journal of Teacher Education and Training, 2006, Volume 6, pp. 116-133. 

 
VIJA GUSEVA 
Guseva V., Altāne J., Iliško D., Redefining an Attitude towards Marginalized Groups in Latvia. 
At-Risk Population. Sociolinguistic and Educational Issues. Dominant Publishers and 
Distributors. NEW DELHI-11OOO2 (ed. By Smita Sinha & Abha Gupta) 167 – 178 pp. 
Kravale M., Guseva V. Informal Education of Youth and Inclusive Environment. Acta 
Paedagogica Vilnensia.Vilnius University Publishing House.40-46 
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Guseva V., Princciples of Efficient Inclusion of Children with Special Needs in Primary School 
of General Education. 4. starptautiskā JTET (JORNAL OF TEACHER EDUCATION AND 
TRAINING) konference. Sustainable development. Culture and education.- Helsinki, Somija. CD 
V.Dombrovskis, S.Guseva, Dz.Iliško. Professional Identification of Adolescents of Latvia in 
Multicultural Environment. 9th European Congress of Psychology. 2005, 03-08 July, Granada 
(Spain). 
 
VALĒRIJS DOMBROVSKIS 
V.Dombrovskis, S.Guseva, Dz.Iliško. Professional Identification of Adolescents of Latvia in 
Multicultural Environment. 9th European Congress of Psychology. 2005, 03-08 July, Granada 
(Spain). 
 
LILIJA GORBACEVIČA 
Горбацевич Л.В. „Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения 
регионов Латвии” // 2 Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 2005 
Будущее России: стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 
Горбацевич Л.В. „Рабочее время и его цена”. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 
2006, стр.391-395 
 
DMITRIJS OĻEHNOVIČS 
Oļehnovičs D. „Viņi cīnījās par dzimteni...” vai avīze „За Родину” nacistu okupētajā Latvija // 
Mīti Latvijas vēsture / Red. A.Stranga, I.Feldmanis, I.Butulis / Sast.K.Zelis.- Rīga: Žurnāla 
„Latvijas Vēsture” fons, 2006.- 104.-112.llp. 
Oļehnovičs D. Antisemītisma propaganda Latvijas presē: 1940. – 1945. // Zinātniskās 
konferences „Antisemītisms un islamofobija Latvijā – pagātne, aktuālā situācija, risinājumi” / 
Atb.red. Valdis Tēraudkalns.- Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2006.- 67. – 78.lpp. [ISBN 9984-
564-84-3] 
Олехнович Д., Зеллис К. Роль антисемитской карикатуры в пропаганде в оккупированной 
нацистами Латвии (газета „Tēvija” 1941 – 1945 г.г.) // Проблеми iсторii Голокосту / Вiд. 
ред. М.Тяглii.- Вып.3.- N.3.- 2006.- C. 7 – 25. [ISBN 966-525-719-6; ББК 63.3 (2)722; УДК 
930.85] 
 
DZINTRA ILIŠKO 
Iliško Dz. "Pedagogical Challenges for Building Holistic Curriculum" . Journal of Teacher 
Education and Training Vol. 5, 28- 40  
Dz. Iliško ”Education for democracy in our pluralistic society”, .// “Education for Democracy as 
a Part of Education for Sustainable Development”. Sustainable Development, Culture and 
Education Conference Guide: 2006., p.58 
 
VALFRĪDS PAŠKEVIČS 

     V.Paskevics. A.Salitis. Mission of nature sciences in txe context of political, economis and 
social changes. Proc. of  Int. Conf. ”GATS and Education” 2005. – Patiala, India,  p.55 

      A.Bulanovs,V.Gerbreders, V.Pashkevich, J. Teteris. Dot-matrix holographic recording in 
amorphous chalcogenide films. Accepted for publication in journal SPIE 2006. 

 
SERGEJS ČAPULIS 
Sergejs Capulis, Jeļena Badjanova. Theoretical analysis of the use of music at sport classes in the 
context of sustainable development.// “Education for Democracy as a Part of Education for 
Sustainable Development”. Sustainable Development, Culture and Education Conference Guide: 
2006 
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IRINA KAZAKEVIČA 
Kazakeviča, I., Maklakova, V., Stalidzane, S., 2006.31.maija-3.junija.(Helsinki, Somija). The 
Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference „Education for 
Democracy as a Part of Education for Sustainable Development”68-69 pp.(abstract). 
NIKOLAJS ROMAŅENKO  
Žilinska, A., Antoņeviča, L., Stalidzāne, S., Romaņenko, N., 2005 septembris Екологические 
аспекти питания. Otrais starptautiskais ekoloģiskais simpozijs „Екологические проблемы 
природно – технических комплексов”, rakstu krājums, Polocka, Baltkrievija. 2.sējums, 93.-
95.lpp. UDK 613.2. 
 
ANTONINA ŽILINSKA 
Žilinska A., Antoņeviča L.,. Stalidzāne S. Uztura ekoloăiskie aspekti. 2. starptautiskā ekoloăiskā 
simpozija “Ekoloăijas reăionālās problēmas” tēzes (2 lpp). Baltkrievija,Polocka, 2005.gada 
septembris. 
Žilinska A., Antoņeviča L. Problems of physical activity of young people. Book of Abstracts of 
4th International Baltic Congress on Sports Medicine, pp. 56-57. Riga, 2005, 11.-12. novembris. 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. The experience of the Department of Anatomy and 
Physiology in Promoting Education of Pupil’s Interests. Book of Abstracts, p. 3-4. Past and 
Present of Natural Sciences in Daugavpils University, Daugavpils, 1.-3.februāris, 2006. g. 
 
LĪGA ANTOŅEVIČA 
Žilinska A., Antoņeviča L.,. Stalidzāne S. Uztura ekoloăiskie aspekti. 2. starptautiskā ekoloăiskā 
simpozija “Ekoloăijas reăionālās problēmas” tēzes (2 lpp). Baltkrievija, Polocka, 2005.gada 
septembris. 
Žilinska A., Antoņeviča L. Problems of physical activity of young people. Book of Abstracts of 
4th International Baltic Congress on Sports Medicine, pp. 56-57. Riga, 2005, 11.-12. novembris. 
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. The experience of the Department of Anatomy and 
Physiology in Promoting Education of Pupil’s Interests. Book of Abstracts, p. 3-4. Past and 
Present of Natural Sciences in Daugavpils University, Daugavpils, 1.-3.februāris, 2006. g. 
 
JĀNIS JAUJA  
Antoņeviča L., Jauja J., Žilinska A. The experience of the Department of Anatomy and 
Physiology in Promoting Education of Pupil’s Interests. Book of Abstracts, p. 3-4. Past and 
Present of Natural Sciences in Daugavpils University, Daugavpils, 1.-3. februāris, 2006. g. 
 
SVETLANA STALIDZĀNE 
Stalidzāne S. Kustību aktivitātes un veselība. Konferences materiāli, 86.-87. lpp.Krievija, 
Kaļiņingrada, 2005.gada oktobris. Starptautiskā konference Fiziskās kultūras teorija un prakse 
mūsdienu apstākļos attīstoties izglītībai  

 
Līdzdalība semināros, konferencēs: 
 

Laiks, vieta Seminārs, konference docētāji 
2005. gads 

13.-17. 09. piedalīšanās IX Eiropas Vides izglītības konferencē Klaipēdas 
universitātē ar prezentāciju “Environmental education and 
sustainable development: from policy to practice”. 

prof.I.Salīte 

26.10.  
Daugavpils 

Starptautiskā zinātniskā konference „Polijas un Baltijas 
kultūras sakari” ar referātu Poļi Latgalē vācu okupācijas laikā 
(preses avotos). 

lekt. D.Oļehnovičs 

22.-26. 10. 
Amsterdama, 

30th Annual Conference “Teachers and their Educators – 
Standards for development” uzstāšanās ar referātu 

Prof.I.Kokina 
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Holande “Coorelation Among Intellectual Giftedeness Criteria and 
Indicators in the Context of Teachers’ Conceptual 
Understanding of Intellectual Giftedness”. 

31.10. 
Odessa, 

Starptautiskā zinātniskā konferencē „Odessa and Jewish 
Civilization”.- ar referātu Холокост в Украине в 
периодической печати оккупированной нацистами 
Латвии: 1941 – 1945 

lekt. D.Oļehnovičs 

novembris 
Viļņa, Lietuva 

Starptautiska conference “Education Policy Transformations” 
prezentācija: “Informal Education of Youth and Inclusive 
Environment”. 

lekt. V.Guseva 

15.-16.11. 
Daugavpils 

52. Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts” 
Eiropas kultūrā = The „Jewish text” in European Culture”.- ar 
referātu Евреи и русские: периодическая печать Латвии 
1941-1944 годы 

lekt. D.Oļehnovičs 
 

16.-19 .11. Piedalīšanas Starptaurtiskajā konferencē "Body and 
Sexuality” Indonēzijā. Uzstāšanās ar referātu " Ecological 
approach towards re-defying sexuality of women”. 

doc. Dz.Iliško 
 

2006. gads 
26 – 27.01. 
Daugavpils  

53. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes 
Humanitāras fakultātes XVI Zinātniskie lasījumi.- ar referātu 
Antisemītiskā propaganda: Pro et Contra. 

lekt. D.Oļehnovičs 

20.-22. 02. Parīze, 
Francija 

UNESCO-UNU seminārs (organizē UNESCO un Apvienoto 
Nāciju Universitāte). 

prof. I.Salīte  

19. 03.  
Rīga 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē.  lekt. I.Kazakeviča 

27.03. – 1.04. 
Granādas 
Universitātē 

seminārs “New schooling and citizenship practice”. 
Prezentācija par DU un BBCC pieredzi ilgtspējīgas izglītības 
idejas pamatošanā un realizēšanā 

prof. I.Salīte 

29-31. 03. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Sieviete izglītībā, 
karjerā, biznesā” Labklājības Ministrijas organizētajā 
„EQUAL Latvija” projekta ietvaros  

doc. Dz.Iliško 
 

27.-28. 04. piedalīšanās izglītības iestāžu vadītāju konferencē Īzglītība 
Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”. Uzstāšanās par ilgtspējīgu 
izglītību tagadnes un nākotnes kontekstā. 

prof. I.Salīte 

5.05.  
Rīga 

54. Zinātniskā konference Islamofobijas un antisemītisma 
izaicinājumi. ar referātu Antisemītisma propaganda Latvijas 
presē: 1940 – 2005. 

lekt. D.Oļehnovičs 

10-13.05. piedalīšanās starptautiskajā teologu kongresā “Theologie von 
Frauen fur Frauen?” Uzstāšanās ar referātu “Uber die 
Situation von Frauen in Kirchen enhemals kommunistischer 
Lander”  

doc. Dz.Iliško 
 

17-18.05 Piedalīšanās 8. Eiropas Konferencē “Citizenship Education : 
Europe and the World. Teaching European and Global 
Citizenship” ar ziņojumu “The Challenge of Teaching adults 
to embrace the reality of a pluralistic world in Latvia’  

doc. Dz.Iliško 
 

17. -18. 05.  
Белорусский 
Государственный 
университет 
физической 
культуры 
Minska, 
Baltkrievuja 

jauno zinātnieku 2. starptautiskā zinātniski – praktiskā 
konference “Актуальные проблемы теории и методики 
физической культуры, спорта и туризма”. 

lekt. N.Geriņa, 
lekt. N.Romaņenko, 
lekt. I.Kazakeviča 
 

21.-23.05. 55. Zinātniskā konference Starptautiskā ikgadējā jauno lekt. D.Oļehnovičs 
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Daugavpils, Rīga zinātnieku Daugavpils Universitātes un Sanktpēterburgas 
Valsts kultūras un mākslas universitātes kolokvijs” ar referātu 
Санкт-Петербург – Ленинград в периодической печати 
Латвии: 1941 - 1944 

24.-28.05 
El Sauzala,  
Tenerife, Spānija,  

Starptautiska conference “Conference on Educational 
Guidance” ar referātu “Promoting gender equality in 
education as a way towards a sustainable society in Latvia” 

doc. Dz. Iliško, 
doc. E.Oļehnoviča 

29.-30.05. 
Helsinki, Somija 

piedalījos UNESCO globālā projekta seminārā Helsinku 
Universitātē. 

prof. I.Salīte 

31.05-03.06. 
Helsinki ,Somija 

4. starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. 
Culture. Education.”  

prof. I.Salīte, 
prof. A.Pipere, 
lekt. V.Guseva  
doc. Dz.Iliško,  
lekt. I.Kazakeviča 
lekt. S.Čapulis 

15.-17.06. 
Latvijas 
Universitāte, Rīga, 
Latvija 

VII Starptautiskajā Baltijas Psiholoģijas konference “Baltic 
Psychology in Global Context: Where Do We Stand?” 
Datorprezentācija “Relationship between Adult Beliefs of 
Career Development and Life Stress”.  

prof. A.Pipere, 
 

11.-15.06. piedalīšanās PCC 30.starptautiskajā konferencē Mehiko 
“Education models for the XXI century: a circle of shared 
experiences”. Piedalīšanās salīdzinošā pētījuma darba grupā. 

prof. I.Salīte 

28.- 30.06.  
Tartu, Igaunija 

56. Starptautiskā zinātniskā konference The Baltic Towns of 
Riga and Tartu as Sites of Memory. ar referātu Tartu and 
Riga Under Nazi Occupation as Reflected in the Newspapers 
“Tēvija” and “Za Rodinu 

lekt. D.Oļehnovičs 

3. 07.  
Enfīlda, Liverpūle, 
Lielbritānija 

Liverpūles Džona Mūra Universitāte, “LEARNING 
COMMUNITIES CONFERENCE”. 
 

prof. A.Pipere 
 

10.08.-13.08 
Prāga, Čehija  

Starptautiska conference “Women Commemorate 
Women:Spiritual Leaders of Central and Eastern Europe” ar 
referātu  “Valerija Seile-the spiritual leaders in Latgale”.  

doc. Dz. Iliško, 
doc. E.Oļehnoviča 

24.-26.08. 
Daugavpils 

The Fifty-Sixth International Phenomenology Congress 
“Rethinking Education in the Perspektive of Life” 

doc. E.Oļehnoviča 

 
Zinātnisko, zinātniski metodisko konferenču un semināru organizēšana 

• Semināra, konferences organizēšana, vadīšana 
Laiks, vieta Seminārs, koncferece Docētāji 

2005. gads 
4.-7.12. 
Vordinburga, 
Dānijā. 

Projekta ‘ComLearn 21’ seminārs Projekta coordinators DU. 
 

prof. I.Salīte 

2006. gads 
8.- 12.02. ERASMUS Intensīvās programmas koordinatoru 

seminārs Bristolē programmai “Educational contributions to 
social (re)generation: creating and sustaining opportunities for 
inclusion”. Koordinators. 

prof. I.Salīte 

 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides 
programmas „Interaktīvo mācību metožu izmantošana, īstenojot 
mūzikas mācību priekšmeta standartu pamatskolā” direktore. 

prof. J.Davidova 

20.-22.04. 
DU, Daugavpils 

projekta ‘ComLearn21’ semināra ‘The Basic Elements Defining 
the Function and Culture of the Educational Institutions’ 
vadīšana . 

prof. I.Salīte 
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27. – 28.aprīlis  Daugavpils universitātes 48. Jauno zinātnieku konference lekt. E.Vanaģele, 
lekt. L.Silova 

Klaipēdas 
Universitāte 

Starptautiskā semināra „Pedagoģijas metodoloģijas attīstība” 
vadīšana ES Starptautiskā projekta ietvaros.  

prof. J.Davidova 

31.05. – 3.06. 
Helsinku 
Universitāte, 

4. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. 
Culture. Education” .  

 

prof. I.Salīte, 
prof. A.Pipere, 

 

• Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana un vadīšana: 
Gads Kvalifikācijas celšanas kursi Docētāji 

2005. gads Pedagogu profesionālās pilnveides programmas 
„Mūzikas mācību satura attīstība pamatskolā un vidusskolā“ 
direktore 

prof. J.Davidova 

2006. gads Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides 
programmas „Interaktīvo mācību metožu izmantošana, īstenojot 
mūzikas mācību priekšmeta standartu pamatskolā” direktore. 

prof. J.Davidova 

 
 
Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 

 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 

Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 

lekt. I.Kazakeviča,  Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta specialists 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

doc. M. Kravale Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music Pedagogy” 
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galvenā redaktore 
lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. I.Belousa Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for Children’s 

Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and Values 
(ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 
Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 

lekt. E.Vanaģele Kopš 2005.g. Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
 
 
Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats 

par 2006./2007. st.gadu 
1.. Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
1.1. Studijas doktorantūrā: 

- kopš 2004. gada septembra – lekt. N. Romaņenko, lekt. A. Kovaļevskis; 
- kopš 2003. gada septembra – lekt. I.Kazakeviča, lekt. S.Čapulis, lekt. L.Silova, lekt. 

E.Vanaģele; 
- kopš 2002. gada septembra – lekt. V.Guseva, lekt. A. Paškeviča, lekt. N.Geriņa; 
- 2006/2007 st.gadā ir noklausīts teorētiskais kurss, tiek gatavots promocijas darbs 

aizstāvēšanai - lekt.. I.Kazakeviča, as. Maklakova;  
1.2. 2006/2007 st.g. - vairāki mācībspēki izmantojuši radošos atvaļinājumus, lai veiktu pētījumus, 

stažētos citu valstu augstskolās, strādātu bibliotēkās, strādātu pie promociju darba: lekt. N. 
Geriņa, lekt. S.Čapulis, doc. I. Belousa. 

2. Studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās 
pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.. 

 
Laiks, vieta Kvalifikācijas celšanas veidi 

2006. gadā 
12.-13.10. 
Daugavpils 

Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu bērnu un jauniešu nometņu 
vadītāju kursu programma. Apliecība. – lekt. N.Romaņenko 

13. - 14.10.  
Latvijas Sporta Pedagoģijas 
akadēmija, 

Latvijas treneru tālākizglītības centrs, izglītības un sporta speciālistu 
profesionālās pilnveides kursi. Apliecība Nr. 139 – lekt. N.Romaņenko 

10.11. 
Rīga 

Sporta speciālistu sertifikācijas komisija. Iegūts sporta speciālista 
sertifikāts (B kategorijas treneris), Nr. 0788 – lekt. N.Romaņenko 

19.decembris, 
Rīga 

Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Iegūts sertifikās „B” kategorijas   
sporta speciālists, Nr.0813.- as. J.Petrovskis 

 Balsts- kustību aparāta traucējumi. Koriģējoša vingrošana. Sertifikāts - 
lekt. I.Kazakeviča. 

2007.gadā 
12. septembris, 
Daugavpils 

„Sirds veselibas veicināšanas atbalsta tīkla izveidei valstī”. Sertifikāts - 
lekt. I.Kazakeviča 
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23-25.03.   
Vroclavs Polija 

starptautiskāis treneru seminārs. Iegūts sertifikāts. – lekt. S.Čapulis  
 

05. aprilis, 
Rīgas Pedagogijas un 
izglītības vadības augstskola 

„Skolēnu harmoniskas un vispusīgas attīstības veicināšana sporta 
stundās”, programas kods A2-9014134462.  Apliecība Nr. 3922 
 

24-25.05.  
Rēzekne 
 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas treneru talākizglītības 
centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas  
paaugstināšanas kursi. Apliecība Nr. 318. – lekt. S.Čapulis 

14.07. – 20.07.  
Mals (Italy).  

1st. International Course for Physical Education Teachers. 
 (40 st.) Attestāts - lekt. I.Kazakeviča. 

Rīga Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas un Latvijas Treneru 
Tālākizglītības centra sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Jauna pieeja jēdzienam par sportistu 
psiholoģisko sagatavošanu” – doc. V.Dombrovskis 

 
 
Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
• Projekti, granti, un citas realizēšanas formas: LZP granti – plašāka informācija 
(http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html  
 
 
• Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZP) granti 2007.g (skat. tabulu) 

 
Projekta nr. Projekta vadītājs Projekta nosaukums 

05.1427  J.Davidova Skolēnu mūzikas uztveres līmeņu un tipu noteikšana kā 
mūzikas sko otāja diagnosticējošās darbības komponents 

05.1915 I.Salīte Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā 
 

 
Daugavpils Universitātes iekšējie granti (izmantoti materiāli no 
http://www.lapas.dau.lv/science/granti.html ) 
 

Ar DU Zinātnes padomes lēmumu tika piešķirts finansējums šādiem DU zinātniskās attīstības 
projektiem 
 

Reģistrācijas 
nr. 

Projekta 
vadītājs Projekta nosaukums 

05–23/2006-4 
 Inga Belousa Daugavpils Universitātes 48. Jauno Zinātnieku konferences 

organizēšana 
 

 
Pētnieciskie projekti 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki no 

MMK 

Realizēša
nas laiks Finansētājs 

Piešķirtā 
summa 
(LVL) 

 “Educational contributions to 
social (re)generation: creating 
and sustaining opportunities for 
inclusion”, reģistrācijas Nr. 
47653-IC-1-2004-1-HU-
ERASMUS-IPUC-3 

Inga Belousa 
(nacionāla 
projekta 
koordinatore 
Latvijā) 

Larisa Silova, Elita 
Vanaģele 

2005.g.-
2006.g. 

ERASMUS IP 
projekts 

 

 “ICTime - ICT as a Tool of 
Intercultural and Media 
Education”, reģistrācijas Nr. 
128742-CP-1-2006-1-PT-

Inga Belousa 
(nacionāla 
projekta 
koordinatore 

Elita Vanaģele 2006.g.-
2009.g., 

SOCRATES 
programma 
Comenius 2.1  

EUR 
211.405,90 
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COMENIUS-C21  Latvijā) 
 “Garīgums kā virssatura 
komponents uz ilgtspējību 
orientētā skolotāju izglītībā 
(Pilotprojekts)”, reģistrācijas 
Nr.2.18. 

Inga Belousa Irina Kazakeviča 2006.g. IZM LV 10 000 

 “Daugavpils Universitātes 48. 
Jauno Zinātnieku konferences 
organizēšana”, reģistrācijas Nr. 
05–23/2006-4 

Inga Belousa Larisa Silova, 
Jeļena Badjanova, 
Elita Vanaģele, 
Sandra Zariņa 

2006.g. DU iekšējais 
grants 

LV400 

“Doktorantūra un maģistratūra 
e-studiju tehnoloģiju jomā 
atbilstoši Lisabonas mērķiem 
RTU, DU, LPA”, projekta 
identifikācijas Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3232
10061/0007 

RTU Elita Vanaģele, 
Rudīte Grabovska 

2005.-
2008.g. 

Eiropas 
Sociālais  
fonds 

 

“Izglītība pētījumu 
metodoloģijas redzējumu un 
pētniecisko prasmju veidošanas 
izglītības vides radīšana 
darbības pētījumā Daugavpils 
Universitātē” reģistrācijas Nr. 
2.17. 

Ilga Salīte Elita Vanaģele 2006.g. IZM LV 10 000 

Publikācijas vietējos un starptautiskajos izdevumos 
 
VALĒRIJS DOMBROVSKIS 
Dombrovskis V.,Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of 
Sport’s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12th European 
Congress of Sport Psychology „Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & 
cultures” (ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 4-9 
September, 2007// Halkidiki-Greece. 276-278 pp. (CD) 
Makarevičs V., Dombrovskis V. (2006) Problemen der Migration und Toleranz (in russisch). 
Migration in Europa: Sozilogische und Psychologische Forschungen. Ost-Westeuropaische 
Konferenz Bilaterale Veranstaltung, Krim, Sudak (16 September, 2004)// Burlachuk L., 
Mikhailova N., Kraynikov E. (Hrsg). – Kiew: Art-Programm. 159-174 pp. 
 
INGA BELOUSA 
Stakle, A., Belousa, I. (2007). Media in Reorienting Art Education towards Sustainability. 
Piektās starptautiskās konferences “Person. Colour. Nature. Music,” rakstu krājums, 
Daugavpils, Latvija: Saule. 151.-158.lpp. 
Belousa, I., Grants, J., Miķelsone, I. (2007). Izglītības aktivitātes Gruzijā. Skolotājs, 3 (63): 
32-37.lpp. 
Stakle, A., Belousa, I. (2007). Media in Creating Sustainable Learning Environment in Art 
Education. 47.pasaules vides izglītības kongresa “Learning in a Changing World” raksti 
http://www.weec2007.com/papers/index.php   
Belousa, I. (2006). Defining spirituality in education: Post-Soviet perspective. In M.de Souza 
et.al. (Eds.) International Handbook of the Religious, Spiritual and Moral Dimensions of 
Education. Dordrecht, NL: Springer, 215-230.lpp. 
Belousa, I. (2006). The Seventh International Conference on Children’s Spirituality University 
of Winchester, UK 23 – 27 July 2006: Conference Report. International Journal of Children’s 
Spirituality. 11 (3): 397-399.lpp. 
Belousa, I., Vanaģele, E., Jurāne, A. (2006). Educational Aim in the View of Students, 
Mentors and Teacher Trainers. Journal of Teacher Education and Training, 6: 33.-40.lpp. 
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Belousa, I., Stakle, A. (2006). Art and Spirituality. In G.Rand & R.Zakia (Eds.) Teaching 
Photography, 1. Focal Press, 311.-314.lpp. 

 
SVETLANA GUSEVA 
Dombrovskis V.,Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of 
Sport’s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12th European 
Congress of Sport Psychology „Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & 
cultures” (ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 4-9 
September, 2007// Halkidiki-Greece. 276-278 pp. (CD) 
 
DZINTRA ILIŠKO 
Iliško Dz. "Pedagogical Challenges for Building Holistic Curriculum" . Journal of Teacher 
Education and Training Vol. 5, 28- 40  
Dz. Iliško ”Education for democracy in our pluralistic society”, .// “Education for Democracy as 
a Part of Education for Sustainable Development”. Sustainable Development, Culture and 
Education Conference Guide: 2006., p.58 
 
SERGEJS ČAPULIS 
Sergejs Chapulis. 2007. 11 – 14 July  (Juvaskyla, Somija). 12th Annual Congress of the Eropean 
College of Sport Science (abstract) 
 
 
IRINA KAZAKEVIČA 
Kazakevicha I. 2007. 11 – 14 July  (Juvaskyla, Somija). 12th Annual Congress of the Eropean 
College of Sport Science (abstract). 
  
Līdzdalība semināros, konferencēs: 
 

Laiks, vieta Seminārs, konference docētāji 
2006. gads 

24.-28.09. 
Soči, Krievija 

Krievijas Zinātņu akadēmijas Psiholoģijas institūta 
Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в 
регионах страны и в мире” (Krievijas psiholoģijas tēls 
pasaulē un valsts reģionos). Uzstāšanās ar referātu 
“Konkurentspēja kā profesionālās identitātes veidošanās 
indikators”. 

doc. S.Guseva, 
doc. V.Dombrovskis 
 

20.10.  
Rīga, IZM 

Starptautiskais pirmsskolas darba organizatoru seminārs 
“Pirmsskolas izglītības pedagogu praktiskā sagatavošana 
darbam un tālākizglītība Latvijā un Igaunijā” uzstāšanās 
“Daugavpils Universitātes profesionālo studiju programma 
“Pirmsskolas skolotājs”” 

doc. I.Belousa 

23.-26.11. 
 Bergena, 
Norvēģija 

Piedalīšanās plānošanas seminārā SOCRATES programmas 
Comenius 2.1 projektA CARIPSIE (Children as researchers 
in primary schools in Europe) reģistrācijas Nr. 129355-CP-1-
2006-1-NO-COMENIUS-C21, 2006.g.-2008.g., ietvaros 

lekt. L.Silova 

18.-30.06. 
Békéscsaba 
(Ungārija), 
Tessedik Sámuel 
Főiskola 

Piedalīšanās seminārā ERASMUS IP projekts “Educational 
contributions to social (re)generation: creating and sustaining 
opportunities for inclusion”, reģistrācijas Nr. 47653-IC-1-
2004-1-HU-ERASMUS-IPUC-3, 2005.g.-2006.g., ietvaros 
 

lekt. L.Silova, 
lekt. E.Vanaģele 

11.-15.07. 
 Mexico City 

Pacific Circle Consortium starptautiskā konference 
“Educational models for the XXI century: a circle of shared 
experiences”  

lekt. E.Vanaģele 

23.-27. 07. VII ikgadējā starptautiskajā konference “Childrens’s doc. I.Belousa 
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Vinčesteras 
Universitāte, UK 

Spirituality, Rights and Democracy”; referāts “Rediscovery of 
Silenced Inner Wisdom Regarding Spirituality: Teachers’ 
Voice in Contemporary Post-soviet Area” 
 

2007. gads 
01.02.  
Rīga, Ostvalda 
vidusskola 

UNESCO Nacionālas komitejas Asociēto skolu projekta 
skolu seminārs uzstāšanās “Ilgtspējīga attīstība un ilgtspējīga 
izglītība”  

doc. I.Belousa 

 4.-6.05. 
Tbilisi, Gruzija 

Starptautiskās Melnas jūras universitātes un Gruzijas 
Izglītības un Zinatnes ministrijas rīkotā starptautiskā 
konference “New Trends in Higher Education”; referāts 
“Introducing Holistic Approach in Higher Education: Latvian 
Case of Reorienting Education Towards Sustainability” 

doc. I.Belousa   

03 - 06.07.  
Prāga, Čehija 

10. Eiropas Psiholoģijas kongress “Mapping of Psychological 
Knowledge for Society”. Prezentācija “The Development of 
Professional Identity of Teachers: Emotional and Typological 
Peculiarities”. 

doc. S.Guseva, 
doc. V.Dombrovskis 
 

11. – 14. 07. 
Juvaskyla, Somija 

Piedalīšanās 12th Annual Congress of the Eropean College of 
Sport Science. 
 

lekt. I.Kazakeviča, 
lekt. S.Čapulis, 
lekt. L.Silova 

2.-6.07.  
Durbana, 
Dienvidāfrika 

47.pasaules vides izglītības kongress “Learning in a 
Changing World”; referāts “Media in Creating Sustainable 
Learning Environment in Art Education” 

doc. I.Belousa   

21.-24.08.  
IIC, Jelgava 

Piedalīšanās seminārā “Čigānu (romu) bērns skolā” lekt. L.Silova 
 

04 - 09.09. 
Halkidiki, Grieķija 

12. Eiropas kongress sporta psiholoģijā „Sport & Exercise 
Psychology: Bridges between disciplines & cultures”. 
Prezentācija „The Development of Professional Identity of 
Sport’s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities”. 

doc. V.Dombrovskis 

17-21.10. 5. Starptautiskā konference „Person.Color.Nature.Music“. 
Prezentācija „Features of Professional Identification of 
Teacher’s Study Programs in Latvia“. 

doc. S.Guseva, 
lekt. S.Čapulis, 
doc. V.Dombrovskis 
doc. I.Belousa   

 
Zinātnisko, zinātniski metodisko konferenču un semināru organizēšana 

• Semināra, konferences organizēšana, vadīšana 
Laiks, vieta Seminārs, koncferece Docētāji 

2006. gads 
27. – 28.aprīlis Daugavpils universitātes 48. Jauno zinātnieku konference. 

Konferences darba grupu vadītājas 
lekt. L.Silova,  
lekt. J.Badjanova, 
lekt. E.Vanaģele, 
lekt. S.Zariņa 

27.aprīlis ESF Nacionālās programmas projekta 3.2.5.2. “Mūsdienīga 
mācīšana un mācīšanās” nodarbību vadīšana (Talsu Valsts 
ģimnāzija): 

Doc. I.Belousa 

 
Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 

 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 

Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 
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lekt. I.Kazakeviča,  Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta specialists 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita 
skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes 
zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

doc. M. Kravale Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” 
paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 

lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. S.Guseva Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The 

Advancement of Baltic Studies) 
doc. V.Dombrovskis Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 

Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The 
Advancement of Baltic Studies) 

doc. I.Belousa Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for 
Children’s Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and 
Values (ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 
Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 
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lekt. E.Vanaģele Kopš 2005.g. Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
 

 
 
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats 

par 2007./2008. st.gadu 
1.. Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
1.1. Studijas doktorantūrā: 

- kopš 2004. gada septembra – lekt. N. Romaņenko, lekt. A. Kovaļevskis; 
- kopš 2002. gada septembra –lekt. L.Silova, S.Zariņa 
- 2007./2008. st.gadā un agrāk ir noklausīts teorētiskais kurss, tiek gatavots promocijas 

darbs aizstāvēšanai - lekt.. I.Kazakeviča, as. Maklakova, N.Geriņa, S.Čapulis, V.Guseva; 
1.2. 2007./2008. st.g. - vairāki mācībspēki izmantojuši radošos atvaļinājumus, lai veiktu pētījumus, 
stažētos citu valstu augstskolās, strādātu bibliotēkās, strādātu pie promociju darba: doc. I. Belousa. 
2. Studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās 

pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.. 
 

Laiks, vieta Kvalifikācijas celšanas veidi 
2007. gadā 

14.07. – 20.07., 
 Mals (Italy). 

1st. International Course for Physical Education Teachers (40 st.) Attestato. – 
lekt. I.Kazakeviča 

12. septembris,  
Daugavpils. 

Sirds veselibas veicināšanas atbalsta tīkla izveidei valstī”. Sertifikāts. – lekt. 
I.Kazakeviča, lekt. N.Geriņa, lekt. I.Kuņicka 

25.septembris, Rēzekne Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu 
tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 664. – lekt. A.Kovaļevskis 

 Seminārs „Narkotiku un citu psihoaktīvo vielu lietošanas profilakse”, 
SVA, - lekt. I.Kuņicka 

25.-26.oktobris,  
Jūrmala 

Izglītības iniciatīvu centrs, “Kvalitāte un vienlīdzība izglītībā: “Soli pa solim” 
10 gadi”, - prof. E. Krastiņa 

septembris – 
novembris, Daugavpils 

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, „Literatūras mācīšanas 
aktualitātes” – lekt. Sandra Zariņa  

8. novembris,  
Rīga, LU 

Zinātniski praktiskā konferencE “Izglītības un mācību programmas: teorija un 
prakse”, - prof. E. Krastiņa 

10.-11.novembris Latgales Psiholoģiskās palīdzības centra “Valentia” seminārs: “Narratīvā pieeja 
psihologu un sociālo darbinieku darbā ar sociāli izstumtiem cilvēkiem” (16 st). 
Sertifikāts Nr.46/16, - doc. V.Dombrovskis. 

23. novembris, 
Daugavpils  

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, „Atbalsta seminārs latviešu 
valodas skolotājiem” – lekt. Sandra Zariņa 

30. novembris un  
1. decembris, 
Daugavpils 

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, „Mazākumtautību sākumskolas un 
pirmsskolas multiplikatoru seminārs” – lekt. Sandra Zariņa 

4. decembris, 
Daugavpils 

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, „Pedagogu tālākizglītības 
metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide” – lekt. Sandra Zariņa 

7., 8. decembris,  
Viļņa, Lietuva 

5. Starptautiskajs Baltijas Sporta Medicīnas kongres.  Sertifikāts. – doc. 
L.Antoņeviča 

marts – maijs, 
Daugavpils 

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, „Bilingvāla mācību procesa 
organizācija” – lekt. Sandra Zariņa 

2008.gadā 
27.-29.februāris, Eiropas Savienības pārejas      programmas “Sabiedrības integrācijas 
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Jūrmala veicināšanā Latvijā” projekta “Iecietības kultūra Latvijas vidē Nr. 2005/017-
495-03-01/2-12/47 “Starpkultūru izglītības multiplikatoru sagatavošanas 
pilotkursa semināri” - lekt. L.Silova 

15. februāris Sporta medicīnas un rehabilitācijas centra seminars par stājas problēmām. 
Sertifikāts, – doc. L.Antoņeviča, doc. A.Žilinska 

5. marts, Daugavpils Sākumskolas sporta skolotāju seminārs „Ar gudru ziņu…”. Apliecība Nr. 6129 
- lekt. I.Kazakeviča 

14. -16. marts, 
Vroclavs, Polija 

Starptautiskāis treneru seminārs, sertifikāts, - lekt. S.Čapulis 
 

15.- 16.marts Latgales Psiholoģiskās palīdzības centra “Valentia” seminārs: “Steidzama 
psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem, kuri pārdzīvojuši tuvinieku zaudējumu”  
(16 st). Sertifikāts Nr.50/24, - doc. V.Dombrovskis. 

8.-9.aprīlis,  
Jūrmala 

Eiropas Savienības pārejas      programmas “Sabiedrības integrācijas 
veicināšanā Latvijā” projekta “Iecietības kultūra Latvijas vidē Nr. 2005/017-
495-03-01/2-12/47 “Starpkultūru izglītības multiplikatoru sagatavošanas 
pilotkursa semināri” - lekt. L.Silova 

13.aprīlis,  Rīga Starptautiskais kvalifikācijas celšanas seminārs (aerobikas instruktoru praksei). 
„Pilates”. Sertifikāts.(16 st.). – lekt. I.Kazakeviča 

13.maijs, Rēzekne Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu 
tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, apliecība Nr. 313. – lekt. A.Kovaļevskis 

7. maijs, Rīga B kategorijas sporta speciālists ar tiesībām strādāt sporta jomā par treneri 
karatē, sporta speciālista apliecība Nr.944, - lekt. S.Čapulis 

12.-14.maijs, 
Jūrmala 

Eiropas Savienības pārejas      programmas “Sabiedrības integrācijas 
veicināšanā Latvijā” projekta “Iecietības kultūra Latvijas vidē Nr. 2005/017-
495-03-01/2-12/47 “Starpkultūru izglītības multiplikatoru sagatavošanas 
pilotkursa semināri” - lekt. L.Silova 

21.maijs, Daugavpils ĪUMSI lietās sekretariāts, seminārs “Kulūru dažādība Latvijā: nozīme un 
attīstība” - lekt. L.Silova 

04.-08.augusts, 
Ogre 

Eiropas Savienības pārejas      programmas “Sabiedrības integrācijas 
veicināšanā Latvijā” projekta “Iecietības kultūra Latvijas vidē Nr. 2005/017-
495-03-01/2-12/47) “Starpkultūru izglītības vasaras nometne” – lekt. 
L.Silova, lekt. N.Geriņa 

 Seminārs „Tabakas un alkohola atkarības profilakse Latvijas vispārizglītojošās 
skolās”, SVA (8 st.) -  lekt. I.Kuņicka 

 
3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
 

Starptautiskie projekti (tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli, integrētie 
projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), EUREKA, COST, INTAS, NATO 
projekti): 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki  

Realizēšanas 
laiks Finansētājs 

Piešķirtā 
summa 
(LVL) 

„Children as researchers in 
primary schools in Europe” 
(CARIPSIE); reģistrācijas 
Nr. 129355-CP-1-2006-1-
NO-COMENIUS-C21 

Dzintra 
Iliško 
(projekta 
nacionāla 
koordinatore 
Latvijā) 

Larisa 
Silova 

2006.g.-
2009.g., 

SOCRATES 
programma 
Comenius 2.1 

EUR 1187 

“ICTime - ICT as a Tool of 
Intercultural and Media 
Education”, reģistrācijas Nr. 
128742-CP-1-2006-1-PT-
COMENIUS-C21  

Inga 
Belousa 
(projekta 
nacionāla 
koordinatore 
Latvijā) 

 2006.g.-
2009.g., 

SOCRATES 
programma 
Comenius 2.1  

EUR 
211.405,90 
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“Educational contributions 
to building cohesion within 
European social and 
institutional life”, 
reģistrācijas Nr. 47653-IC-1-
2002-1-HU-ERASMUS-EUC-1  

Inga 
Belousa 
(projekta 
nacionāla 
koordinatore 
Latvijā) 

Larisa 
Silova 

2007.g.-
2008.g. 

LIFELONG 
LEARNING 
programma 
ERASMUS 
IP  

EUR 
31025 

“Profesiju segregācijas 
cēloņu mazināšana”, 
reģistrācijas Nr. NS-
EQUAL-2005-1 

Eridiāna 
Oļehnoviča 

Inga 
Belousa 

2004.-
2007.g. 

Eiropas 
Kopienas 
Iniciatīva 
EQUAL 

LVL 12 
770 

 
 
 LZP projekti 

 

Projekta nosaukums, numurs Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki 

Realizēšanas 
laiks 

Piešķirtā 
summa 
(LVL) 

“Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā 
skatījumā” Nr.05.1915 

Ilga Salīte Inga 
Belousa 

2005.-
2008.g. 

 

 
 
 DU IZM projekti 

 

Projekta nosaukums, numurs Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki 

Realizēšanas 
laiks 

Piešķirtā 
summa 
(LVL) 

“Garīgums kā virssatura komponents uz 
ilgtspējību orientētā skolotāju izglītībā”; 
reģistrācijas Nr. 5-20/07.17 

Inga 
Belousa 

Elfrīda Krastiņa, 
Larisa Silova 

2007.g. LV 13 
000 

 
 

Publikācijas vietējos un starptautiskajos izdevumos 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Zinātniskajos izdevumos publicētie raksti 
1. Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I. (2007). Gender Equality in Science 

Curriculum: Recommendations of Reorienting Science Education toward Sustainable 
Development. . In A.Pipere (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps 
toward Changes. BBCC/ISE annual collection of articles, Volume 2. Daugavpils: Daugavpils 
University Academic Press „Saule”, pp. 161-174. ISBN 978-9984-14-373-6 

2. Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I., Fjodorova, I. (2007). Dzimumlīdztiesība 
eksaktajos mācību priekšmetos: EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu 
mazināšana” pieredze. Starptautiskās zinātniskās konferences „Dabaszinību didaktika šodien 
un rīt” rakstu krājums. Rīga, RPIVA, (CD) 14 lpp. ISBN 978-9984-9903-6-1. 

3. Belousa, I., Micule, I. Experience of the Institute of Sustaiable Education. Faculty of 
Education and Management. In M.Vilela & K.Corrigan (eds.) Good Practices in Education 
for Sustainable Development Using the Earth Charter. UNESCO Education for Sustainable 
Development in Action, Good Practices No 3. San Jose, Costa Rica, pp.157-161. ISBN 978-
9977-925-54-7. 

4. Belousa, I., Stakle, A. (2007). Development and Reorientation of Education toward 
Sustainability in Latvia after 1991. In A.Pipere (ed.) Education and Sustainable 
Development: First Steps toward Changes. BBCC/ISE annual collection of articles, Volume 
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2. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, pp. 99-113. ISBN 978-9984-
14-373-6 

5. Stakle, A., Belousa, I. (2007). Media in Creating Sustainable Learning Environment in Art 
Education. 47.pasaules vides izglītības kongresa “Learning in a Changing World” raksti 
http://www.weec2007.com/papers/index.php 

6. Stakle, A., Belousa, I. (2007). Media in Reorienting Art Education towards Sustainability. 
Piektās starptautiskās konferences “Person. Colour. Nature. Music,” rakstu krājums, 
Daugavpils, Latvija: Saule. 151.-158.lpp. 

7. Chapulis, S., Kazakevicha. I. (2007). Humanisms as a philosophical basis of sports education 
theory. Piektās starptautiskās konferences “Person.Colour.Nature.Music” rakstu krājums, 
17.-21. oktobris, Daugavpils, Latvija: Saule, 278.-285.lpp. 

8. S.Stalidzāne.Prophylactic Measures of deficit of Pupils Motion Activity in Process of 
adaptation to studying Load. The International Scientific Conference The Regional Aspects of 
Physiotherapy and Rehabilitation. Daugavpils, Latvia, 17– 18 May, 2007. 

9. Guseva S., Dombrovskis V., Iliško D. (2007) Preparing Children for School: The Perspective 
of Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 48-58. 

10. Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity 
of Sport’s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12th 
European Congress of Sport Psychology „Sport & Exercise Psychology: Bridges between 
disciplines & cultures” (ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios 
Papaioannou)/ 4-9 September, 2007// Halkidiki-Greece. 276-278 pp. (CD) 

11. Bezzina, Chr., Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Sustainable leadership for school 
improvement. A. Pipere (Ed.) Education & Sustainable Development: First steps towards 
changes, Vol. 2, pp. 139-149. 

12. Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Teachers’ views on innovative processes in schools of 
Latvia. Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 25-36. 

13. Davidova, J. & Boikova, I. (2007) Evaluation of Student’s Individual Performance in a music 
secondary school. Problems in Music Pedagogy, 1, 94-110. 

14. Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Music perception levels of primary school pupils. Hawaii 
International Conference on Education, pp. 1214-1223. 

15. Davidova, J. & Minakova, T. (2007) The method of modeling as a means of development of 
students’ self-regulation in piano class: Theoretical aspect. Hawaii International Conference 
on Arts and Humanities, 11p. 

16. Kokina, I. & Davidova, J. (2007) Motivation of establishment leaders’ creative self-
development in conditions of innovative activity. Hawaii International Conference on 
Education, pp. 3154-3168. 

17. Davidova, J. & Minakova, T. (2007) Reflective Culture in the Structure of Music Teacher’s 
Creative Activity. A. Šļahova (Ed.) Person. Color. Nature. Music: Scientific Articles. 
Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 176-187. 

18. Kokina, I. & Davidova, J. (2007) Motivation of Establishment Leaders Creative Self-
development in Conditions of Innovative Processes in Society. . A. Šļahova (Ed.) Person. 
Color. Nature. Music: Scientific Articles. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 228-
242. 

19. Davidova J. & Kokina I. Development of innovative processes in Latvian school. Changing 
Education in a Changing Society. Klaipeda: Klaipeda Univeristy, 2007, 2, 58-64. 

20. Minakova T. & Davidova J. Theoretical background of development of music teacher’s 
reflective activity. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda: Klaipeda 
Univeristy, 2007, 1, 179-185. 
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21. Davidova J. & Kokina I. (2007) Co-operative Partnership in Teacher’s Creative Activity: 
Motivation Aspects. 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: National School for 
Leadership in Education, pp. 333-343.  ISBN 978-961-6637-06-0  

22. Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability, in Pipere, A. (ed.) Education 
and Sustainable Development: First Steps toward Changes, international collection of 
ISE/BBCC, volume 2, 2007.     

23. A Qualitative Meta-Analysis of Sustainability Oriented Researcher’s Identity, in Scientific 
articles of the 5th International Conference “Person. Color. Nature. Music”, October 17-21, 
2007, Daugavpils University, 53-62. 

24. The Sustainability-Oriented Researcher’s Identity: Action Research in Doctoral Studies, in 
Filho, W.L, Manolas, E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher Education and 
the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, 2007, University of 
Crete: Media, 230-240. 

25. Kokina, I. (2007) “Philosophy of Master Study Program “Community and Establishment 
Administration” in the Conditions of Community’s Democratisation in Latvia”  Hawaii 
International Conference on Arts and Humanities”,  Conference Proceedings, pp. 2764. -
2780. 

26. Iliško, Dz. (2007).  Teachers as Agents of Societal Change. Journal of Teacher Education for 
Sustainability, 11/7, 14 - 27, 2007, ISSN 1691-4147   

27. Iliško, Dz. (2007). Religious Education in Latvia, in Kuyk, E., Jensen, R,  Lankshear, Loh 
Manna Elisabeth, Schreiner, P.  (ed.). Religious Education in Europe. IKO: Publishing 
House, 2007, 121-127, ISBN 978-82-7012-793-0 

28. Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Ilisko, D., Stakle, A. (2007). Toward the Sustainability in 
Teacher Education: Promise of Action Research, in Pipere, A. (ed.) Education and 
Sustainable Development: First Steps toward Changes BBCC/ISE annual collection of 
articles, Vol. 2, Daugavpils: Daugavpils University Publishing House “Saule”. 2007, 263-
292. 

29. Makarevich, V.(2007) The Teacher as the Scientists: Development of Identity of the 
Researcher. Spring University,2. Klaipeda University, Klaipeda. 163-169  p.p. 

30. Guseva,V. (2007) Principles of Efficient Inclusion of Children with Special Needs in Primary 
School of General Education. Scientific articles of the 5th International Conference “Person. 
Color. Nature. Music”, Daugavpils University, ISBN-978-9984-14-367-5, 116-125 pp. 

 
 
Citas publikācijas 
1. Belousa, I., Grants, J., Miķelsone, I. (2007). Izglītības aktivitātes Gruzijā. Skolotājs, 3 (63): 

32-37.lpp. 
2. Krastiņa E. (2007). Pedagogs ar skatu nākotnē / Aizsila A. sērija “Ievērojamie latviešu 

pedagogi” Profesors Guntis Rudzītis (mācību līdzeklis studentiem, skolotājiem, 
maģistrantiem)./ Jelgava, 54. – 56. lpp. 

3. Kokina I., Davidova J. (2007) Intelektuālā apdāvinātība: zinātnieku un skolotāju praktiķu 
skatījums. Skolotājs, 1, 21-30. 

4. Makarevičs, V. (2008) Skolotāja-pētnieka identitātes veidošana. Sabiedrība, integrācija, 
Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2008.g. 22.-23. februāris. 
Rēzekne, 63-70 lpp. 

 
 
Konferenču tēzes 
1. Belousa, I., Grabovska, R. Latvian Case of Reorienting Higher Education towards 

Sustainability (tēzes). IV. starptautiskā vides izglītības konference “Environmental Education 
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towards a Sustainable Future – Partners for the Decade of Education for Sustanable 
Development”. Ahmedabad, India. November 24-28, 2007. 

2. Belousa, I., Stakle, A. Introducing Holistic Approach in Higher Education: Latvian Case of 
Reorienting Education Towards Sustainability (tēzes). 4th International Silk Road Symposium 
“New Trends in Higher Education”. Tbilisi, Georgia. May 4-6, 2007. 

3. Chapulis, S. Effect of karate on the development of the 10 – 13-year teenagers’ strong-willed 
and physical qualities (tēzes). 12th Annual Congress of the European College of Sport 
Science. Jyvaskyla, Finland. July 11 –14, 2007. 

4. Silova L. The Development of Communication skills at the Lessons of Rhytmic (tēzes). 12th 
Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland. July 11–14, 
2007, pp.366-367. 

5. Skrivele M., Krastina E. Nikolajeva I. Developing Understanding of Sustainability Through 
Projects of Integrated Learning in Senior Classes (tēzes). // 5th International  JTET 
conference “Sustainable Development. Culture. Education”, Debrecen, Hungary. May 30 – 
June 2, 2007. 

6. Stakle, A., Belousa, I. Media in creating sustainable learning environment in art education 
(tēzes). 47th World Environmental Education congress “Learning in a Changing World”. 
Durban, Southafrica. July 2-6, 2007.  

7. Stakle, A., Belousa, I. Pedagogical implications for creating sustainable learning environment 
in art education in Latvia (tēzes). IV. starptautiskā vides izglītības konference “Environmental 
Education towards a Sustainable Future – Partners for the Decade of Education for 
Sustanable Development”. Ahmedabad, India. November 24-28, 2007. 

8. Geriņa N. (2008). “Development of motivation in the context ofsustainable education in sport 
classes in basic school”.  13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 
abstraktu krājums  of the 13th Annual Conress of the European College of Sport Science, 
Estoril, Portugāle, 381.lpp. 

 
 
Līdzdalība semināros, konferencēs: 

Laiks, vieta Seminārs, konference docētāji 
2007. gads 

4-9.septembris 
Halkidiki, Grieķija 

12. Eiropas kongress sporta psiholoģijā „Sport & Exercise 
Psychology: Bridges between disciplines & cultures”. 
Prezentācija „The Development of Professional Identity of 
Sport’s Teachers: Emotional and Typological 
Peculiarities”. 

doc. V.  Dombrovskis 

5. - 8. septembris, 
Rethimno, 
Grieķija 

FEDORA-PSYCHE conference “Crossing internal and 
External Borders. Practices for an Effective Psychological 
Counselling in the European Higher Education”.  

doc. M. Kravale,  
 doc. E.Oļehnoviča  

19. septembris 
Rīga 

Starptautiskā konference “Karjeras attīstības atbalsts 
jauniešiem” ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta 
“Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 
sistēmā (KIPNIS)” ietvaros. 

doc. E.Oļehnoviča 

3.-7. oktobris 
Sofija, Bulgārija 

Starptautiskā zinātniskā konference „Person. Music. 
Society”. Uzstāšanās ar referātu. 

prof. J.Davidova   

18. oktobris 
Daugavpils 

Starptautiskā studentu konference “Let’s Live Together, 
Let’s Live Sustainably”.   

doc. E.Oļehnoviča 

30. oktobris 
Daugavpils  

Latgales reģiona  attīstības aģentūras un ESF nacionālās 
programmas 3.2.4.1. projekta “Latgales reģiona 
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana” organizētajā Latgales reģiona mūžizglītības 
konferencē.  Nolasīts referāts „Dienvidlatgales reģionālās 

doc. E.Oļehnoviča 
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profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes 
darbības galvenie virzieni ”. 

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Prezentācija “A Qualitative meta-analysis of 
sustainability oriented researcher’s identity”. 

prof. I.Salīte 

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Nolasīti divi referati: „Dzejas darba autora 
personības krāsu-skaņu analīze” un „Jaunā pētnieka 
profesionālās identitātes veidošana”. 

doc. V.Makarevičs     

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Prezentācija: „Skolēnu ar īpašām vajadzībām 
iekļaušanas vispārizglītojošajās skolās principi” 

lekt. V.Guseva 

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Uzstāšanās ar referātu “Humanism as a 
philosophical basis of sports education theory” 

lekt. S.Čapulis 

17-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference „Person .Color. Nature. 
Music“. Prezentācija „Features of Professional 
Identification of Teacher’s Study Programs in Latvia“; 
Prezentācija “Typological Peculiarities of Professional 
Identity of Teachers and Students in Teacher Training 
Programs in Latgale”.  

doc. V.  Dombrovskis, 
doc. S.Guseva 

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Uzstāšanās ar referātu “Reflective Culture in the 
Structure of Music Teacher’s Creative Activity” un 
“Motivation of Establishment Leaders Creative Self-
development in Conditions of Innovative Processes in 
Society” 

prof. J.Davidova   
as.prof. I. Kokina 

17.-21. oktobris 
Daugavpils, 
Latvija 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes 
piektā starptautiskā konference “Cilvēks, Krāsa, Daba, 
Mūzika”. Uzstāšanās ar referātu „Media in Reorienting Art 
Education towards Sustainability”  

doc. I.Belousa 

8. novembris,  
Latvijas 
Universitātes, Rīga 

Zinātniski praktiskā konference „Izglītības un mācību 
programmas: teorija un prakse” 

lekt. N.Geriņa, 
lekt. S.Zariņa, 
prof. E.Krastiņa 

26.novembris, 
Daugavpils 

Izglītības iniciatīvu centrs, Daugavpils), seminārs 
“Skolotāja darbs klasē/grupā ar čigānu (romu) 
bērniem”, piedalīšanās  

lekt. L.Silova 

3-4 november 
Greece, Cyprus  

Conference ‘Citizenship, Multiculturalism, 
Cosmopolitanism, Presentation: “Challenges of 
Multicultural Education in Latvia: Teacher’s view”. 

doc. Dz. Iliško 

3. – 4. novembris, 
Nikosijas 
Universitātē 
(Kipra) 

Starptautiskā konference “Citizenship-Multiculturalism- 
Cosmopolitanism”. Uzstāšanās ar diviem referātiem 
“Broadening Teachers’ Views on Sustainability through 
Educational Action Research” un “Teachers’ perspectives 
on learning programs design for sustainability: Latvian 
experience”.  

prof. I.Salīte 

24. – 28. 
novembris, 

4. starptautiskā vides izglītības konference “Environmental 
Education towards a Sustainable Future – Partners for the 

prof. I.Salīte 
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Ahmadabadā 
(Indijā) 

Decade of Education for Sustainable Development”. 
Uzstāšanās skolotāju izglītības sekcijā.  

2.-6.jūlijs, 
Durbana, 
Dienvidāfrika 

47.pasaules vides izglītības kongress “Learning in a 
Changing World” Uzstāšanās ar ziņojumu “Media in 
Creating Sustainable Learning Environment in Art 
Education”. 

doc. I.Belousa 

11. – 14. jūlijs, 
Jyvaskyla, Somija 

12.ikgadējais Eiropas sporta zinātnes koledžas kongress 
(12th annual Annual Congress of the European College of 
Sport Science). Uzstāšanās ar ziņojumu “The Development 
of Communication skills at the Lessons of Rhytmic” 

lekt. L.Silova 

11. – 14. jūlijs, 
Jyvaskyla, Somija 

12. ikgadējais Eiropas sporta zinātnes koledžas kongress 
(12th annual Annual Congress of the European College of 
Sport Science). Uzstāšanās ar ziņojumu “Effect of karate on 
the development of the 10 – 13-year teenagers’ strong-
willed and physical qualities” 

lekt. S.Čapulis 

2008. gads 
22.-23. februāris 
Rēzekne, Latvija 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”. Nolasīts referats „Formation of identity of the 
teacher-researcher”. 

doc. V.Makarevičs     

9-11. oktobrīs 
Minstere, Vācija 

4. Starptautiskā konference „Intelligence and Creativity“, 
piedalīšanās. 

doc. V.  Dombrovskis, 
 

20-25. jūlijs 
Berlīne, Vācija 

Starptautiskais kongress psiholoģijā. Prezentācijas: 
„The Interdependence of Cohesion Mode, Compatibility and 
Performance in Youth Football Teams“; 
„Preparing Children for School Education: The 
Sustainability Perspective“; 
„Emotional and Typological Peculiarities of Professional 
Identity Among Teachers and Students of Teacher Training 
Programmes“. 

doc. V.  Dombrovskis, 
doc. S.Guseva 

4-7. jūnijs, 
Anadolu 
Universitāte, 
Eskišehira, Turcija 

6. Starptautiskā konference „Sustainable, Development, 
Culture and Education”. Prezentācija „Developing 
Professional Efficiency of a Sustainability Oriented Primary 
School Teacher 

doc. V.  Dombrovskis, 
doc. S.Guseva 

09.–12. jūlijs, 
Estoril, Portugal 

13th Annual Congress of the European College of Sport 
Science  

lekt. I.Kazakeviča, 
lekt. L.Silova 

09.–12. jūlijs, 
Estoril, Portugal 

13th Annual Congress of the European College of Sport 
Science, referāts “Theoretical discourse of sport education 
in the context of a humanistic paradigm of education  
 

lekt. S.Čapulis, 
 

09.–12. jūlijs, 
Estoril, Portugal 

13th Annual Congress of the European College of Sport 
Science, referāts “Development of motivation in the context 
ofsustainable education in sport classes in basic school” 

lekt. N.Geriņa 

 
 
Zinātnisko, zinātniski metodisko konferenču un semināru organizēšana 

• Semināra, konferences organizēšana, vadīšana 
Laiks, vieta Seminārs, koncferece Docētāji 

2007. gads 
27. - 29. 
septembris 

5. Starptautiskā zinātniskā konference „Problems in Music 
Pedagogy 

prof. J.Davidova   

17.-21.oktobris 
Daugavpils 

Daugavpils universitātes Mākslu un mūzikas fakultātes piektā 
starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” 

doc. Inga Belousa, 
prof. I.Salīte 

16. novembris 4. Starptautiskā zinātniskā konference „The Problems of prof. J.Davidova   
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Viļņa, Lietuva). Effective Arts Education”. Starptautiskās zinātniskās komitejas 
locekle. 

 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmas 
„Mūzikas mācību process vispārizglītojošajā skolā jaunās  
izglītības paradigmas kontekstā” vadītāja 

prof. J.Davidova   

 
 
Līgumdarbi 

Līgumdarba nosaukums Izpildītājs Izpildes 
laiks Pasūtītājs 

Seminārs pilsētas un rajona sākumskolas 
sporta skolotajiem „Ar gudru ziņu….”; 
referāts „Vērtēšana sporta stundās. 
B.Blūma taksonomija sporta stundās.” 

Natālija Geriņa 2008.g. 
5.marts 

Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvalde 

Nodarbību cikla (1. “Mācību procesa 
būtiskākās iezīmes 21.gs.sākumā – pasaules, 
Latvijas, Daugavpils Universitātes 
Ilgtspējīgas Izglītības institūta pieredze”; 2. 
“Mūsdienīga mācību procesa virssatura 
jautājumi”; 3.,4. “Mūsdienīga mācību 
procesa metodiskais nodrošinājums”) 
vadīšana projekta dalībniekiem 

Inga Belousa 2007.g. 
27.aprīlis 

ESF Nacionālās 
programmas projekts 
3.2.5.2. “Mūsdienīga 
mācīšana un 
mācīšanās”, Talsu 
Valsts ģimnāzija 

Nodarbības “Ilgtspējīga attīstība un 
ilgtspējīga izglītība” vadīšana UNESCO 
Nacionālas komitejas Asociēto skolu 
projekta dalībniekiem 

Inga Belousa 2007.gada 
1.februāris  

UNESCO Nacionālas 
komitejas Asociēto 
skolu projekts, Rīga, 
Ostvalda vidusskola 

Multilingvālās izglītības eksperta pienākumu 
veikšana un semināra “Multilingual 
Education – Development of Methods and 
Approaches for Acquirement of Languages 
and Educational Material” vadīšana 
pamatskolas skolotājiem  

Inga Belousa 2007.g. 
23.aprīlis -
3.maijs 

Šveices Ārlietu 
Federālā departamenta 
(Department of Peace 
Policy and Human 
Security) CIMERA 
projekts “Multilingual 
Education in Georgia”, 
Gruzija  

Kursu „Bilingvālās izglītības metodika 
pirmsskolas skolotājiem” vadīšana 

Sandra Zariņa 2007.g. 
septembris- 
novembris 

Latviešu valodas 
apguves valsts 
aģentūra, Latvija 

Pētījums „Mazākumtautību etniskās 
identitātes veicināšana vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs, kuras īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas” 

Sandra Zariņa 2007.g. 
oktobris - 
decembris 

Izglītības un satura 
eksaminācijas centrs 

Latvian Funkoshi Shotokan Karatedo 
Academy pasniedzējs 

Sergejs Čapulis 2007. gads  Latvian Funkoshi 
Shotokan Karatedo 
Academy 
 

Semināru vadīšana 
 

Nikolajs 
Romaņenko 

2007.gads Rīga, Latvijas 
Basketbola Savienības 
Jaunatnes komisija 

 
 
Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 

Docētājs Organizācija 
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lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 
Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 

lekt. I.Kazakeviča,  Kopš 1997.g. Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta specialists 
Kopš 2007.g. Asociacijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

lekt.S.Čapulus Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedrs 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedrs 

lekt. N.Geriņa Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2008.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

lekt. L.Silova  Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

Lekt. S.Zariņa Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
doc. M. Kravale Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre  

Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita 
skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes 
zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” 
paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 
 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 

lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. S.Guseva Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The 

Advancement of Baltic Studies) 
lekt. V.Guseva Kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts 
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aģentūra) Skolu akreditācijas eksperte 
Kopš 1998. gada Latvijas Portidžas mācību sistēmas konsultante 

doc. V.Dombrovskis Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The 
Advancement of Baltic Studies) 

doc. I.Belousa Kopš 2007.d. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for 
Children’s Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and 
Values (ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 
Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 

Prof. J.Davidova Kopš 2006. gada -  Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  
of Teacher Educators in Europe). 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.  
Kopš 2001. gada - ISME locekle (International Society of Music Education). 
Kopš 1999. gada - Pasaules Apdāvināto un Talantīgo Bērnu Padomes locekle 
un  
koordinatore (World Council for Gifted and Talanted Children). 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council 
for High Ability). 

 
 
SPORTA AKTIVITĀTES 
 

Sportistu dalības nodrošināšana sporta sacensībās  
Sacensību 

nosaukums Vieta 
Trenera 
vārds, 

uzvārds 
Laiks Dalībnieki Rezultāti 

Daugavpils pilsētas 
basketbola 
čempionāts 

Daugavpils Nikolajs 
Romaņenko 

2007.g. 
janvāris-
marts 

DU sieviešu 
komanda  

2.vieta 
 
 

Daugavpils pilsētas 
basketbola 
čempionāts 

Daugavpils Nikolajs 
Romaņenko 

2007.g. 
janvāris-
marts 

DU vīriešu komanda 1.vieta 

Latvijas-Lietuvas 
pierobežas 
basketbola līga 

Lietuva, 
Latvija 

Nikolajs 
Romaņenko 

2006.g. 
26.oktobris-
2007.g. 
27.aprīlis 

DU vīriešu komanda 3.vieta 

Latvijas sieviešu 
basketbola līga 
„Latvijas 
čempionāts” 

Latvija Nikolajs 
Romaņenko 

2006.g. 
oktobris-
2007.g. maijs 

DU sieviešu 
komanda 

2.vieta 
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Eiropas čempionāts 
basketbolā 

Rumānija, 
Timišuāra 

Nikolajs 
Romaņenko 

2007.g. jūnijs U-18 sieviešu 
Latvijas izlase 

4.vieta 

Latvijas amatieru 
basketbola līga 

Latvija Nikolajs 
Romaņenko 

2006.g. 
oktobris-
2007.g. marts 

DU vīriešu komanda 4.vieta 

Latvijas XVIII 
universiāde brīvajā 
cīņā  

Rīga, 
Latvija 

Sergejs 
Čapulis 

2007.g.  
3.-
4.novembris 

DU vīriešu komanda 1 vieta 

Latvijas XVIII 
universiāde brīvajā 
cīņā  

Rīga, 
Latvija 

Sergejs 
Čapulis 

2007.g.  
3.-
4.novembris 

DU sieviešu 
komanda 

3 vieta 

Latvijas XVII 
universiāde brīvajā 
cīņā 

Rīga, 
Latvija 

Sergejs 
Čapulis 

2007.g. 
31.marts 

DU sieviešu 
komanda 

3 vieta 

Latvijas XVII 
universiāde brīvajā 
cīņā 

Rīga, 
Latvija 

Sergejs 
Čapulis 

2007.g. 
31.marts 

DU vīriešu komanda 3 vieta 

Latvijas XVII 
universiāde 
volejbolā 

Rīga, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis  

2007.g. maijs DU vīriešu volejbola 
komanda 

3.vieta 

Latvijas XVII 
universiāde futbolā 

Rīga, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis 

2007.g. 
aprīlis - maijs 

DU vīriešu telpu 
futbola komanda 

3.vieta 

3. Latvijas 
Republikas 
Profesionālās 
Izglītības 
čempionāts galda 
tenisā 

Daugavpils, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis 

2007.g. 
26.oktobris 

Daugavpils 
Tirdzniecības skola 
(jaunietes) 

2.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts 
volejbolā 

Daugavpils, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis 

2006.g. 
decembris - 
2007.g. 
aprīlis  

DU vīriešu komanda 1.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts 
volejbolā 

Daugavpils, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis 

2006.g. 
decembris - 
2007.g. 
aprīlis  

DU sieviešu 
komanda 

3.vieta 

2. Latvijas 
Republikas 
Profesionālās 
Izglītības 
čempionāts 
volejbolā 

Jūrmala, 
Latvija 

Arnolds 
Kovaļevskis 

2007.g.  
19.-20.aprīlis 

Daugavpils 
Tirdzniecības skola 
(jaunietes) 

1.vieta 

 
 
Sporta pasākumu organizēšana DU 

Sacensību 
nosaukums Vieta 

Organizētāja 
vārds, 

uzvārds 
Laiks Dalībnieki 

DU  IVF sporta 
svētki „Jautrais 
Vilnis” 

Daugavpils 
Universitāte 

Natālija 
Geriņa 

2007.g.  
11. decembris 

DU  IVF bakalaura studiju programmas 
„Sporta skolotājs” studenti 

DU IVF aerobikas 
svētki „Veselība. 
Skaistums. Grācija” 

Daugavpils 
Universitāte 

Natālija 
Geriņa 

2007.g.  
27. novembris 

DU  IVF bakalaura studiju programmas 
„Sporta skolotājs” studenti un docētāji 
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CITAS AKTIVITĀTES 

 

Zinātnes komunicēšanas aktivitātes 
1. Inga Belousa. Diskusijas organizēšana par IVF pētnieciskajām un studiju procesa 

organizēšanas īpatnībām ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes 
studentiem un docetājiem. 2007.gada 13.decembris, Daugavpils Universitāte.  

2. Inga Belousa, Larisa Silova, Sergejs Čapulis, Irina Kazakeviča. IVF Pedagoģijas doktorantu 
zinatniskās diskusijas par promocijas darbiem un pētniecību. 2007.gada 30.novembris, 
5.decembris, 12.decembris, 18.decembris, Daugavpils Universitāte. 

3. Sandra Zariņa. Iesaistīšanās diskusijā un pieredzes apmaiņā ar Liepājas rajona skolu 
direktoriem par projektu darba organizēšanas pieredzi skolā. 2007.gada 15.novembris, 
Daugavpils 9.vidusskola. 

4. Sandra Zariņa, Larisa Silova. IVF studentu piedalīšanās Valodu dienu aktivitātēs 
pamatskolas klašu skolēniem. 2007.gada 20.septembris, Daugavpils 9.vidusskola. 

5. Sandra Zariņa. Uzstāšanās pedagoģiskās padomes sēdē Daugavpils 9. vidusskolā ar tēmu 
„Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana un mācību satura integrēšanas iespējas mācību 
procesā”. 2007. gada 24. oktobris. 

6. Sandra Zariņa, Inga Belousa. Diskusijas un pieredzes apmaiņas organizēšana par pētniecības 
veikšanas īpatnībām IVF Daugavpils 9.vidusskolas projektu nedēļas ietvaros 10.-12.klašu 
skolēniem un skolotājiem.  2007. gada 14.,15.februāris, Daugavpils Universitāte. 

7. Inga Belousa. Sadarbība ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju ANO dekādes īstenošanā, 
veicot kopīgu pētījumu par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem izglītībā, izstrādājot jaunas 
izglītojošas programmas un aprobējot projektus UNESCO ASP skolās Latvijā. 2007. gads. 
(skat. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 2007.gada darba plāna 4.prioritāti) 

8. Oļehnoviča E. Līdzdalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā 
Latgales reģiona uzņēmēju izstādē „Uzņēmēju dienas Daugavpilī . 

9. Makarevičs, V.(2007) Grāmatas „Motivational interview strategies for people with dyslexia” 
tulkošana latviešu un krievu valodā 

 
 
 
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats 

par 2008./2009. st.gadu 
 

1.  Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
     Kopš 2002. gada septembra  doktorantūŗā studē lektores L.Silova, S.Zariņa 
 
2. Studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās 

pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.. 
 
3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
 
Starptautiskie projekti (tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli, integrētie projekti 
vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), EUREKA, COST, INTAS, NATO projekti): 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs Projekta dalībnieki Realizēšanas 

laiks Finansētājs 

IZM projekts Nr.08/73 “Obligātās 
pirmsskolas un sākumskolas izglītības 

Elfrīda 
Krastiņa 

Jeļena Badjanova-
Lomzina, Larisa Silova, 

2008.okt.-
dec. 

IZM, 20000 
LVL ar PVN 
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izvērtējums un pilnveides iespējas” 
(reģ. Nr. 2741000222) 

Sandra Zariņa, Natālija 
Geriņa 

(16949,15 bez 
PVN) 

IZM projekts Nr. 5-8/08.08 
„Garīgums, kā virssatura komponents 
uz ilgtspējību orientētā  skolotāju 
izglītībā (II posms) ” 

Inga 
Belousa 

Jeļena Badjanova-
Lomzina, Larisa Silova, 
Sandra Zariņa, Irina 
Kazakeviča, Natālija 
Geriņa, Ilga Bidzāne 

2008.g. IZM, LVL 
9000 

SOCRATES programmas Comenius 
2.1 projekts “ICTime - ICT as a Tool 
of Intercultural and Media 
Education”, reģistrācijas Nr. 128742-
CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21  

Inga 
Belousa 

Larisa Silova, Ilga Bidzāne 2006.g.-
2009.g., 

ES, EUR 
211.405,90 

LIFELONG LEARNING programmas 
ERASMUS IP “Educational 
contributions to building cohesion 
within European social and 
institutional life”, reģistrācijas Nr. 
47653-IC-1-2002-1-HU-ERASMUS-
EUC-1 

Inga 
Belousa 

Larisa Silova 2007.g.-
2008.g. 

ES, EUR 
31025 

SOCRATES programmas Comenius 
2.1 projekts “Education for Change – 
education for sustainable development 
with focus on local collaboration”;  
reģistrācijas Nr. 29350-IC-1-2005-1-
SE-COMENIUS-C21 

Inese 
Liepiņa 
(BVS)  
 

Ilga Bidzāne 2005.g.- 
2008.g. 

ES 

SOCRATES programmas Comenius 
2.1 projekts „Children as researchers 
in primary schools in Europe” 
(CARIPSIE); reģistrācijas Nr. 129355-
CP-1-2006-1-NO-COMENIUS-C21 

Dzintra 
Iliško 

Larisa Silova 2006.g.-
2009.g., 

ES,EUR 1187 

ISEC projekts Nr.2007/74 “Pētījums 
par mazākumtautību etniskās 
identitātes veicināšanu 
vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 
kuras īsteno mazākumtautību izglītības 
programmas 3. klasē” sadarbībā ar 
Daugavpils Bilingvālās izglītības 
centru 

Lidija 
Plociņa 
(Daugavpils 
Bilingvālās 
izglītības 
centrs) 

Sandra Zariņa 2008. gada 
janvāris 

ISEC 

 
IZM projekti 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs 

Realizēšanas 
laiks Finansētājs Piešķirtā summa 

(LVL) 
IZM projekts Nr.08/73 “Obligātās 
pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums un pilnveides iespējas” (reģ. 
Nr. 2741000222) 

Elfrīda 
Krastiņa 

2008.okt.-dec. IZM 20000 LVL ar 
PVN (16949,15 
bez PVN) 

 
 
ZINĀTNISKIE IZDEVUMI 
Dalība zinātnisko izdevumu, u.c. izdevumu redkolēģijās, padomēs u.t.t. 
 

Vārds, uzvārds 
 

Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks 
 

Elfrīda Krastiņa Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process: 10.ikgadējās maģistrantu zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne: RA, 2008. 
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Zinātnisko izdevumu recenzēšana 
 

Recenzenta vārds, 
uzvārds 

Darba nosaukums, autors, izdevējs, laiks 
 

Elfrīda Krastiņa Roku sīko kustību nozīme bērna ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un 
valodas attīstībā. Irēna Tukiša. – Rēzekne: RA, 2008. 
 

Elfrīda Krastiņa Matemātika 2.klasei: Mācību grāmatu komplekts (Mācību grāmata, Skolotāja grāmata, 
Darba burtnīca). Ilga Valtase. – Rīga: Pētergailis, 2008.  
 

 
 
Līdzdalība semināros, konferencēs: 
 

Laiks, vieta Seminārs, konference docētāji 
2009. gads 

5-8 maijs, 
Daugavpils 
Universitāte, 
Latvija 

JTEFS/BBCC 7.starptautiskā konference "Sustainable 
Development. Culture. Education", referāts "Interaction of 
School and Family in the Question of Prophylaxis of 
Correct Posture of Younger Pupils" Certificate of 
attendance N 42. 

lekt. S.Čapulis, 
lekt. I.Kazakeviča 
 

5-8 maijs, 
Daugavpils 
Universitāte, 
Latvija 

JTEFS/BBCC 7.starptautiskā konference "Sustainable 
Development. Culture. Education", referāts “Holistic 
upbringing of a person in karate classes.” 
 

lekt. S.Čapulis 

5-8 maijs, 
Daugavpils 
Universitāte, 
Latvija 

JTEFS/BBCC 7.starptautiskā konference "Sustainable 
Development. Culture. Education", referāts „Multicultural 
Education in Teaching Sport in Secondary School: 
Sustainability Perspective”    

lekt. L.Silova,  
lekt. N.Geriņa 

 
 
Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 
 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 

Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 
Latvijas izlases U-20 treneris (jūlijs 2006) 
Latvijas izlases U-18 treneris (jūlijs 2007) 
Latvijas izlases U-20 treneris  (jūlijs 2008) 
Latvijas izlases U-16 treneris  (jūlijs 2009)   

lekt. I.Kazakeviča,  Kopš 1997.g. Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta specialists 
Kopš 2007.g. Asociacijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

lekt.S.Čapulus Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedrs 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedrs 

lekt. N.Geriņa Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2008.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

lekt. L.Silova  Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. Asociacija College of Sport Science (ECSS) biedre 

Lekt. S.Zariņa Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
doc. M. Kravale Kopš 2007.g. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre  
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Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita 
skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes 
zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” 
paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 

lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. S.Guseva Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The 

Advancement of Baltic Studies) 
lekt. V.Guseva Kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts 

aģentūra) Skolu akreditācijas eksperte 
Kopš 1998. gada Latvijas Portidžas mācību sistēmas konsultante 

doc. V.Dombrovskis Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The 
Advancement of Baltic Studies) 

doc. I.Belousa Kopš 2007.d. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for 
Children’s Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and 
Values (ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 



 51 
 

Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 

Prof. J.Davidova Kopš 2006. gada -  Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  
of Teacher Educators in Europe). 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.  
Kopš 2001. gada - ISME locekle (International Society of Music Education). 
Kopš 1999. gada - Pasaules Apdāvināto un Talantīgo Bērnu Padomes locekle 
un  
koordinatore (World Council for Gifted and Talanted Children). 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council 
for High Ability). 

 
 
Simpoziju, konferenču, kongresu, semināru u.c. pasākumu organizēšana 
 

Nosaukums Norises laiks, 
vieta 

Atbildīgais 
organizators 

 

Dalībnieku 
skaits 

SOCRATES programmas Comenius 2.1. projekta 
„ICTime – ICT as a Tool of  International and Media 
Education” piektais koordinācijas seminārs 

2008. g.  
9. -14.novembris, 
DU 

Larisa Silova 15 

 
 
Zinātnes komunicēšanas aktivitātes 
 

Zinātnes komunicēšanas pasākuma nosaukums Organizators Norises laiks, 
vieta 

Vārds, 
uzvārds 

Eiropas Savienības pārejas programmas 
“Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” 
projekta “Iecietības kultūra Latvijas vidē” ietvaros 
orgazizētais pasākums „Tādi esam” 

DU IVF 2008.gada 
20.novembris, DU 

Larisa 
Silova, 
Natālija 
Geriņa,  

3.Daugavpils Zinātnes festivāls, prezentācija un 
diskusija „Zinātniskās pēdas ilgtspējīgas attīstības 
kartē: Ilgtspējīgas izglītības institūta starptautisko 
projektu pieredzes izvērtējums”  

DU 2008.gada 
4.novembris, DU 

Larisa Silova 

IVF Zinātnieku diena „ERASMUS pieredze” DU IVF 2008.gada 
30.septembris, DU 

Larisa Silova 

Metodiskās aktivitātes 
 

Metodiskās aktivitātes nosaukums Organizators 
 

Norises laiks, 
vieta 

Vārds, 
uzvārds 

Zemgales novada pirmsskolas un sākumskolas 
skolotāju seminārs “Pirmsskolas izglītības un 
pamatizglītības normatīvo dokumentu 
izvērtējums un pilnveides iespējas” IZM projekta 
“Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums un pilnveides iespējas” ietvaros 

DU IVF 2008.gada 
6.decembris, 
Rīga, Kultūru 
vidusskola 

Sandra Zariņa,  

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāju seminārs 
„Mācību un pētniecisko prasmju veicinošas 
mācību vides veidošana” IZM projekta 
“Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums un pilnveides iespējas” ietvaros 

DU IVF 2008.gada 24., 
25.novembris, 
Kuldīga; 27., 
28.novembris, 
Cēsis; 
5.decembris, 
Rīga 

Elfrīda 
Krastiņa 
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Pirmsskolas un sākumskolas skolotāju seminārs 
„Mācību un pētniecisko prasmju veicinošas 
mācību vides veidošana” IZM projekta 
“Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums un pilnveides iespējas” ietvaros 

DU IVF 2008.gada 24., 
25.novembris, 
Kuldīga; 

NatalijaGeriņa 

Skolotāju profesionālās pilnveides kursi 
„Mūsdienu skolotāja un skolēna sadarbības 
veidošana, ievērojot skolēnu uztveres īpatnības” 

DU 2008.gada 16. 
oktobris, 
Krāslava  

Sandra Zariņa 

Skolotāju profesionālās pilnveides kursi „Mācību 
individualizācija korekcijas klasēs”, „Teksta 
uzdevumu risināšanas stratēģijas matemātikā”, 
„Mājas darbu dažādošana matemātikā” 

DU 2008.gada 
7.novembris, 
Cieceres 
internātskola 

Elfrīda 
Krastiņa 
 

 
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats 
par 2009./2010. st.gadu 

1.  Akadēmiskā personāla atjaunošana:  
1.1. Kopš 2002. gada septembra  DU doktorantūŗā studē lektores L.Silova. 
1.2. 2010.g.pabeigtas doktora studiju programmas „Pedagoģija” teorētiskās studijas.   

 
2. Studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās 

pētniecības iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.. 
 
3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
 

Laiks, vieta Kvalifikācijas celšanas kursi, semināri 
2009. gadā 

jūnijs, augusts,  
Latviešu valodas apguves 
valsts aģentūra, Rīga 

Lat2 skolotāju profesionālās pilnveides tālākizglītības kursi 
„Mazākumtautību skolotāju profesionālās kompetences pilnveide 
izglītības satura īstenošanai bilingvāli un/vai latviešu valodā” – lekt. 
S.Zariņa  

31.07.-02.08.  
Ronīši 

Starptautiskais kvalifikācijas celšanas seminārs. „Fitness Camp „Ronīši”- 
2009”. Sertifikāts. (16 st.).-  lekt. I.Kazakeviča 

24.-29.08. 
Dānijas Pedagoģiskā 
universitāte; Augstākās 
izglītības centrs, CIRIUS 

Stažēšanās ārvalstu iestādē. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu 
Dānijā. – doc. E.Oļehnoviča 

19.09.-23.09 
Rīga 

Tālākizglītības kursi “Profesionālās izglītības programmu izstrāde” 36 st. 
(sertifikāts) – doc. E.Oļehnoviča 

29.-30.09. 
Rēzekne 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas sporta speciālistu 
tālākizglītības centrs, sporta speciālistiem – treneru un sporta skolotāju 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Apliecība.- lekt. A.Kovaļevskis, 
lekt. N.Romaņenko, lekt. I.Kazakeviča 

2010. gadā 
28.03.        4. dans (meistar pakāpe)  Karatē, sertifikāts – lekt.S.Čapilis 
26-28/03 
Vroclavs (Polija), 

Starptautiskāis treneru seminārs, sertifikāts - lekt.S.Čapilis 
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Starptautiskie projekti (tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli, integrētie projekti 
vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), EUREKA, COST, INTAS, NATO projekti): 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki 

Realizēšanas 
laiks Finansētājs 

SOCRATES programmas 
Comenius 2.1 projekts 
“ICTime - ICT as a Tool of 
Intercultural and Media 
Education”, reģistrācijas Nr. 
128742-CP-1-2006-1-PT-
COMENIUS-C21  

Inga 
Belousa 

Larisa Silova 2006.g.-2009.g., ES, EUR 
211.405,90 

SOCRATES programmas 
Comenius 2.1 projekts 
„Children as researchers in 
primary schools in Europe” 
(CARIPSIE); reģistrācijas Nr. 
129355-CP-1-2006-1-NO-
COMENIUS-C21 

Dzintra 
Iliško 

Larisa Silova 2006.g.-2009.g., ES,EUR 1187 

“Skolotāju izglītības 
pārorientēšana uz ilgtspējīgas 
attīstības mērķi. Skolotāju 
izglītības vadlīniju ieviešana 
skolotāju izglītības praksē” 

Ilga Salīte 

 

2.posms 
2006./2010 

Finansējums 
projekta 

starptautiskajiem 
semināriem no 

UNESCO, 
pārējais no 

Institūta 
pašieņēmumiem 
(apstiprināts ar 
Senāta lēmumu). 

“ISE: Building the capacity for 
international partnership, 
research and learning on ESD” 

Ilga Salīte  2008.-2009. 

Daļa 
finansējuma 
līdzdalībai 

pasaules izstādē 
Bonnā tiks 

piedāvāta no 
izstādes 

organizatoru 
puses. 

Mūžizglītības programmas 
Comenius projekts “Inspire 
school education by non-
formal learning” [Neformālās 
mācīšanās iedvesma skolas 
izglītībā]  
Reģistrācijas Nr. 133862-LLP-
1-DE-COMENIUS-CMP 

Vadošais 
partneris: 

Hamburgas 
Lietišķo 
zinātņu 

universitāte 
(Vācija) 
Prof. Dr. 

Walter Leal 
 

Projekta 
vadītājs 
Latvijā: 

Prof. Anita 
Pipere 

 

2008.gada 
janvāris – 
2009.gada 
decembris. 

ES COMENIUS 
Multilaterālo 

projektu budžets, 
projekta partneru 

organizāciju 
līdzfinansējums 
Kopējā visam 

projektam: 396 
206 EUR 

Piešķirtā summa 
DU: 42.545 

EUR 
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ES Leonardo da Vinci 
programmas projekts “Transfer 
of innovative methodology for 
assessment of VET teachers 
prior learning” (Dalībvalstis: 
Lietuva, Igaunija, Latvija, 
Somija 
Līguma Nr. Nr. LLP-LdV-
TOI-2007-LT-0004, 

Eridiana 
Oļehnoviča  01.12.2007. -

01.10.2009. 

ES Leonardo da 
Vinci 

programma 
 

 
 
Valsts pētījumu programmu projekti, VKKF projekti 
 

Projekta nosaukums Projekta 
vadītājs 

Realizēšanas laiks Projekta 
dalībnieki  

Projekts „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” ”( reģ.  
Nr.ESS2010/95) 

Latvijas  
Universi t āte 

2010.g. augusts – 
2011.g. janvāris 

Sandra Zariņa 

IZM projekts Nr.08/73 “Obligātās pirmsskolas 
un sākumskolas izglītības izvērtējums un 
pilnveides iespējas” (reģ. Nr. 2741000222) 

Dalībnieki: 
Valērijs 

Makarevičs 
Dzintra Iliško 
Ilona Mičule 

Jens Grabowski 
Ilga Salīte 

2008. – 2009.g. IZM 

 
 
Līgumdarbi un pašvaldību pasūtījumi 
 

Līgumdarba nosaukums Izpildītājs Izpildes laiks Pasūtītājs 
 

Semināra „Ilgtspējīgas attīstības ideju integrēšana 
studiju kursā „Lasītprasmes attīstības metodika” 
vadīšana Sabiedrības integrācijas fonda administrētā 
un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
līdzfinansētā projekta „Kapacitāte asociācijas 
"Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un 
sadarbībai”, reģistrācijas Nr. 2008.NVOF2.3./6-9/09 
ietvaros 

Sandra 
Zariņa 

2009.g. 
26.oktobris 

Asociācija  
„Izglītība 
ilgtspējīgai 
attīstībai” 

 
 
ZINĀTNISKIE IZDEVUMI 
Dalība zinātnisko izdevumu, u.c. izdevumu redkolēģijās, padomēs u.t.t. 
 

Vārds, uzvārds Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks 

Elfrīda Krastiņa  VISC mācību literatūras zinātniskā recenzente 
 Rēzeknes Augstkolas Pedagoģijas fakultātes 11.ikgadējā maģistrantu 

zinātniski praktiskās konferences „Pedagoģijas teorijas un mācīšanās 
process”  materiālu recenzente 

 



 55 
 

Zinātnisko izdevumu recenzēšana 
 

Recenzenta vārds, 
uzvārds 

Darba nosaukums, autors, izdevējs, laiks 
 

Elfrīda Krastiņa Lolitas Jonānes promocijas darba„Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību 
kompetences pilnveidei vispārējā vidējā izglītībā" recenzēšana 

Elfrīda Krastiņa Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process 11.ikgadējās maģ. zin. prakt. 
konferences materiāli 2009.gada novembrī , Rēzeknes Augstskolas ped.fak. 

Anita Pipere LU doktora disertācijas recenzēšana 
 
Dalība zinātnisko izdevumu, mākslas katalogu u.c. izdevumu redkolēģijās, padomēs u.t.t. 
 

Vārds, 
uzvārds 

Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks. 

Ilga  
Salīte 

 Journal of Teacher Education for sustainability (kopš 2003. gada, Latvijas ZA 
atzīts izdevums)  
 Journal of Research & Reflektions in Education kopš 2007. gada, University 
of Education, Lahore, Pakistāna 

Anita 
 Pipere 

 EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (EJER) 
redkolēģijas locekle kopš 2008. gada http://www.ejer.com.tr 
 Žurnāla ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA redkolēģijas locekle kopš 
2004.gada. Pārstāvētā nozare redkolēģijā: psiholoģija. 
 Žurnāla “Psiholoģija Mums” recenzējamās daļas “Psiholoģijas Zinātnē” 
redkolēģijas locekle kopš 2006.gada. 
 Latvijas Universitātes LU Zinātnisko rakstu krājuma “Psiholoģija” ISSN 
1407-2157 redkolēģijas locekle 

Inga  
Belousa 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rakstu redakcijas kolēģijas dalībniece 
kopš 2008.g. 
 Starptautiskā Bērnu garīguma žurnāla (International Journal of Children’s 
Spirituality - IJCS) redakcijas kolēģijas dalībniece kopš 2006.g. 
 Daugavpils universitātes ikgadējās Jauno zinātnieku konferences rakstu 
redakcijas kolēģijas dalībniece kopš 2004.g. 

 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Monogrāfijas, grāmatas 
1. Krastiņa E., Volāne E., Drelinga E. (2009) Praktiskā matemātika 1. klasei. Pielikums. R: Zvaigzne 

ABC, ISBN 978-9934-0-0201-4. 
 
Publikācijas metodiskajos līdzekļos 
1. Zariņa, S. (2010). Ilgtspējīgas attīstības ideju integrēšana studiju kursā „Lasītprasmes attīstības 

metodika”.Ilgtspējīga attīstība: praktiskā pieredze izglītība. – Daugavpils: AIIA, 65. – 80. 
 
Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti  
1. Badjanova – Lomzina J., Zariņa S. (2009) Sustainability in Developing Teachers Professional 

Competency. 7 th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. 
Education. Daugavpils, Latvia: Saule, pp. 90 – 105. ISBN 978–9984–14–438–2.  



 56 
 

2. Badjanova-Lomzina, J. (2009) The integrative Character of Teacher Musical Competence 
and Sustainable Development. Sestās starptautiskās konferences „Person. Color. Nature. 
Music.” rakstu krājums,  5.-10.maijs, Daugavpils, Latvija: Saule, 237.-247.lpp. 

3. Čapulis, S. (2010). The Effect the Karate on the Development of Teenagers’ level of anxiety. 
Abstract book of 3rd Baltic Sport Science Conference ”Physical Activity and Sport in 
Changing Society: Research, Theory, Practice and Management”, April 29 - May 1, Riga, 
Latvia: Riga, p. 63. ISBN 978-9984-9204-6-7. 

 
Publikācijas  un publicēšanai iesniegtie raksti 
1. Zariņa,  S. ,  Belousa.  (2010).  I.Reading acquisition among 5 – 6 –year – old children in the 

programme of compulsory preparation for school. Discourse and communication for sustainable 
education”, 1 (1) 

2. Zariņa,  S.  (2010).  Lasītmācīšanās procesa pirmsskolā izvērtēšana sociālā konstruktīvisma 
kontekstā. ATEE starptautiskās konferences “Teacher of the 21st Century:Quality Education for 
Quality Teaching”pilna teksta rakstu krājums 

3. Badjanova  –  Lomzina,J. ,  Zariņa,S.  2009 ).  Sustainabil i t y in Developing Teachers  
Professional Competency.  8 th  International JTEFS/BBCC Conference 
„Sustainable Development.  Culture.  Education”.  Research and Implementation of  
Education for Sustainable Development.  Conference proceedings.  Daugavpils  
Universi t āte:  akadēmiskais  apgāds „Saule ,  90 -101 

4. Zariņa, S. (2009) Reading acquisition among 5 to 6 years old children in the programme of 
compulsory preparation for school. Journal of Teacher Education for Sustainability. Daugavpils 
Universitāte, Daugavpils: Saule. 

5. Čapulis, S. (2010). Humanistic approach towards training teenagers  in karate classes. 8th 
International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture.Education" 
BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for 
Sustainable Development. Abstract book. May 17-19, Paris, France. Daugavpils, Latvia: 
Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 58. ISBN 978-9984-14-485-6. 

6. Čapulis, S. (2010). Holistic approach towards training teenagers in Karate classes. 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes 14.-16.aprīlis, 
Daugavpils, Latvia: Daugavpils Universitāte, ISBN 978-9984-14-482-5. 

7. Silova, L. (2010) Kultūras dimensija izglītībā ilgtspējīgai attīstībai: sudiju kursu materiāls. 
Ilgtspējīga attīstība: praktiskā pieredze izglītībā. Daugavpils: AIIA, 118.-126.lpp. 

8. Guseva V. (2009) Teachers Views on the Differentiation of Primary School Children. 
Scientific articles of the 4th International Conference„Rual Environment. Education. 
Personality.”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgava, ISBN 978-9984-48-002-2, 
225.-235. lpp. 

 
Konferenču tēzes 
1. Zariņa, S., Belousa, I. (2010).Virssatura integrēšana skolotāju izglītošanā jēgpilnas lasītmācīšanās 

procesa nodrošināšanai pirmsskolā. Starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība un pilsoniskā 
sabiedrība” anotācijas. Liepāja, 96 – 98 

2. Zariņa, S. (2010). Pedagogical, psyhological and linguistic aspects of reading acquisition process in 
pre – school. 8 th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development. Culture. 
Education” abstract book. Daugavpils University: Academic press „Saule” 

3. Zariņa, S., Belousa, I. (2009).Reading Literacy Development of 5 – 6 Year Old Children. 7 th 
International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development. Culture. Education”. Research 
and Implementation of Education for Sustainable Development. Conference proceedings. Daugavpils 
Universitāte: akadēmiskais apgāds „Saule”,59 

4. Geriņa N., Silova L., (2010). 3d Baltic Sport Science Conference “Physical Activity and Sport in 
Changing Society: Research, Theory, Practice and Management”, referāts “Developing Inquiry 
Interest in the Context of Sustainable Education in Sport Classes in Basic School”     
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5. Silova L., (2010). TEFS/BBCC 8.starptautiskā konference "Sustainable Development. 
Culture. Education", referāts „Evaluation of the Content of Latvian General Education in the 
Intercultural Context”  

6. Kazakeviča I., Žilinskis L., Starptautiskā nātniskajā konferencē).International Scientific Conference 
in Sport Science: Sport and Education Sport Science and Performance Physical Activity and Health.  
“Analysis of monitoring programs of physical development and physical preparedness of children 
accepted in different countries”.  

7. Kazakeviča I.,  Maklakova V.,Stalidzane S., . (2010).  Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā 
zinātniskā konference. „Monitoring of physical readiness and student’s motivation in going for the 
group of aerobics”. Certificate of attendance Nr.1-79/814. CD abstract book 231 llp. 

8. Kazakeviča I.,  Maklakova V., Stalidzane S., 2010).  3rd Baltic Sport Science Conference: Physical 
Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. “The level of 
physical preparedness as a factor of growth of sportsmanship” Certificate of participation. Abstracts 
book 94-95 llp 

9. Kazakeviča I.,  Maklakova V., Stalidzane S., . (2010). JTET 8.starptautiskā konference „Sustainable. 
Development. Culture. Education.”.  Organizational bases of management of monitoring of state of 
physical health in educational institutions” Abstrakts CD abstract book llp. 

10. Guseva V. (2009) Conditions of Promoting Individualised Learning Process for Primary School 
Children with Learning Difficulties. Abstract Book of the 7th International JTEFS/BBCC conference 
„Sustainable Development. Culture. Education” Daugavpils Universitāte, Latvija, ISBN 978-99984-
14-435-1, 82. lpp 

 
Dalība simpozijos, konferencēs, kongresos, semināros u.c. pasākumos 
 

Laiks, vieta Seminārs, konference docētāji 
2010. gads 

17. -19. maijs 
(Parīze, Francija), 

JTEFS/BBCC starptautiskā konference „Sustainable 
Development. Culture. Education”, referāts „Pedagogical, 
Psychological and Linguistic Aspects of Reading Acquisition 
Process in Pre-school” 

Lekt.S.Zariņa,  

17. -19. maijs 
(Parīze, Francija), 

JTEFS/BBCC 8.starptautiskā konference "Sustainable 
Development. Culture. Education", referāts „Evaluation of the 
Content of Latvian General Education in the Intercultural 
Context”  

Lekt. V.Guseva  

17. -19. maijs 
(Parīze, Francija), 

JTEFS/BBCC 8.starptautiskā konference "Sustainable 
Development. Culture. Education", prezentācija „Iekļaušanas 
ideju īstenošanas iespējas diferencētu mācību modelī sākumskolas 
skolotāju vērtējumā” 

lekt. L.Silova,  
 

11.-14. jūlijs 
(Riga, Latvia) 

Starptautiskā conference Embracing Inclusive Approaches for 
Children and Youth with Special Education Needs prezentācija 
„Diferencētu mācību modelis iekļaujošās pieejas īstenošanai 
sākumskolā”. 

Lekt. V.Guseva 

7. -8. maijs  
(Rīga, Latvija), 

ATEE starptautiskā konference “Teacher of the 21st 
Century:Quality Education for Quality Teaching”, referāts 
„Lasītmācīšanās procesa pirmsskolā izvērtēšana sociālā 
konstruktīvisma kontekstā 

Lekt.S.Zariņa, 

29.aprīlis – 1.maijs 
(Rīga), 

Baltijas sporta zinātnes conference ”Physical Activity and Sport in 
Changing Society: Research, Theory, Practice and Management”, 
prezentācija “ The Effect the Karate on the Development of 
Teenagers’ level of anxiety”. 

Lekt. S.Čapulis 

8.aprīlis 
(Rīga, Latvija). 

International Scientific Conference in Sport Science: Sport and 
Education Sport Science and Performance Physical Activity and 
Health, prezentācija “Analysis of monitoring programs of physical 
development and physical preparedness of children accepted in 

lekt. I.Kazakeviča 
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different countries” Sertifikāts.  
14-16. aprīlis 
Daugavpils 
Universitāte, 
Latvija 

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā conference, 
prezentācija „Monitoring of physical readiness and student’s 
motivation in going for the group of aerobics”.  

lekt. I.Kazakeviča 
 

29.aprīlis – 1.maijs 
(Rīga), 

3rd Baltic Sport Science Conference: Physical Activity and Sport 
in Changing Society: Research, Theory, Practice and 
Management,  referāts “The level of physical preparedness as a 
factor of growth of sportsmanship” Certificate of participation. 

lekt. I.Kazakeviča 
 

29.aprīlis – 1.maijs 
(Rīga), 

3rd Baltic Sport Science Conference “Physical Activity and Sport 
in Changing Society: Research, Theory, Practice and 
Management”, prezentācija “Developing Inquiry Interest in the 
Context of Sustainable Education in Sport Classes in Basic 
School”     

lekt. L.Silova,  
lekt. N.Geriņa 

14.-16.aprīlis 
(Daugavpils 
Universitāte) 

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference, 
prezentācija „Holistic approach towards training teenagers in 
Karate classes”. 

Lekt. S.Čapulis 

8.aprīlis (Rīga), Starptautiskā Zinātniskā konference sporta zinātnē: „Sports un 
izglītība. Augsto sasniegumu sports. Fiziskā aktivitāte un 
veselība”, prezentācija „Karatē kā humānās pieejas līdzeklis 
pusaudžu fiziskā un garīgā attīstībā”. 

Lekt. S.Čapulis 

 
 
Dalība simpozijos, konferencēs, kongresos, semināros u.c. pasākumos (bez uzstāšanās) 
 

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta Vārds, uzvārds 
Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) 
organizetā starptautiskā konference 
‘’Globālās/attīstības izglītības nākotne Latvijā un 
Eiropā’’ 

2009.g. 6.novembris,  
Rīga, Latvija 

Larisa Silova 

AIIA LSIF projekta ietvaros organizētais seminārs 
‘’Mācību stratēģiju ieviešana un izvērtēšana: uz 
ilgtspējīgu attīstību virzītas izglītības konceptuālais 
pamats’’ 

2009.g. 19.oktobrī, 
Daugavpils Universitāte, 
Latvija 

Larisa Silova, 
Sandra Zariņa, 
Natālija Geriņa,  

AIIA LSIF projekta ietvaros organizētais 1.seminārs 
“Darba ar kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes 
programmām konceptualais pamats” 

2009.g. 16.novembris, 
Daugavpils Universitāte, 
Latvija 

Larisa Silova 

AIIA LSIF projekta ietvaros organizētais 2.seminārs 
“Darba ar kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes 
programmām konceptualais pamats: programma 
NVIVO” 

2009.g. 30.novembrī, 
Daugavpils Universitāte, 
Latvija 

Larisa Silova 

Seminārs „Mazākumtautību skolotāju profesionālās 
kompetences pilnveide izglītības satura īstenošanai 
bilingvāli un/vai latviešu valodā” 

2009. gada 26., 27. jūnijs, 
18., 19. augusts Latviešu 
valodas apguves valsts 
aģentūra 

Sandra Zariņa 

Trešā Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference  2009. gada 27., 28. oktobris 
Latvijas Humānās 
pedagoģijas asociācija 

Sandra Zariņa 

Международная научно-практическая конференция: 
Проблемы физической культуры и спорта  

2010. gada27.-28. maijs, 
(Minska, Baltkrievija) 

Irina Kazakeviča 
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SPORTA AKTIVITĀTES 
 
Sportistu dalības nodrošināšana sporta sacensībās  
 

Sacensību nosaukums Vieta 
Trenera 
vārds, 

uzvārds 
Laiks Dalībnieki Rezultāti 

Latvijas XX 
Universiādes sacensībās. 
Estētiskā grupu 
vingrošana.  

Rīga Irina 
Kazakeviča 

aprīlis DU sieviešu 
komanda 

4. vieta 

Latvijas XX Universiāde 
Brīvajā cīņā (Dāmām)  

Jelgava Sergejs 
Čapulis 

marts DU sieviešu 
komanda 

3. vieta 

Latvijas XX Universiāde 
brīvajā cīņā (vīrišiem) 
 

Jelgava Sergejs 
Čapulis 

marts DU vīriešu 
komanda 

3. vieta 

DU Sporta vingrošanas 
sacensībās 

Daugavpils 
sporta 
kompleks 

Irina 
Kazakeviča,  
Sergejs 
Čapulis 

maijs DU studenti  

Latvijas XX Universiāde 
(volejbols) 

Rīga Arnolds 
Kovaļevskis 

marts DU sieviešu 
komanda 

4.vieta 

Latvijas XX Universiāde 
(volejbols) 

Rīga Arnolds 
Kovaļevskis 

maijs DU vīriešu 
komanda 

1.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts (volejbols) 

Daugavpils Arnolds 
Kovaļevskis 

2009.g. 
oktobris-
2010.marts 

DU vīriešu 
komanda 

1.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts (volejbols) 

Daugavpils Arnolds 
Kovaļevskis 

2009.g. 
oktobris-
2010.marts 

DU sieviešu 
komanda 

3.vieta 

Latvijas-Lietuvas 
pierobežas līga 
(basketbols) 

Lietuva,  
Latvija 

Nikolajs 
Romaņenko 

aprīlis DU sieviešu 
komanda 

1.vieta 

Eiropas čempionāts U-18 
meitenes (basketbols) 

Slovākija 
 

Nikolajs 
Romaņenko 

jūlijs-augusts Latvija 16.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts (basketbols)   

Daugavpils Nikolajs 
Romaņenko 

februāris DU sieviešu 
komanda 

1.vieta 
 

Latvijas čempionāts 
(augstakajā līgā) 
Sieviešu basketbola līga 

Latvija Nikolajs 
Romaņenko 

2009.g. 
septembris-
2010.g.marts 

DU sieviešu 
komanda 

5.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts (basketbols)   

Daugavpils Nikolajs 
Romaņenko 

2009.g. 
oktobris-
2010.aprilis 

DU vīriešu 
komanda 

1.vieta 

Latvijas XX Universiāde 
(basketbols)   

Latvijas 
augstskolas 

Nikolajs 
Romaņenko 

maijs DU sieviešu 
komanda 

4.vieta 

 
 
 
Sporta pasākumu organizēšana DU 
 

Sacensību nosaukums Vieta Organizētāja vārds, uzvārds Laiks 
Sporta vingrošana Daugavpils, 

Latvija 
Sergejs Čapulis, Irina Kazakeviča 25.maijs 

DU atklātais čempionāts 
basketbolā 

Daugavpils 
Universitāte 

Nikolajs Romaņenko maijs 
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DU atklātais čempionāts 
volejbolā 

Daugavpils 
Universitāte 

Arnolds Kovaļevskis maijs 

DU sporta svētki “LOST” Daugavpils 
Universitāte  

Natālija Geriņa 2.decembris 

DU aerobikas festivāls 
“Aerobikas karnevāls” 

Daugavpils 
Universitāte 

Natālija Geriņa, Irina Kazakeviča, 8.decembris 

 
 
Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 
 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 

Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 
Latvijas izlases U-20 treneris (jūlijs 2006) 
Latvijas izlases U-18 treneris (jūlijs 2007) 
Latvijas izlases U-20 treneris  (jūlijs 2008) 
Latvijas izlases U-16 treneris  (jūlijs 2009)  
 Latvijas izlases U-18 treneris  (jūlijs 2010)  

lekt. I.Kazakeviča,  Kopš 1997.g. Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta speciālists 
Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

lekt.S.Čapulus Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedrs 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedrs 

lekt. N.Geriņa Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2008.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

lekt. L.Silova  Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

Lekt. S.Zariņa Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
doc. M. Kravale Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre  

Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita 
skola”; 
Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes 
zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 
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as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” 
paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 
 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 

lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. S.Guseva Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The 

Advancement of Baltic Studies) 
lekt. V.Guseva Kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts 

aģentūra) Skolu akreditācijas eksperte 
Kopš 1998. gada Latvijas Portidžas mācību sistēmas konsultante 

doc. V.Dombrovskis Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The 
Advancement of Baltic Studies) 

doc. I.Belousa Kopš 2007.d. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for 
Children’s Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and 
Values (ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 
Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 

Prof. J.Davidova Kopš 2006. gada -  Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  
of Teacher Educators in Europe). 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.  
Kopš 2001. gada - ISME locekle (International Society of Music Education). 
Kopš 1999. gada - Pasaules Apdāvināto un Talantīgo Bērnu Padomes locekle 
un  
koordinatore (World Council for Gifted and Talanted Children). 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council 
for High Ability). 

 
 
 
 
CITAS AKTIVITĀTES 
 
Dalība profesoru, promociju padomēs  

 

Elfrīda Krastiņa- Pedagoģijas profesoru padomes priekšsēdētāja, Pedagoģisko promociju padomes 
locekle,  Rēzeknes augstskolas Pedagoģijas maģistra  darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja. 
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Zinātnes komunicēšanas aktivitātes 
 

Zinātnes komunicēšanas pasākuma 
nosaukums Organizators Norises laiks, vieta Vārds, uzvārds 

DU informācijas diena DU 2010.g. marts, aprīlis, 
maijs, Daugavpils 
Universitāte 

Natālija Geriņa,  
Sandra Zariņa, 
Elfrīda Krastiņa 

 
 
Metodiskās aktivitātes 
 

Metodiskās aktivitātes nosaukums Organizators Norises laiks, vieta Vārds, uzvārds 
Lekcija vecākiem par mācību sasniegumu 
vērtēšanu 

DU 2009.g. 22.oktobris, 
Pelēču pamatskola 

Elfrīda Krastiņa 

Kursi „Mazākumtautību skolotāju 
profesionālās kompetences pilnveide 
izglītības satura īstenošanai bilingvāli 
un/vai latviešu valodā” 

Latviešu 
valodas 
aģentūra 

2009.g. septembris Sandra Zariņa, 

Kursi “Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana” 
pirmsskolas un 1. – 4.klašu skolotājiem 

DU 2010.g.jūnijs Sandra Zariņa, 

Profesionālās pilnveides kursi 
“Pedagoģiskā  darba organizēšana un 
vadīšanas aktualitātes berncentrētas vides 
veidošanai pirmsskolas izglītības iestādē”, 
akadēmiskā darba veikšana     

DU 2010.g. 19.jūlijs, 
(Preiļi, Latvija) 

Larisa Silova 

 
 
Simpoziju, konferenču, kongresu, semināru u.c. pasākumu organizēšana 
 

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta Atbildīgais 
organizators 

„Lietu otrā dzīve” – radošais seminārs 
pirmsskolas skolotājiem 

Madonas pilsētas izglītības 
iestāde „Kastanītis”, 2009.g. 
25.septembris 

Elfrīda Krastiņa 

“Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā 
zinātniskā konference“ 

2010.g. 14.-16. aprīlis, 
Daugavpils, Latvija 

rīcības komiteja   
Larisa Silova 

Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana 

Latgales zona Rēzeknē, 
2009.g. 30.janvāris  

Elfrīda Krastiņa 

Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana 

Rīga, 2009.g. 31.janvāris Elfrīda Krastiņa 

Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana 

Vidzemes zona Cēsīs, 2009.g. 
4.februāris 

Elfrīda Krastiņa 

Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana 

Zemgales zona Jelgavā, 
2009.g. 5.februāris  

Elfrīda Krastiņa 

Mācīšanās un pētniecisko prasmju 
veicinošas mācību vides veidošana 

Kurzemes  zona Kuldīgā, 
2009.g. 6.februārī  

Elfrīda Krastiņa 

 
 
Eksperta darbība  
 

Vārds, uzvārds Eksperta darbības apraksts 
Elfrīda Krastiņa Latvijas Zinātnes padomes eksperta pienākumu veikšana, izvērtējot iesniegtos 

projektus 
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Elfrīda Krastiņa Liepājas Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes eksperte 
Vija Guseva IZM projekts Nr. 08/73 Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izvērtējums un 

pilnveides iespējas. 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats 
par 2010./2011. st.gadu 

 
1. LZP eksperta darbība 
Iliško, D. 2010. g. - 2013. g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas 

apakšnozarē 
Belousa, I., 2010.g.-2013.g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas 

apakšnozarē 
Pipere A., 2011. g. novembris LZP eksperta darbība psiholoģijas nozarē pedagoģiskās psiholoģijas 

apakšnozarē 
Pipere, A., 2011. g. oktobris VZKK eksperta darbība psiholoģijas nozarē 
Davidova, J., Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā 
 
2. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences utt.). 
 

Laiks, vieta Kvalifikācijas celšanas kursi, semināri 
2010. gadā 

02.-03.10. Rīga. Treneru un tiesnešu seminārs. Estētiskās vingrošanas sacensību un 
tiesāšanas noteikumi. Latvijas estētiskās vingrošanas asociācija (LEVA). 
Sertifikāts № TTS-10-004 (16 st.). -  lekt. I.Kazakeviča 

09.12. 
Rīga 

Jaunatnes basketbola treneru profesionālās kvalifikācijas pilnveide. 
Apliecība.- lekt. N.Romaņenko. 

2011. gadā 
1. 07.  
Rīga 

Kvalifikācijas celšanas seminārs. ”Speciālā sagatavotība mākslas 
vingrošanā: lokanība, izturība. Jaunākie atklājumi metodoloģija”. 
Sertifikāts. (6 st.). -  lekt. I.Kazakeviča 

31.07.-02.08.  
Ronīši. 

Starptautiskais kvalifikācijas celšanas seminārs. „Fitness Camp 
„Ronīši”- 2011”. Sertifikāts. (12 st.). -  lekt. I.Kazakeviča 

 
 
Darbība zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās  

 
Belousa, I., 2010.g. 23.decembris – 2011.g. 30.aprīlis, Valsts izglītības satura centra projekts VISC 

2010/159 „Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo 
vecumposmam (II)” sadaļa „Metodisko ieteikumu izstrāde atbilstoši sākumskolas izglītojamo 
vecumposmam mācību priekšmeta „Kristīgā mācība” satura īstenošanai” 

Belousa, I., (nacionālā koordinatore)LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts 
“Educational contributions to building cohesion within European social and institutional life”, 
reģistrācijas Nr. 47653-IC-1-2002-1-HU-ERASMUS-EUC-1 

Belousa, I., 2010.g.-2011.g. LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts “Education 
for sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local and global futures”, 
reģistrācijas Nr. 10/0242-E/4004; projekta koordinēšana Latvijā un līdzdalība īstenošanā 

Belousa, I., 2009.g.-2011.g. LSPA koordinētais Eiropas Komisijas Sagatavošanas darbības sporta jomā 
projekts „Dual Career for young athletes in Europe – DC - SPORT”, reģistrācijas Nr. 
EAC/21/2009/096, (EUR 253.176,00); līdzdalība īstenošanā  
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Belousa, I., Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa, Eridiana Oļehnoviča 2010. g. - 2013. g.LU 
koordinētais ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 

Kokina, I. 2010.-2011.gg. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF , 
pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide 
un prasmju atjaunošana”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-130., iekšējais eksperts. 

Kokina, I. 2010.-2011.gg. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF , 
pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar talantīgiem un 
apdāvinātiem bērniem”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-41., iekšējais eksperts. 

Kokina, I. 2010.-2011. gg. ESF projekts  "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 
mentoru profesionālā pilnveide" Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 , projekta LU 
reģistrācijas Nr.2010/19_B_ESF., iekšējais eksperts. 

Kravale- Pauliņa,M. 2010. -2011.g.ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības 
ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Materiālu izstrāde, autore. 

Kravale- Pauliņa,M. 2010.-2011.g. ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju 
teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Darba grupā eksperte. 

Paškeviča A. no 01.01.2010. - Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar 
jauna tipa priviliģētām struktūrām. Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece 

Pipere, A. (Latvijas grupas koordinatore)Latvijas grupas koordinatore Singapūras Nacionālā izglītības 
institūta starptautiskajā projektā „Nekognitīvās prasmes un Singapūras skolēni – starptautiskais 
salīdzinājums” [Non-cognitive skills and Singaporean students – International comparisons] (2010 – 
2012) 

Pipere, A. (starptautiskā eksperte – Latvijas pārstāve) Starptautiskais eksperts (Latvijas pārstāvis) NorBa 
projektā “Ziemeļvalstu-Baltijas salīdzinošais pētījums matemātikas izglītībā” [Nordic-Baltic 
comparative research in mathematics education/ NorBa-project]. (2010 – 2012) 

Salīte, I.  (nacionālā koordinātore) „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” Identifikācijas nr DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002. 
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komanda 

1.vieta 

Daugavpils pilsētas 
čempionāts (basketbols)   

Daugavpils Nikolajs 
Romaņenko 

februāris DU sieviešu 
komanda 

1.vieta 
 

Daugavpils pilsētas Daugavpils Nikolajs februāris DU vīriešu 3.vieta 
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čempionāts (basketbols)   Romaņenko komanda  
Latvijas čempionāts 
(augstakajā līgā) 
Sieviešu basketbola līga 

Latvija Nikolajs 
Romaņenko 

2010.g. 
oktobris-
2011.g. aprilis 

DU sieviešu 
komanda 

5.vieta 

Latvijas XXI 
Universiāde (basketbols)   

Latvijas 
augstskolas 

Nikolajs 
Romaņenko 

maijs DU sieviešu 
komanda 

1.vieta 

 
 
 
Sporta pasākumu organizēšana DU 
 

Sacensību nosaukums Vieta Organizētāja vārds, uzvārds Laiks 
DU atklātais čempionāts 
basketbolā 

Daugavpils 
Universitāte 

Nikolajs Romaņenko maijs 

DU atklātais čempionāts 
volejbolā 

Daugavpils 
Universitāte 

Arnolds Kovaļevskis maijs 

DU kultūras un sporta svētki 
„Mīt mī in Nort kantrijs” 

Daugavpils 
Universitāte  

Natālija Geriņa, Irina Kazakeviča 10. 
novembris 

DU IVF boulinga turnīrs, 
Izglītības un vadības 
fakultātes 15. gadu jubileju 
pasākumu programmas 
ietvaros 

Daugavpils, 
SITY centrs  

Natālija Geriņa 22. februāris 

 
 
4. Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskās organizācijās: 
 

Docētājs Organizācija 
lekt. N. Romaņenko   Kopš 1993.gada Latvijas basketbola savienības loceklis; 

Daugavpils Olimpiskā centra padomes biedrs; 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Daugavpils komandu treneris; 
Nacionālās kategorijas tiesnesis basketbolā. 
Latvijas izlases U-20 treneris (jūlijs 2006) 
Latvijas izlases U-18 treneris (jūlijs 2007) 
Latvijas izlases U-20 treneris  (jūlijs 2008) 
Latvijas izlases U-16 treneris  (jūlijs 2009)  
 Latvijas izlases U-18 treneris  (jūlijs 2010)  

lekt. I.Kazakeviča,  Kopš 1997.g. Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 
Kopš 2006.g. B kategorijas sporta speciālists 
Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

lekt.S.Čapulus Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedrs 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedrs 

lekt. N.Geriņa Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2008.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

lekt. L.Silova  Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2007.g. asociācijas „College of Sport Science (ECSS)” biedre 

Lekt. S.Zariņa Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
doc. M. Kravale Kopš 2007.g. asociācijas “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre  

Kopš 2000.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  locekle; 
Kops 1999. g. Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

lekt. I.Kuņcka Latvijas Jaunatnes Veselības centru padome; 
Koalīcija jauniešu seksuālās un reproduktīvās izglītošanas ilgtspējai “Cita 
skola”; 
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Latvijas Veselības izglītības asociācijas biedre; 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes 
zieds”; 
Latgales Veselību veicinošo skolu centra koordinatore; 
Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centra direktore, jauniešu 
Veselības kluba “PAR TO” konsultante 

as. J. Petrovskis Kopš 2000.g. Latvijas Nacionālās kategorijas tehniskais tiesnesis; 
Latvijas Augstskolu sporta padomes loceklis 
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) koordinators Latgales 
reģionā;  
Kopš 2005.g. Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) Augsto sasniegumu 
komisijas pārstāvis Latgales reģionā 

prof. V. Paškevičs DU Senāta priekšsēdētājs;   
DU un RTU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis; 
Latvijas Fizikas biedrības biedrs; 
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

 

as.prof. A. Pipere kopš 2001.gada Starptautiskās Skolu psihologu asociācijas (ISPA) biedre  
lekt. A. Felcis, 
 

kopš 1998.g.- darbojas dibinātajā Filosofiskās izglītības centrā (FIC), Rīgā, kas 
darbojās “International Council for Philosophical Inquiry with Children” 
paspārnē 

lekt. V. Guseva kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūra) 
Skolu akreditācijas eksperte 
 

prof. J. Davidova kopš 2006. gada Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 

lekt.S. Stalidzāne Latvijas fizioterapeitu asociācijas loceklis 
doc. S.Guseva Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The 

Advancement of Baltic Studies) 
lekt. V.Guseva Kopš 2006.gada VIKNVA (Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts 

aģentūra) Skolu akreditācijas eksperte 
Kopš 1998. gada Latvijas Portidžas mācību sistēmas konsultante 

doc. V.Dombrovskis Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The 
Advancement of Baltic Studies) 

doc. I.Belousa Kopš 2007.d. Asociacija “Ilgtspējīgas izglītības institūts” biedre 
Kopš 2006.g. Starptautiskā Bērnu garīguma asociācija (Association for 
Children’s Spirituality) biedre 
Kopš 2005.g. BBCC (Baltic and Black sea Consortium in educational research) 
biedre  
Kopš 2005.g Asociācija International Seminar on Religious Education and 
Values (ISREV) biedre 
Kopš 2005.g Visindijas Izglītības pētniecības asociācijas (AIAER - All India 
Association for Educational Research) viceprezidente 
Kopš 2005.g biedre Pacific Circle Consortium (PCC) biedre 
Kopš 2005.g Baltic and Black Circle Consortium in Educational Research 
(BBCC) biedre 
Kopš 2003.g Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) 
biedre 
Kopš 1998.g. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības asociācija (LAPSA.) 
biedre 

Prof. J.Davidova Kopš 2006. gada -  Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music 
Pedagogy” galvenā redaktore 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  
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of Teacher Educators in Europe). 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.  
Kopš 2001. gada - ISME locekle (International Society of Music Education). 
Kopš 1999. gada - Pasaules Apdāvināto un Talantīgo Bērnu Padomes locekle 
un  
koordinatore (World Council for Gifted and Talanted Children). 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council 
for High Ability). 

 
 
CITAS AKTIVITĀTES 
 
Dalība profesoru, promociju padomēs  

 

Elfrīda Krastiņa- Pedagoģijas profesoru padomes priekšsēdētāja, Pedagoģisko promociju padomes 
locekle,  Rēzeknes augstskolas Pedagoģijas maģistra  darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja. 
 
 
Zinātnes komunicēšanas aktivitātes 
 

Zinātnes komunicēšanas pasākuma 
nosaukums Organizators Norises laiks, vieta Vārds, uzvārds 

DU informācijas diena DU 2010.g. marts, aprīlis, 
maijs, Daugavpils 
Universitāte 

Natālija Geriņa,  
Sandra Zariņa, 
Elfrīda Krastiņa 

 
 
 
Zinātniskās publikācijas (par  2010., 2011. gadu) 
Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of 
Science) 
Davidova J. & Kokina I. (2011) Latvian teachers’ view about gender differences in intellectual giftedness 

development. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical 
Conference. Volume II: School Pedagogy; Lifelong Learning; Overviews, Rēzekne, 2011.- 91-105. ISSN 
1691-5887, Thomson Reuters Web of Knowledge  ISI Conference Proceedings. 

Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (SCOPUS) 
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education, Australian 
Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental). 

Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational 
landscape. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 51-65 (ISSN 1691-4147).  DOI: 
10.2478/v10099-009-0046-x. 

Pipere, A., Grabovska, R., & Jonane, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: Illustrative case study in 
Latvian context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50. (Datu bāzēs SCOPUS, 
CABI). 

Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos ERIC 
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education, Australian 
Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental). 

Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (EBSCO) 
Guseva, S., Dombrovskis, V., & Murasovs, V. (2011). Remedial Work as a Means of Developing Positive Learning 

Motivation of Adolescents. Problems of Education in the 21st Century, 29 (29), 43-52. ISSN 1822-7864 
Pipere, A., & Jakovļeva, J. (2011). Professional identity of first-year university students from Latvia and UK. 

International Business: Innovation, Psychology, Economics, vol. 2, 1(2), 52-70.  
Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. (2010) Identification of professions: psychological peculiarities of 

acquiring a professional identity of teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 30-37. 
2009. ISSN 1822-7864, EBSCO, Copernicus Index. 
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Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos 
Badjanova, J., 2011. Principle of Sustainability in Developing Teachers’ Musical Culture. IX starptautiskās 

JTEFS/BBCC konferences “Sustainable Development. Culture. Education”. raksti CD: BBCC Mission: 
 Reorientation of Teacher Education and Research in Education for  
Sustainable Development, 18.-21.maijs, Šauļa Universitāte, Lietuva: Vš Šiauli universiteto leidykla, ISBN 
978-609-430-077-6, 61.-79.lpp.  

Belousa, I., Uzulina, S. (2011). Social and Emotional Aspect of Pedagogical Competence: Elementary School 
Teachers’ Understanding. In C. Prachalias (ed.), Proceedings of the 7th International Conference on 
Education, 2. Samos Island: National and Kapodistrian University of Athens, pp. 438-446 [ISBN: 978-960-
466-080-3]. 

Чапулис С., Ворбьев А., Олехнович. Д., Островска И. (2011). „Сценарий жизни личности с позиций 
гуманистического подхода (на примере жителей Латвии)”. 12.starptautiskās zinātniskās konferences 
„Społeczeństwo sieci- Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej” rakstu krājums t. 2. – 
Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 274.-278. ISBN 978-83-7702-221-4. 

Belousa, I., Grants, J., Kravalis, I., Zidens, J. (2011). Dual Career in Latvia Higher Education. In M. Banhidi (ed.), 
Rekreologia. Leisure. Science: Dual Career Training and Education, 1. Gyor: WH AF. pp. 21-26. 

Zariņa, S., Belousa, I. (2011). Environment for meaningful development of reading literacy in pre-school. In 
A.Skrinda (ed.), Discourse and Communication for Sustainable Development, 1 (1). Daugavpils: Daugavpils 
University Academic Press „Saule” [ISBN 978-9984-14-487-0]. 

Bolgzda,I., Olehnovica,E.(2011) The relation between the doctoral students’ research freedom and institutional 
responsibility in Latvia: the definition of innovation in research. “EUA-CDE-news”, Brisele, EUA-CDE. 

Bolgzda, I., & Oļehnoviča, E. (2011). Компетенции докторантов в использовании интернет-ресурсов в 
исследовательской деятельности в среде сетевого общества. Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Сетевое общество-сетевая экономика в центральной и восточной Европе” rakstu krājums, 2. daļa, 
2011. g. 16.-18. maijs, John Paul II Catholic University of Lublin, Nalenčova, Polija, 182.-188. lpp. [ISBN 
978 – 83-7702-221-4] 

Davidova, J., Znutiņš, E. (2011)Practically oriented approach to writing a professional master's thesis in the field of 
music pedagogy. S. Vaitekunas & A. Rauckiene (Ed.) Spring University: Changing education in a changing 
society. Vol.1. Klaipeda: Klaipeda University, 150-160. 

Drelinga, E., Iliško, Dz., & Krastiņa, E. (2011). Primary school learners’ research activities within the project week. 
In Proceedings of the 9th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC 
Mission: BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable 
Development, 18-21 May 2011 (pp. 150-162). Siauliai, Lithuania: Vš Šiauli universiteto leidykla. [ISBN 
978-609-430-077-6] 

Iliško, Dz., Mičule, I., & Ignatjeva, S. (2011). Teacher’s engagement with the research: A case study. In Proceedings 
of the 9th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC Mission: BBCC 
Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development, 18-
21 May 2011 (pp. 163-170). Siauliai, Lithuania: Vš Šiauli universiteto leidykla. [ISBN 978-609-430-077-6] 

Badjanova, J. (2011). Principle of sustainability in developing teachers’ musical culture. In Proceedings of the 9th 
JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC Mission: BBCC Mission – 
Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development, 18-21 May 
2011 (pp. 61-79). Siauliai, Lithuania: Vš Šiauli universiteto leidykla. [ISBN 978-609-430-077-6] 

Zariņa, S. (2011). Constructive Learning Environment for Development of reading Literacy in Preschool. 7 th 
International Conference on Education. Conference Proceeding, B. National and Kapodistrian University of 
Athens, Greece, 260 – 266, ISBN 978-960-466-080-3, Conference Disk, National and Kapodistrian 
University of Athens, Greece, 260 – 266, ISBN 978-960-466-082-7 

Rode O., Krastiņa E. (2011.) The problems of values education in primary school of Latvia Proceedings of the 
International Conference National and european dimension in research, Novopolock, April 27-28., 120-
123.pp., [ISBN 978-985- 531-202-5].  

Belousa, I., Uzulina, S. (2010). Emotional Aspect of Teachers’ Professional Mastery in Latvia: Theoretical and 
Historical Reflections. In A.Skrinda (ed.) Discourse and Communication for Sustainable Development, 1 (2). 
Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, pp. 82-94 [ISBN 978-9984-14-487-0].  
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5. Pielikums. Prakses nolikums
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APSTIPRINĀTS SENĀTA SĒDĒ 

2004.gada 11. oktobrī 

protokola nr.10; 

izmaiņas apstiprinātas Senāta sēdē 

2006.gada 27.martā protokola Nr. 3; 

grozījumi apstiprināti 2009. gada 2. novembrī 

protokola nr. 12 

grozījumi apstiprināti 2010. gada 22. februārī 

protokola nr. 2 

grozījumi apstiprināti 2010. gada 27. maijā 

protokola nr. 4 
 

 
NOLIKUMS 

PAR PEDAGOĢISKO PRAKSI 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ 

Studiju programmām „Vidējās izglītības skolotājs” (programmas kods 46141), „Pamatizglītības 

skolotājs” (programmas kods 42141), „Pirmsskolas skolotājs” (programmas kods 42141), „Sporta 

skolotājs” (programmas kods 42141), „Mūzikas skolotājs” (programmas kods 42141), „Māksla” 

(programmas kods 42141) 

 

Pedagoģisko praksi Daugavpils Universitātē (DU) organizē saskaņā ar „Noteikumiem par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 

481, 20.11.2001.), Nolikumu par studijām DU un citiem normatīvajiem dokumentiem. 
 

Pedagoģiskā prakse ir profesionālo augstākās izglītības bakalaura un profesionālo augstākās 

izglītības maģistra studiju programmu obligāta sastāvdaļa. 

1. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES MĒRĶIS 

Sagatavot kvalificētu un radošu skolotāju, veicinot studenta teorētisko zināšanu saikni ar praktisko 

darbību un attīstot viņa pedagoģisko kompetenci. 

2. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES UZDEVUMI 

2.1.Nodrošināt studējošajiem skolotāja profesijai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu 

apgūšanas un tālākas attīstības iespējas. 

2.2.Iepazīt izglītības iestāžu darbības principus un apzināt labāko skolotāju profesionālo pieredzi. 

2.3.Gūt priekšstatu par skolotāja darba vidi raksturojošiem faktoriem, saskarsmes ar audzēkņiem, 

skolotājiem, vecākiem un sabiedrību nepieciešamību. 

2.4.Attīstīt prasmi analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas, organizējot drošu un atbalstošu 

izglītojošo vidi, rosinot audzēkņu izziņas interesi un veidojot mācīšanās prasmes. 

2.5.Attīstīt prasmes audzēkņu un klases izpētē. 

2.6.Vingrināties dažādu mācību metožu un paņēmienu pielietošanā, ņemot vērā atbilstoša 

vecumposma audzēkņu attīstības un mācību īpatnības, spējas un mācīšanās stilus. 

2.7.Veicināt pozitīvu attieksmi pret nākamo profesiju. 

2.8.Veidot prasmi izvērtēt savu profesionālo darbību un organizēt profesionālās meistarības 

pilnveidi. 

3. PRAKSES VIETAS  

Izglītības iestādes, ar kurām DU un studējošais noslēdz 3 pusēju Līgumu par pedagoģisko praksi  

4. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES MODELIS 

4.1. Prakses posmi: 

4.1.1. I Pedagoģiskā prakse: 8 KP, Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse; 

4.1.2. II Pedagoģiskā prakse: 8 KP, Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas prakse; 
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4.1.3. III Pedagoģiskā prakse: 10 KP, Profesionālās kvalifikācijas prakse. 

5. PEDAGOĢISKO UN PSIHOLOĢISKO VĒROJUMU PRAKSE 

5.1. Kredītpunkti: 8. 

5.2. Prakses anotācija:  

5.2.1. Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse veido daļu no profesionālajai programmai 

nepieciešamās prakses apjoma. Prakses laikā studējošie ar prakses vadītājiem – Pedagoģijas 

un pedagoģiskās psiholoģijas katedru docētājiem un skolotājiem, izmantojot iegūtās 

teorētiskās zināšānas, apgūst praktiskās iemaņas prakses dienasgrāmatas veidošanā, 

audzēkņu un pedagoga darbības, mācību stundu metožu novērošanā un izmantošanā, 

stundas plāna sastādīšanā, projektu izstrādes un īstenošanas metodikā. Pedagoģiskās prakses 

laikā veiktais darbs tiek prezentēts un aizstāvēts noslēguma konferencē.  

5.3. Prakses norise: 

5.3.1. Ievadkonference. Pedagoģiskās prakses mērķis, uzdevumi, prasības un ieteikumi. 

Iepazīšanās ar prakses nolikumu un dokumentāciju. Prakses izglītības iestādes izvēle. 

5.3.2. Prakses dienasgrāmatas rakstīšanas būtība, ierakstu, kas atspoguļotu personīgās 

profesionālās meistarības izaugsmi, veidošana. 

5.3.3. Pētniecība: pedagoģiskās novērošanas metodes un analīzes veidi. Ticamu datu iegūšana, 

pierakstīšana, analīze, apkopošana un attēlošana. 

5.3.4. Bērna/skolēna vērošanas uzdevumi un to vadlīnijas. 

5.3.5. Pedagoga vērošanas uzdevumi un to vadlīnijas. 

5.3.6. Klases/grupas izpēte, lietojot dažādas metodes. Ticamu datu iegūšana, pierakstīšana, analīze, 

apkopošana un attēlošana.  

5.3.7. Dažādu vecumposmu skolēnu zināšanu pārbaudes metodes. 

5.3.8. Projekta izstrādes, īstenošanas un izvērtēšanas metodika. 

5.3.9. Studējošo patstāvīgais darbs izglītības iestādēs, konsultējoties ar prakses vadītājiem: 

5.3.9.1.  pamatinformācijas par izglītības iestādi (prakses vietu) ievākšana; 

5.3.9.2.  izglītības iestādes dokumentācijas izvērtējums; 

5.3.9.3.  prakses dienasgrāmatas veidošana; 

5.3.9.4.  izstrādātā projekta īstenošana, izvērtēšana, īstenošanas procesa izvērtējums; 

5.3.9.5.  pedagoģiskās novērošanas veikšana:  

5.3.9.5.1. dažu no piedāvātajiem uzdevumiem par bērna/skolēna, pedagoga novērošanu 

veikšana, 

5.3.9.5.2. datu pierakstīšana, secinājumu veikšana, apkopojot, analizējot un vizuāli 

attēlojot iegūtos datus; 

5.3.9.6.  pētniecība: klases/grupas izpētes veikšana: 

5.3.9.6.1. datu vākšana, tos pierakstot, 

5.3.9.6.2. secinājumu veikšana, apkopojot, analizējot un vizuāli attēlojot iegūtos datus; 

5.3.9.7.  pētniecības procesa analīze un izvērtējums; 

5.3.9.8.  pašizvērtējums par visā prakses laikā paveikto. 

5.3.10. Noslēguma konference. Pedagoģiskās prakses aizstāvēšana: prakses dokumentācijas 

iesniegšana un prezentācija.  

6. AUDZINĀŠANAS DARBA UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE  

6.1.Kredītpunkti: 8 

6.2.Prakses anotācija:  

6.2.1. Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas prakse veido daļu no profesionālajai 

programmai nepieciešamās prakses apjoma pamatskolas posmā, izņemot sākumskolas un 

pirmsskolas skolotāju profesionālās programmas. Prakses laikā studējošais ar prakses 

vadītājiem: atbilstošās katedras mācību priekšmeta metodiķiem, Pedagoģijas un 

pedagoģiskās psiholoģijas katedras docētājiem un skolotājiem, izmantojot zināšanas 

priekšmeta didaktikā, pedagoģijā un psiholoģijā, apgūst praktiskās iemaņas mācību stundu 

metožu novērošanā un izmantošanā, atsevišku audzēkņu un klases pedagoģiskajā un 

psiholoģiskajā novērošanā, stundas plāna sastādīšanā, stundas vadīšanas un audzināšanas 

darba metodikā. Iepazīstas ar metodisko literatūru par pētāmo jautājumu, pašreizējiem 
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priekšstatiem un problēmām. Pedagoģiskās prakses laikā veiktais darbs tiek prezentēts un 

aizstāvēts noslēguma konferencē.  

6.3.Prakses norise: 

6.3.1. Ievadkonference. Pedagoģiskās prakses mērķis, uzdevumi, prasības un ieteikumi. 

Iepazīšanās ar prakses nolikumu un dokumentācijas paraugiem. Prakses izglītības iestādes 

izvēle. 

6.3.2. Studējošo patstāvīgais darbs skolās, ar kurām noslēgts līgums, konsultējoties ar prakses 

vadītājiem:  

6.3.2.1.  darbs ar mācību priekšmeta Valsts pamatizglītības standartu; 

6.3.2.2.  darbs ar mācību priekšmeta skolotāja un klases audzinātāja aizpildāmo 

dokumentāciju; 

6.3.2.3.  klases audzinātāja darba satura izpēte un sava darba plānošana; 

6.3.2.4.  mācību stundu novērošana:  

6.3.2.4.1. skolotāja vadītās stundas ( 10 stundas), 

6.3.2.4.2. cita studenta vadītās stundas (5 stundas); 

6.3.2.5.  vēroto mācību stundu analīze ( 15 stundas); 

6.3.2.6.  stundu plānu sastādīšana; 

6.3.2.7.  mācību stundu vadīšana (novadīt 16 stundas un veikt to rakstisku pašanalīzi, 

izveidot 16 stundu konspektus); 

6.3.2.8.  ārpusklases pasākuma, kas saistīts ar mācību priekšmetu, plānošana, vadīšana un 

analīze (1 pasākums); 

6.3.2.9.  izglītības iestādei nepieciešama mācību materiāla vienai mācību stundai izveide 

(saskaņojot ar skolotāju – prakses vadītāju); 

6.3.2.10. prakses laikā apgūtā pašanalīze. 

6.3.3. Noslēguma konference. Pedagoģiskās prakses aizstāvēšana: prakses atskaites 

dokumentācijas iesniegšana un prezentācija.  

7. PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE 

7.1. Kredītpunkti: 10. 

7.2.Prakses anotācija:  

7.2.1. Profesionālās kvalifikācijas prakse veido daļu no profesionālajai programmai nepieciešamās 

prakses apjoma skolā. Prakses laikā studējošais ar prakses vadītājiem: atbilstošās katedras 

mācību priekšmeta metodiķiem un skolotājiem, izmantojot zināšanas priekšmeta didaktikā, 

pedagoģijā un psiholoģijā, apgūst praktiskās iemaņas mācību stundu metožu novērošanā un 

izmantošanā, stundas plāna sastādīšanā, stundas un ārpustundu nodarbību vadīšanas 

metodikā. Iepazīstas ar zinātnisko literatūru par pētāmo jautājumu, pašreizējiem 

priekšstatiem un problēmām. Pedagoģiskās prakses laikā veiktais darbs tiek prezentēts un 

aizstāvēts noslēguma konferencē.  

7.3. Prakses norise: 

7.3.1. Ievadkonference. Pedagoģiskās prakses mērķis, uzdevumi, prasības un ieteikumi. 

Iepazīšanās ar prakses nolikumu un dokumentācijas paraugiem. Prakses izglītības iestādes 

izvēle. 

7.3.2. Studējošo patstāvīgais darbs skolās, ar kurām noslēgts līgums, konsultējoties ar prakses 

vadītājiem:  

7.3.2.1. darbs ar mācību priekšmeta Valsts izglītības standartu; 

7.3.2.2. darbs ar mācību priekšmeta saturu; 

7.3.2.3. mācību stundu novērošana:  

7.3.2.3.1. skolotāja vadītās stundas ( 5 stundas), 

7.3.2.3.2. cita studenta vadītās stundas  (5 stundas); 

7.3.2.4.  vēroto mācību stundu analīze ( 10 stundas); 

7.3.2.5. stundu plānu sastādīšana; 

7.3.2.6. mācību stundu vadīšana (novadīt 20 stundas un veikt to rakstisku pašanalīzi, izveidot 

20 stundu konspektus); 

7.3.2.7. ārpusstundu nodarbību plānošana un vadīšana  
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7.3.2.7.1. darbs ar skolēnu, kurš saņēmis nepietiekamu vērtējumu vai fakultatīva 

 darbs mācību priekšmetā  - 4 stundas,  

7.3.2.7.2. ārpusklases pasākuma scenārija mācību priekšmetā veidošana, vadīšana un 

analīze (1 pasākums); 

7.3.2.8. prakses laikā apgūtā pašanalīze. 

7.3.3. Noslēguma konference. Pedagoģiskās prakses aizstāvēšana: prakses atskaites 

dokumentācijas iesniegšana un prezentācija.  

8. PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Pedagoģiskās prakses sekmīga realizācija, dokumentācijas izstrādāšana un sekmīga aizstāvēšana 

noslēguma konferencē. Prakses sasniegumu vērtējums sevī iekļauj izglītības iestādes vērtējumu, 

atskaites dokumentāciju, studenta pašvērtējumu un prezentāciju noslēguma konferencē. Vērtējums 

ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. 

9. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES ORGANIZĒŠANA 

9.1.Katra semestra sākumā fakultāšu dekanāti aktualizē to studējošo sarakstus, kuriem šajā semestrī 

paredzēta pedagoģiskā prakse, un DU prakses vadītājus. Fakultāte informē studējošos par 

obligātās medicīniskās apskates nepieciešamību pirms prakses uzsākšanas.  

9.2. Studējošais patstāvīgi vienojas ar izglītības iestādi par prakses vietu un iesniedz fakultātes 

dekanātā izziņu no izglītības iestādes ar apliecinājumu, ka izglītības iestāde pieņems studējošo 

praksē. 

9.3. Ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms prakses sākuma fakultātes lietvedis vai pārvaldes sekretārs, 

sadarbojoties ar programmas direktoru, prakses vadītāju vai fakultātes prodekānu, sagatavo 

katram studējošajam Līgumu par pedagoģisko praksi 3 eksemplāros un izsniedz studējošajiem. 

Kad izglītības iestādes vadītājs parakstījis Līguma par pedagoģisko praksi 3 eksemplārus, tad 

studējošais tos iesniedz fakultātes dekanātā. Fakultātes lietvedis vai pārvaldes sekretārs Līguma 

par pedagoģisko praksi 3 eksemplārus iesniedz Studiju daļā (kopā ar rīkojuma projektu par 

nosūtīšanu praksē), tos paraksta Studiju prorektors, reģistrē Studējošo servisa centrā. 

Studējošais Studējošo Servisa centrā saņem Līguma par pedagoģisko praksi 2 eksemplārus- 

vienu atgriež izglītības iestādē, otru patur sev.  

9.4. Ievadkonferences laikā studējošā pienākums apstiprināt izvēlēto prakses vietu ar savu parakstu. 

9.5. Pēc ievadkonferences fakultātes lietvedis vai pārvaldes sekretārs sagatavo rīkojumu par 

studējošo nosūtīšanu praksē saskaņā ar Kārtību par studējošo nosūtīšanu praksē, izmantojot 

DUIS. Ja studējošais nav apliecinājis savu izvēli līdz prakses sākuma datumam, tad nosūtīšana 

praksē iespējama tikai ar fakultātes dekāna lēmumu. 

9.6. Ja neparedzētu apstākļu dēļ studējošajam ir jāmaina prakses vieta, tad fakultātes atbildīgā 

persona (DU prakses vadītājs, programmas direktors vai prodekāns) ne vēlāk kā 3 dienas pēc 

prakses sākuma iesniedz motivētu studējošā paskaidrojumu ar fakultātes dekāna parakstu 

Studiju daļā. 

9.7.Studējošo darba dienas ilgums prakses laikā 6 astronomiskās stundas katru darba dienu. 

9.8.Studējošo pedagoģisko praksi vada DU Pedagoģijas, un pedagoģiskās psiholoģijas katedru 

docētāji, atbilstošo katedru mācību priekšmetu metodiķi. Šie docētāji ir atbildīgi par 

pedagoģiskās prakses saturu, kvalitatīvu organizēšanu un vadīšanu, studējošo nodrošināšanu ar 

praksei nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem un dokumentāciju.  

9.9.Ievadkonferences organizē pirms katras prakses, to laikā studējošos iepazīstina ar pedagoģiskās 

prakses mērķi, uzdevumiem, prasībām, prakses nolikumu un dokumentācijas paraugiem.  

9.10. Noslēguma konferencēs notiek pedagoģiskās prakses laikā veiktā darba aizstāvēšana un 

prezentācija.  

9.11. Izglītības iestādē studējošo darbību vada izglītības iestādes administrācijas nozīmētie 

skolotāji – prakses vadītāji izglītības iestādē. DU docētāju (prakses vadītāju) pienākums 

konsultēt šos skolotājus par pedagoģiskās prakses norisi un prasībām. 

9.12. Ja studējošajam mainās studiju grafiks (prakse notiek citā semestrī), tad par studējošā 

nosūtīšanu praksē lemj fakultātes dekāns. 



 5 

10. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES VĒRTĒŠANA 

10.1. I Pedagoģiskā prakse: vērtē Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras docētājs, 

ņemot vērā prakses dokumentācijas izstrādāšanas kvalitāti un sekmīgu aizstāvēšanu noslēguma 

konferencē. 

10.2. II Pedagoģiskā prakse: vērtē IVF docētāji un mācību priekšmetu metodiķi, ņemot vērā 

izglītības iestādē saņemto vērtējumu, prakses dokumentācijas izstrādāšanas kvalitāti un 

sekmīgu aizstāvēšanu noslēguma konferencē. 

10.3. III Pedagoģiskā prakse: vērtē mācību priekšmetu metodiķi, ņemot vērā izglītības iestādē 

saņemto vērtējumu, prakses dokumentācijas izstrādāšanas kvalitāti un sekmīgu aizstāvēšanu 

noslēguma konferencē.  

10.4.Prakses sasniegumus vērtē ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. I un III Pedagoģiskā prakse tiek 

vērtēta ar vienu atzīmi. II Pedagoģiskā prakse var tikt vērtēta atsevišķi par audzināšanas darbu 

un veikumu mācību priekšmetā. Ja students veicis praksi vairākos mācību priekšmetos, tad par 

katru no tiem saņem atzīmi.  

10.5. Ja prakses vērtējums ir zemāks par „4”, tad studējošā atkārtota nosūtīšana praksē iespējama 

tikai ar fakultātes domes lēmumu nākamajos studiju semestros, izslēdzot iespēju vienlaicīgi 

veikt divu prakšu uzdevumus.  

11. PEDAGOĢISKĀS PRAKSES FINANSĒŠANA 

11.1.DU docētājiem – prakses vadītājiem akadēmiskā darba apjomu ieskaita docētāju darba slodzē. 

pēc šādiem kritērijiem: 

11.1.1. Pedagoģiskā prakse – Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse (8 KP): 

 

11.1.2. Pedagoģiskā prakse - Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas prakse (8 KP): 

 

 

11.1.3. Pedagoģiskā prakse - Profesionālās kvalifikācijas prakse (10 KP): 

 

 

Ievadkonference 2 stundas studiju programmā 

Studējošā prakses materiālu analīze 2 stundas par vienu studējošo Pedagoģijas  un  

pedagoģiskās psiholoģijas katedras  docētājam (1 

stunda par pedagoģiju, 1 stunda par psiholoģiju) 

Noslēguma konference 2 stundas studiju programmā 

Ievadkonference  2 stundas studiju programmā mācību priekšmeta 

metodiķim, Pedagoģijas un pedagoģiskās 

psiholoģijas katedras docētājam 

Studējošā prakses dokumentācijas analīze 1 stunda par vienu pilna un nepilna laika studējošo 

mācību priekšmeta metodiķim 

0,5 stundas par vienu pilna laika studējošo 

Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras 

docētājam 

Noslēguma konference 2 stundas studiju programmā mācību priekšmeta 

metodiķim, Pedagoģijas un pedagoģiskās 

psiholoģijas katedras docētājam 

Ievadkonference  2 stundas studiju programmā mācību priekšmeta 

metodiķim 

Studējošā prakses dokumentācijas analīze 1 stundas vienam pilna un nepilna laika 

studējošajam mācību priekšmeta metodiķim 

Noslēguma konference  2 stundas studiju programmā  mācību priekšmeta 

metodiķim 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pielikums. Līguma paraugs par studējošo praksi 



     Reģ. Nr. 18-29/2012-_______ 

Līgums par profesionālās kvalifikācijas praksi 

 

     Daugavpilī                                                                                                                                     201__. gada________________ 

(līguma noslēgšanas vieta lokatīvā)            (datums) 

 

 

Daugavpils Universitāte, tās Studiju prorektores Irēnas Kaminskas personā, kas darbojas saskaņā ar DU rektora 2011. gada 28. 

februāra rīkojumu Nr. 5-4/71 turpmāk tekstā –  “Universitāte”,______________________________, tās 

vadītāja____________________________________________________personā ,                                (iestāde)                                                                                  

                                        (Vārds,uzvārds) 

kas darbojas, pamatojoties uz ________________________________________,         turpmāk tekstā -"Prakses devējs" un 

___________________________________________________________________________________________, 

                                                                      (Praktikanta vārds, uzvārds) 

personas kods: _______________________, dzīvojošs___________________________________________________, turpmāk  

                                                         (Praktikanta adrese) 

tekstā „Praktikants”, visi kopā turpmāk saukti par Pusēm vai katrs atsevišķi - par Pusi, bez spaidiem, viltus un maldības 

noslēdza sekojoša satura bezatlīdzības līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets. 

 

 Ar šo Līgumu Universitāte nosūta, bet Prakses devējs pieņem un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem nodrošina prakses vietu 

studiju programmas „.....................................................................” (studiju programmas kods .................. ) ____.studiju gada 

Praktikantam 

_______________________________________________________________________________________________________,  

            (Prakses vietas nosaukums, adrese) 

  no 201__.gada ____________________ līdz 201__.gada ____________________.      

 

Studiju prakses mērķis:_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

Prakses uzdevumi: ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

2. Universitātes  pienākumi. 

 

2.1. Nodrošināt Praktikantu ar nepieciešamajiem metodiskajiem norādījumiem prakses programmas izpildei.  

2.2.   No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju. 

2.3.   Iepriekš saskaņojot ar Prakses devēju, Universitātes prakses vadītājam ir tiesības pārbaudīt Praktikanta prakses      

programmas izpildi prakses vietā.     

2.4.   Pieņemt no Praktikanta tikai tādu prakses atskaiti, kas ir saskaņota ar Prakses devēju.  

3. Prakses devēja pienākumi. 

 

3.1. Bez atlīdzības, savu iespēju robežās, nodrošināt Praktikantam prakses vietu šī Līguma darbības laikā. 

 

3.2. Savu iespēju robežās nodrošināt Praktikantam prakses iespējas, atbilstoši starp Universitāti un Prakses devēju saskaņotai prakses 

programmai. 

 

3.3. No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju. 

 

3.4. Iepazīstināt Praktikantu ar Prakses devēja Darba kartības un citiem iekšējiem noteikumiem. 

 

3.5. Sniegt Praktikantam informāciju, kas nepieciešama prakses programmas izpildei, izņemot tādu, kas, saskaņā ar  

normatīviem aktiem vai Prakses devēja iekšējiem noteikumiem ir uzskatāma par konfidenciālu vai ierobežotas 

pieejamības informāciju. 

 

3.6. Prakses  atskaitē norādīt iemeslus, ja prakses laikā nav iespējams izpildīt kādus no prakses programmas uzdevumiem. 

 

3.7. Paziņot Universitātei, ja Praktikants neievēro prakses programmu, Prakses devēja Darba kārtības noteikumus vai 

Prakses devēja noteiktās prasības. 

 

3.8.  Sastādīt un iesniegt Universitātei atsauksmi par Praktikanta prakses programmas izpildi uz tam paredzētas 

Universitātes izstrādātas veidlapas. 

 

 

3.9. Prakses devējam prakses laikā, kā arī pēc prakses beigām nav pienākums slēgt ar Praktikantu darba līgumu. 

 

 



4. Praktikanta  pienākumi. 

 

4.1. Praktikantam ir pienākumi: 

4.1.1. Izpildīt prakses programmā norādītos uzdevumus, veikt prakses vadītāja uzdevumus tā noteiktajos termiņos, 

ievērot prakses vadītāja norādījumus vai prasības,  

        4.1.2. ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, 

ņemt vērā darba vides riskus, darba vides risku samazināšanas un novēršanas iespējas, saudzīgi apieties ar prakses vietas 

inventāru; 

         4.1.3. līguma darbības laikā un pēc līguma darbības izbeigšanās bez laika ierobežojuma neizpaust trešajām personām un 

nenorādīt prakses dokumentos Prakses devēja noteikto ierobežotas pieejamības informāciju, jebkādu informāciju par fizisko 

personu dzīvi, tehnisko, komerciālo informāciju, kas kļuvusi tam pieejama prakses izpildes laikā, izņemot Latvijas Republikas 

tiesību aktos paredzētos gadījumus. 

    4.1.4. ar neierašanās prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziņot Prakses devējam un Universitātei. 

 4.1.5. saskaņot ar Prakses devēju prakses atskaiti, un pēc prakses beigām iesniegt Universitātei atsauksmi par prakses 

laiku  

 4.2. Puses vienojas, ka Praktikanta radītās intelektuālās vērtības (piemēram, dokumenti, saraksti, tabulas, shēmas u.c.) 

pieder Prakses devējam, un Praktikants to nevar izpaust un nodot trešajām personām (izņemot personisko mācību nolūkos). 

            4.3. Par prakses laikā paveikto darbu Praktikants nesaņem nekādu atlīdzību, kā arī Prakses devējs nekompensē 

nekādus ceļa, uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar praksi, tai skaitā, ja prakses laikā paredzēti izbraukumi kopā ar Prakse s 

devēja amatpersonu.  

 

 

5. Pušu atbildība un strīdu risināšana. 

 

5.1.  Puses un Praktikants ir materiāli atbildīgi par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par    

         zaudējumu radīšanu Pusei vai Praktikantam saskaņā ar LR normatīvajiem  aktiem. 

         5.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus       

attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.i.stihiskas  nelaimes, kara 

darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, saskaņā ar  kuriem Pusēm nav iespējas 

izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības. 

         5.3. Visus strīdus un nesaskaņas šī Līguma sakarā Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek   

panākta, strīds risināms LR tiesā pēc piekritības. 

  5.4. Praktikants atbild par darba drošības prasību ievērošanu Prakses vietā un ārpus tās Prakses uzdevumu veikšanas laikā.  

6. Līguma spēkā esamība un izbeigšanas kārtība. 

6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

         6.2. Līguma laušana iespējama sekojošos gadījumos: 

6.1.1. Pusēm rakstveidā par to vienojoties; 

6.1.2. Prakses devējam ir tiesības lauzt Līgumu vienpusēji, paziņojot par to Universitātei un Praktikantam 

rakstveidā, ja Praktikants nepilda vai pilda nepienācīgi ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

        6.3.   Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā spēkā paliek Līguma 7.1. punkts. 

7. Citi noteikumi. 

7.1. Visas turpmākās Pušu vienošanās, grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā un stājas spēkā pēc to abpusējas 

parakstīšanas. Visas vienošanās, pielikumi un grozījumi, kas skar šo Līgumu, kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līgums sastādīts uz divām lapām, trīs vienādos eksemplāros ar vienādi juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei. 

7.3. No Prakses devēja puses par Praktikanta prakses vadītāju Prakses devējs norīko_______________________________ 

____________________________________________________________, tālr._____________________. 

7.4. No Universitātes puses par Praktikanta prakses vadītāju Universitāte norīko _________________________________ 

____________________________________________________________, tālr. ____________________ . 

8. Pušu adreses un rekvizīti.   

 

Prakses devējs: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

 

 

__________________ 

                      (paraksts) 

 

Augstskola:  
Daugavpils Universitāte 

Vienības ielā 13, Daugavpils  

LV-5401 

 

 

 

DU Studiju prorektore I.Kaminska 

 

___________________________ 

                      (paraksts) 

 

Praktikants: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

__________________ 

                      (paraksts) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pielikums. Studējošo aptaujas anketu rezultāti 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

2011./2012.st.g. 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi 

ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: ___Izglītības un vadības _ Programmas direktore: lekt. 
S.Zariņa 

Studiju programma: __Pirmsskolas skolotājs__   
Kurss: __1___ 

Studiju veids: __Pilna laika__ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus 

(sk.A.tabulu). 

  

1.1 Novērtējiet studiju kursa 

svarīguma pakāpi piecu ballu 

sistēmā, kur: 
5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits 

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 

(=). 

A.tabula 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa apjomā 

1. Vispārīgā psiholoģija 4 4,3 „+” – 7 % 

„_” –  21 % 

„=” –  71% 

2. Dziedāšana 3,1 4,1 „+” –  % 

„_” –   57% 

„=” –  43% 

3. Informāciju tehnoloģijas 3,7 4,1 „+” –  29% 

„_” –   14% 

„=” –  57% 

4. Rotaļu un spēļu organizēšana 4,2 3,9 „+” –  14% 

„_” –   14% 

„=” –  71% 

5. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 3 3,6 „+” –  7% 

„_” –   43% 

„=” –  50% 

6. Bērnu mūzikas literatūra un folklora 3,3 4 „+” –  7% 



„_” –   50% 

„=” –  43% 

7. Sports un tā mācību metodika 3,6 4 „+” –  7% 

„_” –   14% 

„=” –  79% 

8. Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 4,4 4,5 „+” –  14% 

„_” –   21% 

„=” –  64% 

9. Tautas pedagoģija 3,9 3,8 „+” –  7% 

„_” –   21% 

„=” –  71% 

10. Dzimtās valodas teorētiskie pamati 4 4,2 „+” –  43% 

„_” –   % 

„=” –  57% 

11. Projektu izstrāde un vadība 3,9 3,7 „+” –  7% 

„_” –   57% 

„=” –  36% 

12. Folklora 3,2 3,3 „+” –  7% 

„_” –   43% 

„=” –  50% 

13. Mūzikas „ābece” 3,1 4,1 „+” –  7% 

„_” –   43% 

„=” –  50% 

14. Kompozīcija un tās mācību metodika 3,9 4,1 „+” –  14% 

„_” –   36% 

„=” –  50% 

15. Rotaļu un spēļu organizēšana 4,5 4,1 „+” –  29% 

„_” –   21% 

„=” –  50% 

16. Vizuālās mākslas mācību metodika un  

      materiālmācība 

3,9 4,1 „+” –  21% 

„_” –   14% 

„=” –  64% 

17. Pilsoniskā izglītība 3,9 3,7 „+” –  7% 

„_” –   43% 

„=” –  50% 

18. Pasaules  kultūras vēsture 3,7 3,8 „+” –  7% 

„_” –   36% 

„=” –  57% 

19. Vides pedagoģija 3,1 3,9 „+” –  % 

„_” –   57% 

„=” –  43% 

20. Pedagoģijas vēsture 3,5 4,2 „+” –  15% 

„_” –   15% 

„=” –  69% 
 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

2011./2012.st.g. 

 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi 

ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: ___Izglītības un vadības _ Programmas direktore: lekt. 
S.Zariņa 

Studiju programma: __Pirmsskolas skolotājs__   
Kurss: __2___ 

Studiju veids: __Pilna laika__ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus 

(sk.A.tabulu). 

  

1.1. Novērtējiet studiju kursa 

svarīguma pakāpi piecu ballu sistēmā, 

kur: 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits 

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 

(=). 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.tabula 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa apjomā 

1. Veidošana un tās mācību metodika – 

darbs ar papīru 

4,5 4,1 „+” – 40 % 

„_” –   20% 

„=” –  40% 

2. Novadpētniecība 3,8 4,2 „+” –  10% 

„_” –   20% 

„=” –  70% 

3. Lietišķās dabas zinības 3,7 4,3 „+” –  % 

„_” –   10% 

„=” –  90% 

4. Pedagoģiskā psiholoģija 4,1 3,9 „+” –  % 

„_” – 10  % 

„=” –  90% 

5. Veidošana un tās mācību metodika – 

darbs ar diegiem 
4,5 4,3 „+” –  50% 

„_” –   % 

„=” –  50% 

6. Bērnu literatūra 4,1 3,6 „+” –  10% 

„_” –   30% 

„=” –  60% 

7. Dzimtās valodas teorētiskie pamati 4,4 4,7 „+” –  20% 

„_” –   20% 

„=” –  60% 

8. Sports un tā mācību metodika 4,5 4,7 „+” –  30% 

„_” –   % 

„=” –  70% 

9. Bilingvālās mācības 4,2 4,6 „+” –  20% 

„_” –   10% 

 „=” –  70% 

10. Angļu valoda 3,7 3,9 „+” –  30% 

„_” –   20% 

„=”–  50% 

11. Audzināšanas teorija un metodika 4,1 3,9 „+”– 10 % 

„_” –10% 

„=” –80% 

12. Datordizaina pamati 3,1 3 „+” –  10% 

„_” –   30% 

„=” –  60% 

13. Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 
4,8 4,8 „+” –  40% 

„_” –   % 

„=” –  60% 

14. Pirmsskolas un skolas pedagoģija 4,5 4,5 „+” –  10% 

„_” –   % 

„=” –  90% 

15. Filosofija 3,9    4,1 „+” –  % 

„_” –   20% 

„=” –  80% 

16. Gleznošana, krāsu mācība un to  

mācību metodika 
4,6 4,1 „+” –  10% 

„_” –   10% 

„=” –  80% 

17. Svētki pirmsskolas izglītības iestādē 3,7 3,9 „+” –  30% 

„_” –   % 

„=” –  70% 



18. Uzvedības kultūras ABC 4,1 3,9 „+” –  20% 

„_” –   10% 

 „=” –  70% 

 

 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

2011./2012.st.g. 

 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi 

ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: ___Izglītības un vadības _ Programmas direktore: lekt. 
S.Zariņa 

Studiju programma: __Pirmsskolas skolotājs__   
Kurss: __3___ 

Studiju veids: __Pilna laika__ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus 

(sk.A.tabulu). 

  

 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi piecu ballu sistēmā, kur: 
5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits 

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 

(=). 

A.tabula 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa apjomā 

Ģimenes pedagoģija 4,4 4,3 „+” –  % 

„_” –   % 

„=” –100  % 

Veidošana un tās mācību metodika – darbs ar 

dabas materiāliem 
2,9 3,1 „+” –  10% 

„_” –   30% 

„=” –  60% 

Matemātisko priekšstatu veidošana 4,8 4,8 „+” –  20% 

„_” –   % 

„=” –  80% 

Mācību organizācijas pamati 3,8 3,5 „+” –  % 

„_” –   20% 

„=” –  80% 

Ētika 2,3 2,8 „+” –  % 

„_” –   50% 

„=” –  50% 



Ievads Portage mācībsistēmā 3,5 3,7 „+” –  % 

„_” –   50% 

„=” –  50% 

Lasītprasmes attīstības metodika 4,7 4,7 „+” –  30% 

„_” –   % 

„=” –  70% 

Sociālā un personības psiholoģija 4 4,1 „+” –  30% 

„_” –   20% 

„=” –  50% 

Bērnu iepazīstināšana ar dabu 4,5 3,7 „+” –  % 

„_” –   20% 

„=” –  80% 

Mācību metodes un mācīšanās stili 3,8 3,6 „+” –  10% 

„_” –   10% 

„=” –  80% 

Runas attīstības metodika 4,8 4,7 „+” –  20% 

„_” –   % 

„=” –  80% 

Integrēto mācību metodika 4 3,7 „+” –  10% 

„_” –   20% 

„=” –  70% 

Sociālā pedagoģija 4,2 4,1 „+” –  10% 

„_” –   20% 

„=” –  70% 

Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija 

un vadība 
4,3 4,4 „+” –  % 

„_” –   30% 

„=” –  70% 

Sports un tā mācību metodika 4,5 4,6 „+” –  20% 

„_” –   % 

„=” –  80% 

 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 2011./2012.st.g. 

 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi 

ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: ___Izglītības un vadības _ Programmas direktore: lekt. 
S.Zariņa 

Studiju programma: __Pirmsskolas skolotājs__   
Kurss: __4___ 

Studiju veids: __Pilna laika__ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus 

(sk.A.tabulu). 

  

 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi piecu ballu sistēmā, kur: 
5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits 

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 

(=). 

A.tabula 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa apjomā 

Retorika 3,9 4,3 „+” – 17 % 

„_” –  8% 

„=” –  75% 

Starpkultūru izglītība 3,7 4,5 „+” –  % 

„_” –  42% 

„=” –  58% 

 5-6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai 4,8 3,5 „+” –  25% 

„_” –  % 

„=” –  75% 

Ekonomika  2,7 4,6 „+” –  % 

„_” –  58% 

„=” –  42% 

Rakstītprasmes attīstības metodika 4,9 4,7 „+” –  25% 

„_” –  8% 

„=” –  67% 



Rokdarbi un to mācību metodika 4,2 3,5 „+” –  8% 

„_” –  25% 

„=” –  67% 

Speciālā pedagoģija 4,2 4 „+” –  17% 

„_” –  25% 

„=” –  58% 

Zinātniski pētnieciskās metodes  pedagoģijā 4,2 4,4 „+” –  27% 

„_” –  27% 

„=” –  46% 

Matemātisko priekšstatu veidošana 4,8 4,8 „+” –  8% 

„_” –  33% 

„=” –  58% 

    



 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 1. Pilnīgi apmierina 29% 

2. Pamatā apmierina 58% 

3. Daļēji apmierina 13% 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 

literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

1. Pietiekams 52% 

2.  Nepietiekams 48% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži 93% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 7% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 89% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 11% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 72% 

2. Nē 28% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir 

pietiekams? 

1. Jā 50% 

2. Nē 50% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 84% 

2. Neapmierinoša 16% 

    

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā? 1. Apmierinoši 84% 

2. Neapmierinoši 16% 

3. Cita atbilde 

    

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 

 



 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS 

ANKETA 

 
Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa 

gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks 

izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām 

un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte:  IVF 

      

Programmas direktors: prof. E.Krastiņa 

Studiju programma: Pamatizglītības skolotājs   
 

 

1. 2

. 

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 

programma kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina - 17%      

2. Pamatā apmierina – 72 % 

3. Daļēji apmierina –11 % 

4. Neapmierina – 0 % 

5. Pilnīgi neapmierina un es  

vēlos aiziet no universitātes – 0% 

2.     

3. 3

. 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 

nodrošinājumu ar mācību literatūru 

un metodiskajiem materiāliem? 

1. Pietiekams – 67 % 

2.  Nepietiekams – 33% 

 

 

4. 4

. 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieži – 83 % 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? – 13 % 

3. Nē. Kāpēc? -  4 % 

 

5. 5

. 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

Internet? 

1. Jā, bieži – 35 % 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? – 43 % 

3. Nē. Kāpēc? – 22 % 

6.     

7. 6

. 

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 

pietiekams? 

1. Jā – 52 % 

2. Nē – 48 % 

8.     

9. 7

. 

Vai studiju programmas 

nodrošinājums ar vieslektoriem ir 

pietiekams? 

1. Jā – 22 % 

2. Nē – 78 % 

10.     

11. 8

. 

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar 

mācībspēkiem? 

1. Apmierinoša – 100 % 

2. Neapmierinoša – 0 % 

12.     

13. 9Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši – 100 % 

2. Neapmierinoši – 0 % 



. 3. Cita atbilde – 0 % 

14.     

15. 1

0

. 

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju 

programmas kvalitātes uzlabošanā? 

1. Ekonomikā termini, formulas par daudz; 

2. Apgūt papildspecialitātes; 

3. Izveidot programmu vīriešiem sasitītu ar 

elektroniku; 

4. Bezmakasa internetu. 
 

PRIEKŠLIKUMI 
Par mācību saturu: 

 apvienot studiju kursus “Mācību metodes un mācīšanās stili” ar studiju kursu 

“Mācību organizācijas pamati”, 

 iekļaut obligātajos kursos “Bilingvālās mācības”, 

 kopumā izvēlētie, iekļautie kursi izzinoši, interesanti. nodarbībās vairāk ļaut 

strādāt praktiski,  

 semināri, praktiskās nodarbības saistošāki, interesantāki, tāpēc vēlamies vairāk 

praktisku risinājumu nodarbībās,  

 studiju kursos vairāk orientēties uz reālo dzīvi, nevis idealizēto teoriju,  

 mazāk mājas darbu, jo studentiem ir arī privātā dzīve, 

 nav iespējams obligātais apmeklējums, jo ir jāstrādā, lai mācītos, 

 katrs priekšmets ir svarīgs, bet dažiem pasniegšanas stils varētu būt 

modernāks, profesionālāks,  

 dažiem studentiem ir iebildumi pret retorikas kursu, dažiem pret filosofijas 

kursu,  

 3. kursā plenēru pārcelt uz citu vietu kalendārā. 

Par mācību procesa organizāciju: 

 organizēt blīvāku  nodarbību sarakstu, lai būtu mazāk ceļa izdevumu vienas 

lekcijas dēļ,  

 lai nebūtu logu sarakstā no 9 45 līdz 14 00, 

 lekcijās vairāk izmantot datortehniku,  

 lai programmu direktori paši pavērotu lekcijas un cik lietderīgi noris mācību 

process. 

Par materiālo bāzi: 

 lai bibliotēkās būtu pieejama arī jaunākā literatūra, dažas grāmatas grūti atrast,  

 rast iespēju strādāt ar interaktīvo tāfeli,  

 lai katrā kabinetā būtu datortehnika. 

 
                                                             Paldies par atsaucību! 

 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku 

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

Fakultāte: Izglītības un vadības  Programmas direktors: doc. V.Dombrovskis 

Studiju programma: ___„Sporta skolotājs“   

Kurss: _____I____ 

Studiju veids: ___Pilna laika____ 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu). 

  

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi pēc piecu ballu skalas, kur: 

 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 

A. tabula 

Nr. Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

1.  Pedagoģijas vēsture 3,8 3,8 „-” 12% 

„=” 88% 

2.  Vispārīgā psiholoģija 3,9 3,8 „-” 18% 

„=” 82% 

3.  Informācijas tehnoloģijas I,II 3,5 4,1 
„-” 29% 

„=” 65% 

„+” 6% 

4.  Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana I,II 4,2 4,3 
„-” 12% 

„=” 82% 

„+” 6% 

5.  Bioķīmija 3,4 3,4 
„-” 24% 

„=” 64% 

„+” 12% 

6.  Cilvēka anatomija 4,4 4,2 
„-” 12% 

„=” 76% 

„+” 12% 

7.  Cilvēka fizioloģija I 4,4 4,1 
„-” 24% 

„=” 64% 

„+” 12% 

8.  Pirmā palīdzība 4 4,1 
„-” 12% 

„=” 76% 

„+” 12% 

9.  Veglatlētika un  tās mācību metodika I 4,2 3,8 
„-” 12% 

„=” 47% 

„+” 41% 

10.  Sporta teorija un metodika I 3,9 3,5 
„-” 47% 

„=” 47% 

„+” 6% 



11.  Sporta vēsture 3,5 3,5 „-” 24% 

„=” 76% 

12.  Projektu izstrāde un vadība 3,4 3,7 „-” 41% 

„=” 59% 

13.  Vingrošana u tās mācību metodika I,II 4,7 4,5 
„-” 12% 

„=” 82% 

„+” 6% 

14.  Peldēšana un tās macību metodika I,II 4,5 4,4 
„-” 6% 

„=” 47% 

„+” 47% 

15.  Ārpusstundu sporta nodarbību organizēšana un vadīšana 3,9 3,6 
„-” 29% 

„=” 53% 

„+” 18% 

16.  Futbols un tās macību metodika 4 3,7 
„-” 18% 

„=” 35% 

„+” 47% 

17.  Florbols un tā mācību metodika 3,7 3,4 
„-” 12% 

„=” 53% 

„+” 35% 

18.  Latvijas kultūras vēsture/Pasaules kultūras vēsture 3,5 3,9 „-” 18% 

„=” 82% 

19.  Studiju darbs - projekts 3,5 3,2 „-” 41% 

„=” 59% 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 

kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina 18% 

2. Pamatā apmierina 59% 

3. Daļēji apmierina 23% 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 

aiziet no universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 

ar mācību literatūru un metodiskajiem 

materiāliem? 

1. Pietiekams 82% 

2.  Nepietiekams 18% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieži 94% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 6% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 88% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 12% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 94% 

2. Nē 6% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 

1. Jā 71% 

2. Nē 29% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 100% 

2. Neapmierinoša 

    

9. Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši 94% 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 6% 

    



10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 

 

-jaunie kresli 203.auditorijā; 

-jauns inventārs sporta kompleksā; 

-jānomaina bioķīmijas pasniedzēju; 

-ievest jaunus sporta veidus; 

-biežāk kārtot medicīniskās pārbaudes; 

-lai būtu lielākā iespēja bezmaksas 

apmeklēt sporta un medicīnas masāžu; 

-uzlabot pasnidzēju objektivitāti; 

-vairāk sporta nodarbību; 

-ārpusstundu nodarbību organizēšana 

3.vai4. kursā.   

 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku 

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

Fakultāte: Izglītības un vadības  Programmas direktors: doc.V.Dombrovskis 

Studiju programma: ___„Sporta skolotājs“   

Kurss: _____II______ 

Studiju veids: ___Pilna laika____ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu). 

  

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi pēc piecu ballu skalas, kur: 

 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 

A. tabula 

Nr. Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

1.  Audzināšanas teorija un metodika 3,4 3,6 
„-” 42% 

„=” 58% 

2.  Pedagoģiskā psiholoģija 3,7 4,1 

„-” 42% 

„=” 53% 

„+” 5% 

3.  Cilvēka fizioloģija II 4,5 4,6 

„-” 21% 

„=” 58% 

„+” 21% 

4.  Sporta fizioloģija 4,6 4,6 

„-” 16% 

„=” 52% 

„+” 32% 

5.  Sporta teorija un metodika II, III 4,3 4,6 

„-” 16% 

„=” 58% 

„+” 26% 

6.  Vingrošana un tās mācību metodika III,IV 4,6 4,6 

„-” 26% 

„=” 47% 

„+” 26% 

7.  Mākslas vingrošana un tās mācību metodika 4,3 4,6 

„-” 32% 

„=” 63% 

„+” 5% 

8.  Tautas dejas, ritmika un to mācību metodika 3,7 4,5 

„-” 32% 

„=” 57% 

„+” 11% 

9.  Vieglatlētika un tās mācību metodika II,III 4,4 4,2 

„-” 16% 

„=” 63% 

„+” 21% 

10.  Volejbols un tā mācību metodika I,II 4,4 4,4 
„-” 16% 

„=” 37% 



„+” 47% 

11.  Filosofija 3,1 3,8 

„-” 37% 

„=” 47% 

„+” 16% 

12.  Svešvaloda I,II 3,7 3,6 

„-” 32% 

„=” 32% 

„+” 37% 

13.  Sports pirmsskolas izglītībā 3,9 4 

„-” 32% 

„=” 53% 

„+” 16% 

14.  Mācību prakse (slēpošana un tās mācību metodika) 4 4,2 

„-” 16% 

„=” 37% 

„+” 47% 

15.  Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu prakse 3,7 4 

„-” 53% 

„=” 32% 

„+” 16% 

16.  Studiju darbs pedagoģijā 4,1 4,5 

„-” 32% 

„=” 63% 

„+” 5% 

 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 

kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina 32% 

2. Pamatā apmierina 37% 

3. Daļēji apmierina 26% 

4. Neapmierina 5% 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 

aiziet no universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 

ar mācību literatūru un metodiskajiem 

materiāliem? 

1. Pietiekams 74% 

2.  Nepietiekams 26% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieži 90% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 5% 

 

3. Nē. Kāpēc? 5% 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 95% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 5% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 79% 

2. Nē 21% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 

1. Jā 56% 

2. Nē 44% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 79% 

2. Neapmierinoša 21% 

    

9. Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši 84% 

2. Neapmierinoši 11% 

3. Cita atbilde 5% 

    

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 

 

-balstīties uz sporta dotībām un 

prasmēm, nevis uz sekmēm; 

-ievest vairāk fizisko aktivitāšau; 

-organizēt vairāk sporta pasākumu; 

-pašattīstība 

 



DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku 

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: Izglītības un vadības  Programmas direktors: doc.V.Dombrovskis 

Studiju programma: __„Sporta skolotājs“   

Kurss: ____III______________________ 

Studiju veids: ___Pilna laika____ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu). 

  

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi pēc piecu ballu skalas, kur: 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 

A. tabula 

Nr. Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

1.  Aerobika un tās mācību metodika 4,7 4,8 
„=” 82% 

„+” 18% 

2.  Biomehānika 3,4 3 

„-” 29% 

„=” 59% 

„+” 12% 

3.  Mācību organizācijas pamati 3,6 3,8 

„-” 35% 

„=” 59% 

„+” 6% 

4.  Sporta medicīnas pamati 4,4 4,7 
„=” 77% 

„+” 23% 

5.  Sociālā pedagoģija 3,7 3,9 
„-” 12% 

„=” 88% 

6.  Sporta psiholoģija 4,2 4,3 

„-” 6% 

„=” 76% 

„+” 18% 

7.  Sporta teorija un metodika IV,V 4,4 4,4 

„-” 12% 

„=” 70% 

„+” 18% 

8.  Vingrošana un tās mācību metodika 4,9 4,7 
„=” 71% 

„+” 29% 

9.  Sociālā un personības psiholoģija 3,7 4,2 

„-” 12% 

„=” 76% 

„+” 12% 

10.  Basketbols un tā mācību metodika I,II 4,2 4,4 

„-” 6% 

„=” 70% 

„+” 24% 

11.  Vieglatlētika un tās mācību metodika IV,V 4,1 3,8 

„-” 6% 

„=” 70% 

„+” 24% 



12.  Kustību rotaļas un to mācību metodika 4,4 4,4 

„-” 6% 

„=” 82% 

„+” 12% 

13.  Atlētiskā vingrošana un tās mācību metodika 4,4 4,5 

„-” 6% 

„=” 59% 

„+” 35% 

14.  Tūrisms un tā mācību metodika 4 4 

„-” 12% 

„=” 71% 

„+” 17% 

15.  Mācību prakse (tūrisms un tā mācību metodika) 4,1 3,9 

„-” 18% 

„=” 53% 

„+” 29% 

16.  Ētika 3,2 4 
„-” 29% 

„=” 71% 

17.  Audzināšanas darba un profesionālās kvalifikācijas 

prakse 
4,7 4,6 

„=” 88% 

„+” 12% 

18.  Studiju darbs sporta  metodikā 4,1 4,4 

„-” 12% 

„=” 70% 

„+” 18% 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 

kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina 24% 

2. Pamatā apmierina 64% 

3. Daļēji apmierina 12% 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 

aiziet no universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 

ar mācību literatūru un metodiskajiem 

materiāliem? 

1. Pietiekams 77% 

2.  Nepietiekams 23% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieži 94% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 6% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 88% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 12% 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 82% 

2. Nē 18% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 

1. Jā 65% 

2. Nē 35% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 100% 

2. Neapmierinoša 

    

9. Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši 100% 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 

    

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 

-izlidzīnāt priekšmetu skaitu starp 

semestriem 

 



 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais student! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku 

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: Izglītības un vadības  Programmas direktors: doc.V.Dombrovskis 

Studiju programma: ___„Sporta skolotājs“   

Kurss: _____IV______________________ 

Studiju veids: ___Pilna laika____ 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu). 

  

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi pēc piecu ballu skalas, kur: 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 

A. tabula 

 

Nr. Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

1.  Speciālā pedagoģija 4,3 4,7  „=” 100% 

2.  Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 4,5 4,3 

„-” 10% 

„=” 70% 

„+” 20% 

3.  Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana 4,8 5 
„=” 60% 

„+” 40% 

4.  Handbols un tā mācību metodika 4,2 4,4 
„-” 20% 

„=” 80% 

5.  Badmintons, galda teniss un to mācību metodika 4 4,4 
„=” 60% 

„+” 40% 

6.  Sporta masāža 4,9 4,9 
„=” 30% 

„+” 70% 

7.  Ekonomika/Civilzinības/Socioloģija/Politoloģija 3,2 4,2 

„-” 50% 

„=” 40% 

„+” 10% 

8.  Pašaizsardzība un tās mācību metodika 4,9 4,8 
„=” 20% 

„+” 80% 

9.  Mācību sasniegumu izvērtēšana 4,7 4,8 „=” 100% 

10.  Sporta pasākumu organizēšana un vadīšana skolā 4,6 4,6 
„=” 90% 

„+” 10% 

11.  Bērnu sporta nometnes organizēšana un vadīšana 4,4 4,6 
„=” 90% 

„+” 10% 

12.  Bērnu tiesības un to aizsardzība 4,5 4,5 
„=” 90% 

„+” 10% 

13.  Profesionālās kvalifikācijas prakse 4,8 4,8 „=” 100% 

 



 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 

kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina 50% 

2. Pamatā apmierina 40% 

3. Daļēji apmierina 

4. Neapmierina 10% 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 

aiziet no universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 

ar mācību literatūru un metodiskajiem 

materiāliem? 

1. Pietiekams 90% 

2.  Nepietiekams 10% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieži 100% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 100% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc? 

 

3. Nē. Kāpēc? 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 80% 

2. Nē 20% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 

1. Jā 60% 

2. Nē 40% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 100% 

2. Neapmierinoša 

    

9. Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši 100% 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 

    

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
-2.semestrī samazināt lekciju skaitu 

sakarā ar praksi; 

-palielināt sporta masāžu un 

pašaizsardzību; 

-sporta kompleksa remonts; 

-vairāk nodarbību; 

-samazināt praksi vai likt to atsevišķi 

no lekcijām 

 

 

Paldies par atsaucību! 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pielikums. Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 



Pilna laika studiju programmu „Sporta skolotājs”,  „Pirmsskolas skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs”  

aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

 

Nr. Vārds, uzvārds Bakalaura darba tēma latviešu 

valodā 

Bakalaura darba tēma angļu valodā Bakalaura darba 

vadītājs 

Bakalaura darba 

recenzents 

2009./2010. st.gads 

1.  Laurens Oskars Metiena prasmju attīstība 5.klases 

skolēniem basketbola fakultatīva 

nodarbībās 

Development of  shooting skills in extra-

curricular lessons of basketball in grade 5 

lekt. N.Romaņenko lekt. A.Kovaļevskis 

2.  Andrejevs Jurijs Fiziskā sagatavotība 12-14 gadus veciem 

skolēniem 

Physical preparedness of 12-14 years old 

pupils’ at sport lessons 

lekt. N.Romaņenko lekt. I.Kazakeviča 

3.  Jezuns Raivis Sižeta sporta nodarbība pamatkustību 

attīstība  5-6 gadus veciem bērniem 

Sports scene lesson for basic movement 

development of 5-6 year old children 

lekt. N.Romaņenko lekt. I.Kazakeviča 

4.  Pulkstenis Nauris Spēka attīstība 5.klases skolēniem volejbola 

stundās 

Strength development at volleyball lessons in 

grade 5 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Romaņenko 

5.  Maksimčuks 

Jevgenijs 

Futbola piespēles pilnveidošana 10.-

12.klases skolniekiem sporta stundās 

Improvement of football pass skills at sport 

lessons in grades 10-12 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. S.Čapulis 

6.  Grigorjeva Viktorija Saskarsmes prasmju attīstība 1.klases 

skolēnu sporta stundā  

Development of  interaction skills at sport 

lesson in grade 1 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Geriņa 

7.  Meškovska Alise Ritmiskā vingrošana pozitīvās attieksmes 

attīstībai pret fiziskām aktivitātēm 9.klases 

skolēniem 

Rhythmic gymnastics  for developing positive 

attitude towards physical activity in grade 9 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Geriņa 

8.  Zabarovskis Jānis Spēka attīstība 10.-12. klašu skolēniem 

svarbumbu celšanas pulciņā 

Strength development  at kettlebell-lifting 

classes in grades 10-12 

lekt. S.Čapulis lekt. N.Romaņenko 

9.  Klešniks Kaspars Spēka attītība 10-12 gadus veciem 

skolēniem boksa nodarbībās 

Strength development of 10-12 year old pupils 

at box lessons 

lekt. S.Čapulis lekt. A.Kovaļevskis 

10.  Ostrovskis Jurijs Lokanības attīstība 4-11 gadīgiem bērniem 

sporta deju nodarbībās  

Development of flexibility of 4-11 year old 

pupils at ballroom dance lessons  

lekt. S.Čapulis lekt. I.Kazakeviča 

11.  Višņakovs 

Aleksandrs 

Izturības attīstība 15-18 gadīgiem skolēniem 

grieķu-romiešu cīņas sekcijā 

Endurance development of 15-18 year old 

pupils in Greco-Roman wrestling section 

lekt. S.Čapulis lekt. N.Romaņenko 

12.  Mitlaševičs Dmitrijs Racionālas stājas veidošana 1.klases 

skolēniem sporta stundās  

Rational posture formation at sport lessons in 

grade 1 

lekt. N.Geriņa lekt. I.Kazakeviča 

13.  Krasovska Olga Vērtēšanas kritēriji un pašvērtējums mācību 

sasniegumu attīstībai 8.klases skolēniem 

basketbola stundās 

Evaluation criteria and self-assessment for 

development of academic achievement at 

basketball lessons in grade 8 

 

lekt. N.Geriņa lekt. N.Romaņenko 



14.  Passija Jekaterina Dinamiskas minūtes un kustību rotaļas 

starpbrīžos veselības nostiprināšanai 

1.klases skolēniem 

Dynamic minutes and motion games during 

breaks for strengthening of health in grade 1 

lekt. N.Geriņa lekt. S.Čapulis 

15.  Arestovs Dmitrijs Koordinācijas spēju attīstība 1.-3.klases 

skolēnu dejas pulciņā 

Development of coordination skills in dance 

hobby group in grades 1-3 

lekt. N.Geriņa lekt. I.Kazakeviča 

16.  Kruglova Marina Tai-bo sporta stundās intereses attīstībai par 

fiziskajām aktivitātēm 7-8.klases skolēniem 

Tae-bo in sport lessons for stimulation of  

interest in physical activities in grades 7-8 

lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

17.  Geiba Ginta Sižetiskās nodarbības racionālās stājas 

attīstībai 1.klases skolēniem sporta stundās 

Game elements for development of  rational 

posture at sport lessons in grade 1 

lekt. I.Kazakeviča lekt. S.Čapulis 

18.  Vulāne Skaidrīte Futbola prasmju attīstība 4.klases skolēniem 

sporta stundās 

Development of football skills at sport lessons 

in grade 4 

lekt. I.Kazakeviča lekt. A.Kovaļevskis 

19.  Andrejeva Oksana Ritma izjūtas attīstībai 4.klases skolēniem 

sporta stundās 

Development of sense of rhythm at sport 

lessons in grade 4 

lekt. I.Kazakeviča lekt. S.Čapulis 

20.  Vanaga Klinta Pašvērtējuma prasmju attīstība 5.klases 

skolēniem sporta stundā 

Development of self-assessment skills at sport 

lessons in grade 5 

lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

21.  Atroška Ona Pilsoniskuma aspekts pirmsskolas 

pedagoģiskajā procesā 5-6 gadus veciem 

bērniem 

Civic aspect in preschool pedagogical process 

for 5-6 year old children 

lekt S.Zariņa lekt L.Silova 

22.  Dzevaltovska 

(Petrova) Marina 

Vērtīborientācijas pilnveide 5-6 gadus 

veciem bērniem rotaļnodarbībās 

Development of 5-6 year old children’s value 

orientation at play lessons 

lekt L.Silova lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

23.  Fjodorova Ļubova Pirkstu sīkās muskulatūras attīstība 5-6 

gadus veciem bērniem pirmsskolas 

pedagoģiskajā procesā 

Development of 5-6 year old children’s fine 

fingers muscle skills in preschool pedagogical 

process 

lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

lekt S.Zariņa 

24.  Grigorjeva Jeļena Rotaļas un spēles ģeometrisko figūru 

apguvē 5-6 gadus veciem bērniem 

Plays and games in acquisition of geometric 

shapes for 5-6 year old children 

pētn. I.Mičule lekt. I.Timinska 

25.  Iesalniece Renāte Rotaļspēles 4-5 gadus vecu bērnu 

paškontroles attīstībā sporta nodarbībās  

Play-games at sport lessons for self-control 

development of 4-5 year old children  

lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

lekt L.Silova 

26.  Lazdovska Jeļena Galda spēles ģeometrisko formu un krāsu 

apguvē 5-6 gadus veciem bērniem  

Table games in acquisition of geometric 

shapes and colours for 5-6 year old children 

lekt L.Silova lekt. I.Timinska 

27.  Lazučonoka Irina Rotaļspēles 3-4 gadu vecu bērnu skaņu 

izrunas attīstībai 

Play-games for the development of 3-4 year 

old children’s sound pronunciation 

lekt. I.Timinska lekt S.Zariņa 

28.  Leibča Liāna Rotaļas skaita jēdziena un skaitīšanas 

apguvē 5-6 gadus veciem bērniem  

Games in acquisition of the notion of number 

and counting for 5-6 year old children  

lekt L.Silova lekt. I.Timinska 

29.  Lozda Līga Ilgtspējīgas attīstības aspektu integrēšana 

pirmsskolas pedagoģiskajā procesā 

piecgadīgajiem bērniem 

Integration of sustainable development aspects 

in preschool pedagogical process for 5 year 

old children 

lekt S.Zariņa lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

30.  Lukjanska Anna Pasakas 5-6 gadu vecu bērnu 

vērtīborientācijas pilnveidei 

Fairy tales for development of 5-6 year old 

children’s value orientation 

lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

lekt S.Zariņa 



31.  Maļikova Jūlija Pasakas un rotaļu elementi  5-6 gadu vecu 

bērnu runas attīstībā 

Fairy tales and play elements in 5-6 year old 

children’s speech development 

pētn. I.Mičule lekt S.Zariņa 

32.  Plotņikova Natālija Skaņu izrunas attīstība 2-3 gadus veciem 

bērniem pirmsskolas pedagoģiskajā procesā 

Development of 2-3 year old children’s sound 

pronunciation in preschool pedagogical 

process  

lekt S.Zariņa pētn. I.Mičule 

33.  Stivriņa Diāna Aktivitātes 2-3 gadus vecu bērnu sensorai 

attīstībai pirmsskolas pedagoģiskajā procesā 

Activities for 2-3 year old children’s sensory 

development in preschool pedagogical process 

lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

pētn. I.Mičule 

34.  Tanaga Ilona Integrētā pieeja 3-4 gadus vecu bērnu 

saskarsmes prasmju attīstībai 

Integrated approach for 3-4 year old children’s 

interaction skills development 

lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

lekt L.Silova 

35.  Zahareviča Svetlana Integrētā pieeja tēmas „Drošība” apguvē 5-6 

gadus veciem bērniem 

Integrated approach for the acquisition of the 

theme “Security” for 5-6 year old children 

lekt S.Zariņa lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

2010./2011. st.gads 

1.  Kudrjavceva 

Jekaterina 

Stājas veidošana 1.klases skolēniem sporta 

stundā  

Posture development for 1st grade pupils at 

sport lessons 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. N.Geriņa 

2.  Lāčkājs Gatis Futbola spēles kustību prasmju un iemaņu 

attīstība 6.klases skolēniem interešu 

izglītības pulciņā 

Development of football movement skills for 

6th grade students in the hobby group of 

interest education 

Lekt. N.Geriņa Lekt. N.Romaņenko 

3.  Litvinoka Anna Slēpošanas prasmju attīstība 5.klases 

skolēniem sporta stundās 

Ski skills development of the fifth grade 

children in sports lessons 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. A.Kovaļevskis 

4.  Ozols Juris Pašvērtējuma prasmju attīstība 5.klases 

skolēniem volejbola stundās 

Development of self-evaluation skills for 5th 

grade pupils in volleyball lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. A.Kovaļevskis 

5.  Petrinčika Ingrīda Plakanās pēdas korekcija 1.klasē sporta 

stundās 

Correction of flat feet at the sports lessons in 

the 1st grade  

Lekt. N.Romaņenko Lekt. I.Kazakeviča 

6.  Smirnaja Jūlija Koriģējošā peldēšana pareizas stājas 

veidošanai 7.klases skolniekiem 

Forming of a correct posture for pupils in the 

1st grade at the lessons of corrective 

swimming 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. N.Romaņenko 

7.  Stripkāne Līga Lokanības attīstība 6.klases skolēniem 

volejbola stundās un patstāvīgā darbā 

Development of flexibility for 6th grade 

students in volleyball lessons and independent 

work  

Lekt. A.Kovaļevskis Lekt. I.Kazakeviča 

8.  Širina Ināra Lokanības attīstība 3.klases skolēniem 

sporta stundās 

Flexibility development for third class pupils 

at sport lessons 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. . S.Čapulis 

9.  Usāns Kaspars Koordinācijas spēju attīstība 7.klases 

skolēniem volejbola stundās 

Development of coordination skills for 7th 

grade students in the lessons of volleyball 

Lekt. A.Kovaļevskis Lekt. N.Romaņenko 

10.  Vārna Ilva Spēka attīstība 14-15 gadīgiem pusaudžiem 

vieglatlētikas pulciņā 

Development of strength for 14-15 year old 

teenagers in the track-and-field hobby group 

Lekt. N.Geriņa Lekt. . S.Čapulis 

11.  Zvaigznekalne Daiga Kustību rotaļas basketbola spēles prasmju 

attīstībai 6.klases skolēniem sporta stundās 

Exercise games for development of basketball 

game skills of sixth grade pupils at sports 

lessons 

Lekt. A.Kovaļevskis Lekt. N.Geriņa 



12.  Abaļeviča Irina Sižeta lomu rotaļas 3-4 gadus vecu bērnu 

vārdu krājuma paplašināšanai 

Storyline role plays for 3-4-year-old 

children’s vocabulary expansion   

Lekt. I.Timinska Lekt. S.Zariņa 

13.  Aleksandroviča 

Svetlana 

Uzmanības noturības attīstība 3-4 gadus 

veciem bērniem rotaļnodarbībās 

Development of 3-4-year-old children’s 

attention stability in play-activities 

Lekt. L.Silova Lekt. I.Timinska 

14.  Gabrena Viktorija Novērošana 4-5 gadu vecu bērnu uzmanības 

attīstībai dabas nodarbībās 

Observation for the development of 4-5-year-

old children’s attention in teaching about 

nature processes 

Lekt. I.Timinska Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

15.  Isajeva Anastasija Pasaka 5-6 gadus vecu bērnu matemātisko 

priekšstatu attīstībai 

Development of mathematical notions for 

children aged 5-6 years through the use of 

fairytales 

Lekt. S.Zariņa Lekt. I.Timinska 

16.  Kokaine Agita Lasītprasmes apguve 4-5 gadus veciem 

bērniem attīstošā pirmsskolas vidē 

Development of 4-5-year-old children’s 

reading skills in a development-conductive 

pre-school environment 

Lekt. S.Zariņa Lekt. I.Timinska 

17.  Liņkova Karīna Uzskatāmi tēlainās domāšanas attīstība 

tēmas „ Ģeometriskas figūras un formas” 

apguvē 4-5 gadus veciem bērniem 

Development of 4-5-year-old children’s 

visual-figurative thinking in mastering the 

theme „Geometrical figures and forms”  

Lekt. I.Timinska Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

18.  Ņikitina Olga Uzmanības noturības attīstība matemātisko 

priekšstatu veidošanai rotaļnodarbībās 5-6 

gadus veciem bērniem 

Development of the stability of attention for 

forming mathematical notions of 5-6-year-old 

children during game activities 

Lekt. I.Timinska Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

19.  Purviņa Olga Redzes atmiņas attīstība 4-5 gadus veciem 

bērniem mācību procesā pirmsskolā 

Development of visual memory for 4-5 year 

old children in preschool pedagogical process 

Lekt. L.Silova Lekt. I.Timinska 

20.  Ragele Liene Didaktiskās rotaļas vārdu krājuma 

paplašināšanai 3-4 gadus veciem bērniem 

Didactic games enlarging vocabulary for 3-4-

year-old children 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. S.Zariņa 

21.  Saukāne Jūlija Pamatkustības koordinācijas spēju attīstībai 

4-5 gadus veciem bērniem sporta 

rotaļnodarbībās 

Development of basic movement coordination 

capability for 4-5 year old children during 

sport game activities 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. L.Silova 

22.  Sauša Līga Integrētā burtu apguve un fonemātiskās 

dzirdes attīstība 3-4 gadus veciem bērniem 

mācību procesā pirmsskolā 

Learning letters and development of 

phonematic hearing for 3-4-year-old children 

in pre-school  

Lekt. L.Silova Lekt. S.Zariņa 

23.  Skudra Lāsma Didaktiskās galda spēles  priekšstata par 

ģeometriskajām figūrām attīstībai 4 – 5 

gadus veciem bērniem 

Didactic board games for development of the 

notions of geometric shapes for 4-5-year-old 

children 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. I.Timinska 

24.  Sokolova Jekaterīna 2-3 gadus vecu bērnu izpratnes par savu 

ķermeni attīstība sporta rotaļnodarbībās 

Development of 2-3-year-old children’s 

understanding of their body during sports 

play-activities 

Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

25.  Stepanova Jadviga Pasakas elementi matemātisko priekšstatu 

attīstībai 3-4 gadu veciem bērniem 

Elements of Fairy tales in development of 

mathematical notions for 3-4-year-old 

children 

Pētn. E.Drelinga Lekt. I.Timinska 



26.  Švaikova Olga Sensorās spēles 4-5 gadu vecu bērnu 

matemātisko prasmju attīstībai 

Sensory games for the development of 4-5-

year-old children’s mathematical skills 

Pētn. E.Drelinga Lekt. L.Silova 

27.  Veišnaroviča Anna Orientēšanās laikā attīstība 5-6 gadus 

veciem bērniem mācību procesā pirmsskolā 

Development of orientation in time for 5-6-

year-old children in the preschool pedagogical 

process 

Lekt. L.Silova Lekt. I.Timinska 

28.  Vingre Kristīne Aktivitātes fonematiskās dzirdes attīstībai 5-

6 gadu veciem bērniem rotaļnodarbībās 

Activities for development of 5-6-year-old 

children’s phonematic hearing  at the play-

lessons 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. S.Zariņa 

29.  Vjakse Solvita Rotaļspēles 3-4 gadus vecu bērnu 

paškontroles attīstībā rotaļnodarbībās 

Games for 3-4-year-old children’s self-control 

development during play-lessons 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. L.Silova 

30.  Volkauska Nadežda Rotaļas 5-6 gadu vecu bērnu uzmanības 

attīstībai ģeometrisko figūru un formu 

apguvē 

Games for 5-6-year-old children’s attention 

development when learning about geometrical 

shapes and figures 

Lekt. I.Timinska Lekt. L.Silova 

31.  Āboliņa Laima Pasakas elementi intereses attīstībai par 

teksta uzdevumu risināšanu 4.klasē 

Fairy tale elements for developing interest in 

solving text-based tasks in the fourth grade 

Prof. E.Krastiņa J. Badjanova-

Lomzina 

32.  Astratova Oksana Tolerantas attieksmes pret sevi un pret 

vienaudžiem veidošanās mācību procesā 

3.klasē 

Formation of a tolerant attitude towards 

oneself and peers during the study process in 

the third grade 

Lekt. L.Silova Lekt. S.Zariņa 

33.  Cakule Indra Ilgtspējīgas attīstības principa integrēšana 

dabaszinību stundās otrajā klasē 

Integration of the principle of sustainable 

development in natural sciences lessons in the 

2nd grade 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. I.Timinska 

34.  Dimitrijeva Jūlija Projektu metode skolēnu izziņās intereses 

attīstībai tēmas „ Drošība” apguvē 3.klasē 

Project method for the development of 

cognitive interest of 3
rd

 grade pupils in 

learning about the theme „Security” 

Lekt. I.Timinska L. Silova 

35.  Dzerkale Jolanta Interaktīvās metodes lasītprasmes pilnveidei 

latviešu valodas stundās 2.klasei 

Interactive methods for literacy improvement 

at Latvian language lessons in the second 

grade 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. S.Zariņa 

36.  Fadejeva Natālija Integrētā pieeja lielumu salīdzināšanas 

prasmju attīstībai matemātikas stundās 

2.klasē 

Integrated approach for 2nd grade math 

lessons created to develop the skills to 

compare variables 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 

37.  Isajeva Zane Eksperiments dabaszinību stundās 3.klases 

skolēnu izziņas intereses attīstībai 

Experiment as the way of developing 

cognitive interest in lessons of nature science 

for pupils of Form 3  

Lekt. L.Silova Lekt. I.Timinska 

38.  Kondrašova-Lutinska 

Ludmila 

Skolēnu intereses par lasīšanu attīstība 

dzimtās valodas, dabaszinību un sociālo 

zinību stundās 4.klasē 

Development of students’ interest about 

reading in lessons of native language, nature 

science and social science in Form 4  

Pētn. I.Mičule Lekt. S.Zariņa 



39.  Koršunova Olga Matemātisko prasmju pilnveide mājturības 

un tehnoloģijas stundās 4.klasē 

Development of mathematical skills in 

housekeeping and technology lessons in the 

4th form 

Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

40.  Koršunova Viktorija Integrētā pieeja analīzes un sintēzes prasmju 

attīstībai matemātikas stundā 2.klasē 

Integrated approach for the development of 

analysis and synthesis skills in mathematics 

lessons in the 2nd form 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 

41.  Kozere Sandra Radošas darbības attīstība matemātikas 

stundās 4.klasē 

Creative activity development at the 4th grade 

mathematics lessons 

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

42.  Maļina Jeļena Izpratnes veidošana par tikumiskajām 

vērtībām dzimtās valodas stundās 3.klasē  

Formation of understanding moral values in 

the lessons of native language in Form 3 

Pētn. I.Mičule Lekt. S.Zariņa 

43.  Milaševiča Kristīna Interaktīvās metodes izziņas intereses 

attīstībai sociālo zinību stundās 2.klasē 

Interactive methods for cognitive interest 

development at social studies lessons in 

second grade 

Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

44.  Pastare Ligita Sadarbības prasmju attīstība 3.klases 

skolēniem sociālo zinību stundās  

Development of cooperation skills for 3 grade 

students at social studies lessons 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

45.  Pizāne Sandra Praktiskie uzdevumi skolēnu sadarbības 

prasmju attīstībai matemātikas mācībās 

3.klasē 

Practical tasks for development of 3
rd

 grade 

pupils’ cooperation skills in learning 

mathematics  

Lekt. I.Timinska Lekt. L.Silova 

46.  Plesņa Vita Skolēnu mācību sasniegumu pašvērtēšana 

matemātikā 3.klasē 

Self-assessment of 3
rd

 grade pupils’ learning 

achievements in mathematics 

Lekt. L.Silova Lekt. I.Timinska 

47.  Puncule Sandra Projekta metode sociālo prasmju attīstībai 

4.klasē 

Project method for the development of social 

skills in Form 4 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

48.  Radionova Dina Teksta uztveres attīstība latviešu valodas 

stundās 4.klasē 

Development of text perception in Latvian 

language lessons in Form 4 

Lekt. S.Zariņa Lekt. I.Timinska 

49.  Ragozina Lidija Didaktiskās galda spēles runas attīstībai 

bilingvālās dabas zinību mācībās 2.klasē 

Didactic board games for speech development 

in bilingual nature studies in the 2nd grade 

Lekt. J.Badjanova-

Lomzina 

Lekt. S.Zariņa 

50.  Rumjanceva Marina Integrētie uzdevumi skolēnu kreativitātes 

attīstībai mājturības un tehnoloģiju mācībās 

4.klasē 

Integrated tasks for development of pupils’ 

creativity in housekeeping and technology 

training for the 4th grade 

Lekt. I.Timinska Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

51.  Soldatenkova 

Ludmila 

Integrētie uzdevumi skolēnu izziņas 

intereses attīstībai tēmas „Tamborēšana” 

apguvē 5.klasē 

Integrated tasks to develop pupils’ cognitive 

interest in learning the topic „Crochet” in the 

5th grade 

Lekt. I.Timinska Lekt. L.Silova 

2011./2012. st .gads 

1.  Baiko Pāvels Fizisko īpašību attīstība 12-14 gadīgiem 

skolēniem ārpusstundu sporta nodarbībās 

Development of 12- to 14-year-old pupil's 

physical characteristics during  extracurricular 

classes 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. N.Geriņa 

2.  Domaņins Andrejs 10-11 gadīgu bērnu vispārējās izturības 

attīstība vieglatlētikas sekcijas nodarbībās 

Development of 10- to 11-year-old children’s 

general endurance during extracurricular track 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. . S.Čapulis 



and field athletics classes 

3.  Dzerkale Agrita Mācību individualizācija sporta stundās 1.-

2.klases skolēniem ar palielinātu ķermeņa 

masu 

Individualized teaching of overweight first- to 

second-formers during sports lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

4.  Fedotovs Iļja Spēka un lokanības attīstība 8.klases 

skolēniem sporta stundās 

Development of eighth-formers’ strength and 

flexibility during sports lessons 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. N.Geriņa 

5.  Fjodorova Nadežda Sporta minūtes un kustību rotaļas 

starpbrīžos veselības veicināšanai 1.klases 

skolēniem 

Sports minutes and movement games during 

recess for health prevention of first-formers’ 

Lekt. N.Geriņa Lekt. . S.Čapulis 

6.  Guževa Gaļina Apaļās muguras korekcija aerobikas 

papildnodarbībās 2.klasē 

Round-back correction during additional 

aerobics classes in form two 

Doc. S.Guseva Lekt. I.Kazakeviča 

7.  Kažoha Jevgeņijs Fizisko īpašību attīstība skolēniem 12-14 

gadu vecumā pašaizsardzības pulciņa 

nodarbībās 

Development of 12- to 14-year-old pupils’ 

physical characteristics during extracurricular 

self-defence classes 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. I.Kazakeviča 

8.  Kuzmina Karīna Racionālās stājas veidošana 1.klases 

skolēniem sporta stundās 

Formation of rational posture during sports 

lessons in form one 

Lekt. N.Geriņa Lekt. . S.Čapulis 

9.  Pitrāns Artūrs Skolēnu mācību motivācijas veidošanās 

īpatnības basketbola ārpusstundu 

nodarbībām 4.klasē 

Peculiarities of learning motivation formation 

during extracurricular basketball classes in 

form four 

Doc. S.Guseva Lekt. . S.Čapulis 

10.  Rostovs Oļegs Pirmās klases skolēnu ar palielinātu 

ķermeņa masu 

iesaistīšanās sporta stundās 

Participation of overweight first-formers in 

sports lessons 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. N.Geriņa 

11.  Šiļins Artūrs Mācību individualizācija sporta stundās 2.-

3.klases skolēniem ar palielinātu ķermeņa 

masu 

Individualized teaching of overweight second- 

to third-formers during sports lessons 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. I.Kazakeviča 

12.  Tarvids Jevgēnijs Pirmās klases skolēnu sadarbība un darba 

efektivitāte sporta stundās 

First-formers’ cooperation and work 

effectiveness during sports lessons 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. I.Kazakeviča 

13.  Točs Edgars Volejbola spēles kustību prasmju attīstība 

5.klases skolēniem sporta stundās 

Development of fifth-formers’ 

movement skills in volleyball  during sports 

lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

14.  Truškins Aleksandrs 11-13 gadīgu zēnu koordinācijas attīstība 

brīvās cīņas sporta nodarbībās 

Development of 11- to 13-year-old males’ 

coordination during freestyle wrestling classes 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. N.Geriņa 

15.  Vaļuks Arvis 
Kustību rotaļas basketbola pamatelementu 

apguvei 3.klases skolēniem sporta stundās 

Movement games with third-formers during  

sports lessons to master basic elements 

of basketball 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

16.  Volša Olga Projekta metode intereses veidošanai par 

sporta stundu 7.klases skolēniem 

Project method to create seventh-formers’ 

interest in sports lesson 

Lekt. N.Geriņa Lekt. . S.Čapulis 

17.  Zeiza Valdis Fiziskās sagatavotības pilnveidošana 8- Improvement of eighth- and ninth-formers’ Lekt. I.Kazakeviča Lekt. . S.Čapulis 



9.klases skolēniem physical fitness 

18.  A. Sozoņika 

 

4-5 gadus vecu bērnu pozitīvas attieksmes 

pret lasīšanu veidošanās pirmsskolā 

Formation of 4- to 5-year-old children’s 

positive attitude towards reading in preschool 

Lekt. S.Zariņa Lekt. J. Badjanova  

19.  R. Elksne Veseluma pieeja lasītprasmes apguvē 4 -5 

gadus veciem bērniem 

Holistic approach to developing 4- to 5-year-

old children’s reading skills 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

20.  A. Geižāne Integrētā pieeja 5 -6 gadus vecu bērnu runas 

attīstībai 

Integrated approach to 5- to 6-year-old 

children’s speech development 

Lekt. V. Guseva Lekt. S.Zariņa 

21.  K. Ingulēviča Vērojumi un eksperimenti 5 -6 gadus vecu 

bērnu pozitīvas attieksmes pret dabu 

veidošanai 

Observation and experiments to develop 5- to 

6-year-old children’s positive attitude towards 

nature 

Lekt. L.Silova Lekt. S.Zariņa 

22.  K. Apsīte Veseluma pieeja rakstītprasmes attīstībā 6 

gadus veciem bērniem pirmsskolā 

Holistic approach to developing 6-year-old 

children’s writing skills in preschool 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

23.  O. Isakina Pasakas 3 -4 gadus vecu bērnu saskarsmes 

prasmju attīstībai pirmsskolā 

Fairy tales to develop 3- to 4-year-old 

children’s cooperation skills in preschool 

Lekt. L.Silova Doc. S.Guseva 

24.  K. Monska Skaita un skaitīšanas prasmju apguve 

didaktiskajās rotaļās 4 -5 gadus veciem 

bērniem 

Development of 4- to 5-year-old children’s 

notion of number and calculation skills 

through didactic games 

Pētn. E. Drelinga Lekt. I.Timinska 

25.  J. Pivoroviča Didaktiskās rotaļspēles 5 gadīgu bērnu 

runas attīstībā 

Didactic game playing for 5-year-old 

children’s speech development 

Lekt. I.Timinska Lekt. S.Zariņa 

26.  A,Peļušonoka Didaktiskās spēles 5 gadīgu bērnu 

matemātisko priekšstatu attīstībai 

Didactic games to develop 5-year-old 

children’s mathematical notions 

Doc. S.Guseva Lekt. I.Timinska 

27.  G. Stivriņa Saskarsmes prasmju attīstība 5 -6 gadus 

veciem bērniem rotaļnodarbībās 

Social skills development among 5- to 6-year-

old children during play-lessons 

Lekt. J. Badjanova  Doc. S.Guseva 

28.  J. Kurnosova 6 -7 gadus vecu bērnu  ekoloģiskās 

attieksmes pret dabu veidošanās 

pedagoģiskajā procesā 

Formation of 6- to 7-year-old children’s 

ecological attitude towards nature in 

pedagogical process 

Lekt. J. Badjanova  Lekt. S.Zariņa 

29.  R. Lazdāne Integrētā rotaļnodarbībā 2 -3 gadus vecu 

bērnu psihiskās jomas attīstībā 

Integrated play-lessons to develop 2- to 3-

year-old children’s psyche 

Lekt. S.Zariņa Doc. S.Guseva 

30.  I.Lukjanova Izziņas intereses attīstība 5 -6 gadus veciem 

bērniem apkārtējās vides iepazīšanā 

Introducing 5- to 6-year-old children to 

surrounding environment to develop their 

inquiry interests 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

31.  S. Pluša Pirkstu sīkās muskulatūras attīstībā 3 -4 

gadus veciem bērniem iepazīstinot ar dabu 

Development of 3- to 4-year-old children’s 

finger dexterity by introducing them to nature 

Lekt. I.Timinska Lekt. L.Silova 

32.  S. Šņepste Saskarsmes prasmju attīstība 4 -5 gadu 

veciem bērniem rotaļnodarbībās 

Development of 4- to 5-year-old children’s 

interaction skills during play-lessons 

Lekt. L.Silova Doc. S.Guseva 

33.  T. Bļiznakova Didaktiskās rotaļas 2 -3 gadus vecu bērnu 

sensorajai attīstībai  

Didactic games for 2- to 3-year-old children’s 

sensory development 

Lekt. S.Zariņa 

 

 

Lekt. L.Silova 



34.  D. Ugorenko Saskarsmes kultūras veidošana 6-7 gadus 

veciem bērniem integrētajās rotaļnodarbībās 

Development of 6- to 7-year-old children's 

interaction culture during integrated play 

lessons 

Pētn. E. Drelinga Doc. S.Guseva 

35.  V. Širmamedova Mūzikas prasmju attīstība 5-6 gadus veciem 

bērniem mūzikas rotaļnodarbībās 

Development of 5- to 6-year-old children’s 

musical skills during music play-lessons 

Pētn. E. Drelinga Lekt. J. Badjanova 

36.  S. Jurševiča Rotaļas 4-5 gadus vecu bērnu fonemātiskās 

dzirdes attīstībai 

Games to develop 4- to 5-year-old children’s 

phonemic hearing 

Lekt. V. Guseva Lekt. S.Zariņa 

37.  I. Sedova Krāsu uztveres attīstība 3-4 gadus veciem 

bērniem integrētās rotaļnodarbībās  

Development of 3- to 4-year-old children’s 

colour perception during integrated play-

lessons 

Pētn. I.Mičule Lekt. J. Badjanova 

38.  Groznova Ļudmila Didaktiskās rotaļspēles skolēnu sadarbības 

prasmju attīstībai dabaszinību stundās 

2.klasē 

Didactic game playing to develop second-

formers’ cooperation skills during natural 

science lessons  

Lekt. I.Timinska Prof. E.Krastiņa 

39.  Kovaļonoka Anita Didaktiskās rotaļspēles skolēnu uzmanības 

attīstībai latviešu valodas stundās 2.klasē 

Didactic game playing to develop second-

formers’ attention during Latvian language 

lessons  

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova 

40.  Utināne Ieva Ilgtspējības princips skolēnu saskarsmes 

prasmju attīstībā sociālajās zinībās 5.klasē 

Principle of sustainability in the development 

of fifth-formers’ interaction skills during 

social science lessons  

Prof. E.Krastiņa A.prof. Dz.Iliško 

41.  Velika Juliana Pilsonisko prasmju attīstība mācību procesā 

2.klasē 

Development of civic skills during learning 

process in form two 

Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova  

42.  Bičko Viktorija Skolēnu uzskatāmi tēlainās domāšanas 

attīstība matemātikas stundās 1.klasē 

Development of first-formers’ demonstrative-

figurative thinking during mathematics 

lessons 

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova  

43.  Čiževska Tatjana Individuālā pieeja vārdu krājuma 

bagātināšanai mazākumtautību skolēniem 

latviešu mācībvalodas skolās 3.klasē 

Individual approach to vocabulary enrichment 

of minority children in Latvian schools in 

form three 

Lekt. S.Zariņa Lekt. I.Timinska 

44.  Grabovska Elvīra Kritiskās domāšanas attīstība matemātikas 

stundās 3.klasē 

Development of  critical thinking during 

mathematics lessons in form three 

Lekt. S.Zariņa Prof. E.Krastiņa 

45.  Mukāne Olga Interaktīvās mācības jēdzienu apguvei 

dabaszinībās 3.klasē 

Interactive learning for concept acquisition 

during natural science lessons in form three 

Lekt. L.Silova Prof. E.Krastiņa 

46.  Polgina Natālija Pārbaudes darbi 3.klases skolēnu zināšanu 

un prasmju izvērtēšanai matemātikā 

Tests for assessing third-formers’ 

mathematical knowledge and skills 

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova  

47.  Rakovska Zaiga Pētniecisko prasmju attīstība integrētās 

dabaszinību un matemātikas mācībās 

5.klasē 

Development of research skills during 

integrated science and mathematics studies in 

form five 

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova  

48.  Ruļuka Evita Didaktiskās spēles ar ģeometrisko figūru 

modelēšanu 4.klasē radošuma attīstībai 

Didactic games with modeling geometric 

shapes to develop fourth-formers’ creativity  

Prof. E.Krastiņa Lekt. L.Silova 



 

 

Nepilna laika studiju programmu“Sporta skolotājs”, „Pirmsskola skolotajs”, „Pamatizglītības skolotājs”  

 aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

 

N.p.

k. 

Studenta 

uzvārds, vārds 

Bakalaura darba tēma latviešu valodā Bakalaura darba tēma angļu valodā Bakalaura darba 

vadītājs 

Bakalaura darba 

recenzents 

2009/2010. st.gads 

1.  Aišpure Žanna Kustību rotaļas un rotaļveida uzdevumi rāpšanās 

un pārrāpšanās prasmju attīstībai 1. klases 

skolēniem 

Movement games and game-like exercises for 

developing crawling and climbing skills of the 

pupils of Form 1 

lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

2.  Atrahimovičs Oļegs Fizisko īpašību attīstība pusaudžiem 14 – 15 gadu 

vecumā sporta stundās  

Development of physical skills of adolescents at 

the age of 14-15 during sport lessons 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. S.Čapulis 

3.  Caune – Ostrovska 

Diāna 

Volejbola piespēļu prasmju attīstība 7. klases 

skolēniem sporta stundās 

Development of volleyball serve skills of the 7th 

form pupils in physical education lessons  

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Romaņenko 

4.  Cimars Edgars Basketbola metienu prasmju pilnveidošana sporta 

stundās 6.klasē  

Development of the variety of basketball shooting 

techniques during sport lessons in form 6 

lekt. N.Romaņenko lekt. A.Kovaļevskis 

5.  Čeirāne Diāna Kustību rotaļas fizisku īpašību attīstībai 7 - 10 

gadu veciem bērniem 

Movement games for the development of physical  

properties of children at the age of 7 - 10 
lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

6.  Dovgāns Ivo Muzikālās kustību rotaļas ritma izjūtas attīstībai 

sporta stundās sākumskolas vecuma bērniem 

Musical movement games for the development of 

the sense of rhythm of primary school-aged 

children during the lessons of sport 

lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Romaņenko 

7.  Fatičevs Aleksejs Veiklības un kustību koordinācijas attīstība 

bērniem 7-10 gadu vecumā 

Development of the coordination of deftness and 

movement of children at the age of 7-10 
lekt. I.Kazakeviča lekt. S.Čapulis 

8.  Ivanova Nataļja Kustību rotaļas plakanās pēdas profilaksei 5- 6 

gadus veciem bērniem 

Motion games for children aged 5-6 to prevent 

flat-foot 
lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

9.  Geriņa Anita Spēka attīstība 16-18 gadu veciem jauniešiem 

atlētiskās vingrošanas nodarbībās 

Strength development of  16-18 year old youth 

during body- building and free loads sessions  
lekt. S.Čapulis lekt. N.Romaņenko 

10.  Jusupova Inessa Kustību rotaļas sadarbības prasmju attīstībai 6 – 7 

gadus veciem bērniem 

Movement games for development of the 

cooperation skills of 6 – 7 year old children  
lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Geriņa 

11.  Kaupuže Nadežda Sasniegumu motivācijas veicināšana sporta 

stundās jaunākā skolas vecuma bērniem 

The promotion of the achievements` motivation in 

sport lessons for junior pupils 
lekt. I.Kazakeviča lekt. A.Kovaļevskis 

12.  Kaupužs Aigars Saskarsmes prasmju attīstība sporta stundās 

jaunākā skolas vecuma bērniem 

The development of the communication skills in 

sports lessons for junior pupils 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. I.Kazakeviča 

49.  Sokolova Aleksandra Pirmās klases skolēnu rakstītprasmes 

attīstība krievu valodas stundās  

Development of first-formers’ writing skills 

during Russian language lessons 

Lekt. J. Badjanova Lekt. L.Silova 

50.  Zvērbule Liāna Plānošanas prasmju attīstība integrētos 

projektos matemātikas mācībās  4.klasē 

Development of planning skills via integrated 

projects in mathematic in form four 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 



13.  Lazovskis Sergejs Handbola prasmju attīstība 6. klases skolēniem 

sporta stundās 

The development of handball skills for the 6th form 

pupils during sport classes 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Romaņenko 

14.  Maršava Inese Rotaļas un spēles sadarbības attīstībai sporta 

stundās sākumskolā 

Plays and games for the development of 

cooperation during sports lessons in primary 

school 

lekt. I.Kazakeviča lekt. N.Romaņenko 

15.  Moisejenoks Jānis Volejbola serves prasmju attīstība 7. klases 

skolēniem sporta stundās 

Development of the skills of volleyball serves of 

the 7th form pupils during sport lessons 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. N.Romaņenko 

16.  Pilabere Agrita  Telpiskās izjūtas attīstība sporta stundā 

sākumskolā 

Development of spatial perception during sport 

lessons in elementary school 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. I.Kazakeviča 

17.  Rukmans Mareks Speciālie vingrinājumi fiziskai sagatavotībai 

12.klases skolniecēm vieglatlētikas stundās 

Special exercises for physical training of girls of 

the 12th form during the  lessons of track and field 

athletics  

lekt. S.Čapulis lekt. I.Kazakeviča 

18.  Savičevs Andrejs Stājas traucējumi un to korekcija 10-14 gadus 

veciem bērniem sporta stundās 

Infringement of posture of 10-14 year old children 

and its correction in sport lessons 

lekt. A.Kovaļevskis lekt. I.Kazakeviča 

19.  Uzols Aivars 12 – 13 gadīgo bērnu intereses attīstība par 

fiziskām aktivitātēm peldēšanas sekcijas iesācēju 

grupā 

Development of the interest about physical 

activities of 12-13 year old children in the beginner 

group of swimming section 

lekt. N.Geriņa lekt. I.Kazakeviča 

20.  Vilcāns Edgars 16-18 gadīgu basketbolistu pirmsspēles 

psiholoģiskā sagatavošana 

Pre-start psychological preparation of young 

basketball players 

lekt. N.Romaņenko lekt. S.Čapulis 

21.  Aleksandrova Ināra Saskarsmes prasmju attīstība 5-6 gadus 

veciem bērniem dabas iepazīšanās nodarbībās 
Communication skills development of 5-6 

year old children during nature acquaintance 

lessons 

Lekt. N.Geriņa Pētn. E.Drelinga 

22.  Arsoba Margarita Rotaļas 5-6 gadus vecu bērnu runas attīstībā Games for 5-6 year old children's speech 

development 
Pētn. I. Mičule Lekt. S.Zariņa 

23.  Balahonova Irina Rotaļu izmantošana pedagoģiskajā procesā 2 

– 3 gadu vecu bērnu runas attīstībai 

The use of games in the educational process 

for 2-3 year old children' s speech 

development 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

Lekt. L.Silova 

24.  Subbotina Oxana Darbība ar priekšmetiem rotaļnodarbībās 

runas attīstīšanai bērniem 2 – 3 gadu vecumā 

Activity with objects during play lessons for 

2-3 year old children’s speech development  

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

Pētn. E.Drelinga 

25.  Bernāte Velta Latviešu tautasdziesmās atspoguļoto 

tikumisko vērtību integrācija 6 – 7 gadīgo 

bērnu darbaudzināšanas procesā pirmsskolā 

Integration of the moral values of Latvian 

folk songs in the work education process for 

6-7 year old children in pre-school  

Pētn. E.Drelinga As.prof. Dz.Iliško 

26.  Bidzāne Ludmila Pirkstiņrotaļas un skaitāmpanti 4 – 5 gadus 

vecu bērnu skaņu izrunas attīstībai 

Finger games and counting rhymes for 4-5 

year old children’s sound articulation 

development 

Lekt. S.Zariņa Lekt. L.Silova 

27.  Brunava Inita Rotaļspēles matemātisko priekšstatu 

veidošanai 5 – 6 gadus veciem bērniem 
Developing mathematical skills of 5 – 6 years 

old children with the help of games 
Lekt. V.Guseva Prof. E.Krastiņa 

28.  Buldure 

Aleksandra 

Rotaļspēles skaita jēdzienu apguvē un 

skaitīšanas prasmju attīstībā 4-5 gadu veciem 

bērniem 

Games for acquiring the concept of number 

and development of counting skills among 4-

5 year old children 

Lekt. S.Zariņa Prof. E.Krastiņa 
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29.  Buzenkova Olga Rotaļa kā 2 – 3 gadus vecu bērnu 

runas un saskarsmes prasmju veicinātāja 

Play as a promoter of 2-4 year old child’s 

speech and communication development 
Vad.pētn. V.Makarevičs Lekt. L.Silova 

30.  Cipruse Valentīna Sešgadīgo bērnu vārdu krājuma paplašināšana 

un aktivizēšana mācību priekšmetā 

”Iepazīstināšana ar dabu” 

Expansion and activation of six years old 

children’s vocabulary in the study course 

“The initiation to nature” 

Doc. R.Rinkeviča Lekt. S.Zariņa 

31.  Dimante Mārīte Integrētā pieeja runas attīstības veicināšanā 5-

7 gadu vecuma bērniem 
Integrated approach to speech development 

stimulation of 5-7 year old children 
Pētn. E.Drelinga Lekt. S.Zariņa 

32.  Dmitrijeva 

Viktorija 

4-5 gadus vecu bērnu runas attīstība 

pirmsskolas pedagoģiskajā procesā 
Speech development of 4-5 year old children 

in the pre-school educational process 
Vad.pētn. V.Makarevičs Lekt. S.Zariņa 

33.  Istratija Svetlana Muzikālo intelektu attīstoša darbība mūzikas 

nodarbības pirmsskolā 

Activity for the development of musical 

intellect at the music class in pre-school 

Prof. E.Krastiņa Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

34.  Jemeļjanova Inga Rotaļas 1 – 3 gadus vecu bērnu runas attīstībā Games for 1-3 year old children’s speech 

development 
Prof. E.Krastiņa Lekt. S.Zariņa 

35.  Krišjāne Anna Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošuma 

attīstība rokdarbu nodarbībās 

Senior pre-school age children’s creativity 

development at manual training classes 

As.prof. Dz.Iliško Pētn. E.Drelinga 

36.  Kuka Kristīne Rotaļas un spēles 3-4 gadus vecu bērnu 

sensoro sajūtu attīstībai 
Plays and games for three to four year old 

children’s sensory development 
Lekt. L.Silova As.prof. Dz.Iliško 

37.  Kupča Rasma 6-7 gadus vecu bērnu emocionālās gatavības 

skolai attīstība rotaļdarbībā 
Development of 6-7 year-old children’s 

emotional readiness for school in play 

activities 

Pētn. E.Drelinga Pētn. I.Mičule 

38.  Ļitvinova Inga Rotaļu iespējas 5 un 6 gadu vecu bērnu 

pašapziņas attīstībā 
Games for the evolution of 5-6 year old 

children’s self-confidence 
Pētn. E.Drelinga Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

39.  Mališevs 

Aleksandrs 

Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi attīstībai 

4-5 gadu vecu bērnu sīkā roku muskulatūrai 
The artistic means of expression for 4-5 year 

old children’s fine hand muscle development 
Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 
Pētn. I.Mičule 

40.  Mikuļeviča Tatjana Folklora 5 – 6 gadus vecu bērnu runas 

attīstības veicināšanā 
Folklore for 5-6 year old children’s speech 

development 
Vad.pētn. V.Makarevičs As.prof. Dz.Iliško 

41.  Muižniece Jeļena Uzskatāmi-tēlainas domāšanas attīstība 

didaktiskās spēlēs bērniem 5-6 gadu vecumā 
Educational games for development of 5-6 

year old children’s demonstrative - figurative 

thinking  

Lekt. L.Silova Prof. E.Krastiņa 

42.  Mūrniece Vizma Sociālo prasmju attīstība rotaļdarbībā jaunākā 

pirmsskolas vecuma bērniem 
Social skills development in play lessons for 

junior pre-school children 
Pētn. E.Drelinga Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

43.  Neiceniece Lienīte Kreativitātes attīstība rokdarbos 

piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem 

gatavojoties gadskārtas ieražu svētkiem 

Developing creativity of five and six-year old 

children in handicraft classes during 

preparing for seasonal custom festivities 

Pētn. I.Mičule Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

44.  Paškeviča Natālija Rokas sagatavošana rakstībai vizuālās 

mākslas nodarbībās 2. agrās bērnības grupā 

(2-3 gadus veciem bērniem) 

Hand lettering preparation at visual arts 

classes in 2nd early childhood group (2-3 year 

old children) 
 

As.prof. Dz.Iliško Vad.pētn. 

V.Makarevičs 
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45.  Paško Marina Saskarsmes prasmju attīstība 3-4 gadīgiem 

bērniem rotaļnodarbībās 
Development of 3-4 year old children’s 

communicative skills in play lessons 
As.prof. Dz.Iliško Lekt. L.Silova 

46.  Pokšāne Vita Bērncentrēta pieeja 5-6 gadīgo bērnu 

saskarsmes prasmju apguvē aktivitāšu centros 
The child centred approach for five and six 

year old children to acquire communication 

skills in activities centres 

Pētn. E.Drelinga  

47.  Pomerance 

Ludmila 

Saudzīgas attieksmes veidošana pret 

apkārtējo vidi izzinot tēmu "Atkritumi" 6-7 

gadus veciem bērniem 

Formation of 6-7 year old children’s lenient 

attitude towards the environment, by 

exploring the topic "Waste" 

Lekt. L.Silova Pētn. E.Drelinga 

48.  Pupkova Vija Lasītprasmes apguve 5-6 gadīgiem bērniem 

dzimtās valodas rotaļnodarbībās 
5-6 year old children's literacy development 

during the playtime lessons of the native 

language 

Vad.pētn. V.Makarevičs Lekt. S.Zariņa 

49.  Rogoza Nataļja Radošas iztēles veidošanās 3-4 gadus veciem 

bērniem caur netradicionāliem zīmēšanas 

paņēmieniem 

Formation of 3-4 year old children’s creative 

imagination with the methods of untraditional 

drawing 

Pētn. I.Mičule As.prof. Dz.Iliško 

50.  Šapolovska Tatjana Novērojumi un eksperimenti dabā 5 – 6 gadus 

vecu bērnu empātijas attīstībai 

Observations and experiments in nature for 5 

– 6 year old children’s empathy development  

Lekt. S.Zariņa Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

51.  Sapronova 

Svetlana 

Folklora īsas formas 6-7 gadus vecu bērnu 

valodas attīstība 

Development of the speaking skills of 6-7 

years old children by using short forms of 

folklore 

As.prof. Dz.Iliško Pētn. I.Mičule 

52.  Seļicka Karīna Rotaļas runas attīstībai 4-5 gadu vecuma 

bērniem pedagoģiskajā procesā 

Games for 4-5 year old children’s speech 

development in the pedagogical process 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 
Prof. E.Krastiņa 

53.  Silova Alla 5 – 6 gadīgo bērnu iztēles attīstība 

tēlotājdarbībā 
5-6 year old children’s imagination 

development in figurative activities 
Doc. R. Rinkeviča Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

54.  Skrebele Žanna Didaktisko spēļu izmantošanas iespējas 

izziņas interešu attīstībā 5 – 6 gadus veciem 

bērniem 

The potentialities of didactic games and plays 

in the process of forming the cognitive 

interests of 5-6 year old children 

Pētn. I.Mičule Pētn. E.Drelinga 

55.  Soboļeva Tatjana Tēlotājdarbība kā vecākā pirmsskolas vecuma 

bērnu estētisko jūtu rosināšanas veids 
Performing activity as a way of arousing 

senior preschool age children’s aesthetic 

feelings 

Pētn. I.Mičule As.prof. Dz.Iliško 

56.  Solovjova Inguna Vārdu krājuma attīstība 3-4 gadu vecuma 

bērniem lomu sižeta rotaļās 
Development of 3-4 year old children’s 

vocabulary in role-playing games 
Lekt. N.Geriņa Lekt. S.Zariņa 

57.  Šverņika Tatjana Pozitīvas attieksmes pret dabu attīstība 5-6 

gadus veciem bērniem rotaļnodarbībās 
The development of 5-6 year old children’s 

positive attitude to nature trough games  
Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

58.  Učelniece Larisa Iztēles attīstība zīmēšanas nodarbībās 6-7 

gadus veciem bērniem 
Imaginative development of 6-7 years old 

children at drawing lessons 
Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

59.  Ušacka Ruta Didaktiskās rotaļas 5-6 gadus vecu bērnu 

lasītprasmes attīstībai 
Didactic games for five to six year old 

children’s literacy development 
Pētn. I.Mičule  

60.  Utināne Dace Pašapziņas un sava "Es" attīstība 5 - 7 gadus Development of 5-7 year old children’s self- Prof. E.Krastiņa Pētn. E.Drelinga 

http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017619
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0018517
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017393
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017393
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017620
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017986
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017702
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0018302
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0018302
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0019871
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017448
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0018268
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017483
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0018070
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017842
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017480
http://duis.dau.lv/sec/stud.STDARB?l=1&P=0017389


veciem bērniem kustību rotaļās confidence and their ego during the exercise 

games 

61.  Žurova Danuta 2 – 3 gadus vecu bērnu sensoro spēju attīstība 

pedagoģiskajā procesā 
Developing sensorics of 2- 3 years old 

children in pedagogical process 
Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 
Pētn. I.Mičule 

2010./2011. st.gads 
1.  Gdaļina Jeļena Vērtēšanas kritēriju nozīme volejbola tehnikas 

pamatelementu apguvē 7. klases skolēniem 

Importance of the evaluating criteria in 

training basic elements of volleyball for 

pupils of the 7
th

 year 

Lekt. A.Kovaļevskis Lekt. I.Kazakeviča 

2.  Ginijatuļina Elvīra Lokanības attīstība aerobikas nodarbībās 13 – 

15 gadu vecām meitenēm ārpusstundu 

nodarbībās 

Development of flexibility in extracurricular 

aerobics classes for 13 – 15 year old girls 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. N.Geriņa 

3.  Rutkovska Aija Sižeta ārpusstundas nodarbības deju soļu 

prasmju apguvei 1. klasē 

Scene extracurricular classes for 

acquirement of dance-step skills in grade 1 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. S.Čapulis 

4.  Stepanovs 

Genādijs 

Kendo pamatelementu apguve 14 – 16 gadu 

vecuma skolēniem sporta sekcijā 

Mastering of Kendo fundamentals for pupils 

14-16 years old at sports section 

Lekt. N.Geriņa Mg.paed., lekt. 

N.Romaņenko 

5.  Vaivods Armīns Fiziskās sagatavotības pilnveide 3. klasē 

slēpošanas sporta stundās 

Physical training improvement of 3
rd

 form 

pupil’s in skiing classes 

Lekt. A.Kovaļevskis Lekt. I.Kazakeviča 

6.  Žukovs Oļegs Līdzsvara attīstība 5. – 6. klases skolēniem 

sporta stundās 

Balance development for the 5th and 6th 

grade pupils in sport lessons 

Lekt. S.Čapulis Lekt.A.Kovaļevskis 

7.  Feoktistova Irina Rotaļas saskarsmes prasmju attīstībai bērniem 2 

– 3 gadu vecumā 

Games for developing the communicative 

skills of 2-3-year-old children 

Lekt. L.Silova Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

8.  Galvanovska 

Anita 

Patstāvīguma audzināšana pirmsskolā interešu 

centros 3 – 7 gadus veciem bērniem 

Fostering 3-7-year-old children’s 

independent activity in the centres of 

interests in preschool 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

9.  Garda Skaidrīte Dabas materiāli 4 – 5 gadus vecu bērnu 

iepazīstināšanai ar dabu 

Natural artefacts and materials to acquaint 4-

5-year-olds with nature 

Vad.pētn. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 

10.  Homenko 

Nadežda 

Rotaļa un spēle matemātisko priekšstatu 

attīstībai vecākajā pirmsskolas grupā 

Plays and games for mathematical notions 

development in senior group of preschool 

children 

Prof. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 

11.  Jaunā Madara Pirkstiņrotaļas 3 – 4 gadus vecu bērnu runas 

attīstībai pirmsskolas iestādē 

Finger-games for 3-4-year-old children’s 

speech development in preschool 

Prof. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 

12.  Kondrašova Biruta Runas prasmes attīstība pirmsskolas vecuma 

bērnu sagatavošanā stāstīšanai 

Speech development in preparing preschool 

age children for storytelling 

Prof. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 

13.  Lazda Līga Pirkstu sīkās muskulatūras vingrinājumi 4 – 5 

gadus veciem bērniem runas attīstībai 

Exercises for small hand muscles in 4-5-

year- old children’s speech development 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Pētn. A.Skrinda 

14.  Mitrēvica Irina Rotaļas vārdu krājuma paplašināšanai 

pirmsskolas izglītības iestādē 3 – 4 gadus 

veciem bērniem 

Use of games for extension of vocabulary at 

nursery school for 3-4-year-old children 

Prof. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 



15.  Pitka Irina Pozitīva emocionālā saskarsme kā 2 – 3 gadīga 

bērna adaptācijas procesa veicinātāja 

Positive emotional communication as a 

promoter of a 2-3-year old child’s adaptation 

process 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Pētn. A.Skrinda 

16.  Polukejeva Nataļja Didaktiskās rotaļas priekšstata par lielumiem un 

mēriem attīstībai bērniem 3 – 4 gadu vecumā 

Didactic games for developing the 

conception of measurements and quantities 

for 3-4-year-old children 

Lekt. L.Silova Prof. A.Pipere 

17.  Poļakova Jeļena 2 – 3 gadus vecu bērnu adaptācija pirmsskolas 

vidē 

Adaptation of 2-3-year-old children in pre-

school environment 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

18.  Portnaja Gunita Didaktiskās rotaļspēles 4 – 5 gadīgu bērnu 

matemātisko priekšstatu pilnveidei un attīstībai 

Didactic games for improvement of 4-5-

year-old children’s mathematical conception 

and development 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Prof. A.Pipere 

19.  Putina Judīte Sadarbības prasmju attīstība lomu rotaļās 3 – 4 

gadus veciem bērniem 

Development of 3-4-year-old children’s co-

operation skills through role games 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Prof. A.Pipere 

20.  Samoviča Vija Ģimenes un pirmsskolas izglītības iestādes 

sadarbības organizācija 

Organisation of cooperation between 

preschools and family 

Prof. A.Pipere Lekt. N.Geriņa 

21.  Saveļjeva Mārīte Rotaļas izmantošanas iespējas 4 – 5 gadu 

vecuma bērniem runas attīstībā 

Opportunities for using games to enhance 4-

5-year-old children’s speech development 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

22.  Sunīte Ligita Rotaļnodarbība romu bērnu integrēšanai 

pirmsskolā 

Game exercises for integration of Roma 

children into preschool 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. N.Geriņa 

23.  Šternberga Gunta 5 – 6 gadus vecu bērnu rokas sagatavošana 

rakstīšanai zīmēšanas rotaļnodarbībās 

Preparation of 5-6-year-old children’s hand 

for writing at drawing play-lesson 

Lekt. L.Silova Prof. A.Pipere 

24.  Tetērina Inese Kustību rotaļa kā līdzeklis pamatkustību 

pilnveidošanai 5 – 6 gadus veciem bērniem 

Developing the basic movement of 5-6-year-

old children through action games 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. N.Geriņa 

25.  Trumpīte Agita Pasaka – tikumisko vērtību izpratnes veidotāja 

pirmsskolā 3 – 4 gadu vecuma bērniem 

Fairy tale for promoting 3-4-year-old 

children’s understanding of moral values  

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

26.  Višņauska Dace Sensorās attīstības īpatnības 4 – 5 gadus veciem 

bērniem rotaļnodarbībā 

Sensorial development of  4-5-year-old 

children in game session 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. N.Geriņa 

27.  Voitehoviča Ilona 5 – 6 gadu vecu bērnu emocionālā attīstība 

literāro darbu iepazīšanas procesā 

5-6-year-old children’s emotional 

development in the process of 

familiarization with literary works 

Prof. A.Pipere Pētn. A.Skrinda 

28.  Zubova Irina Didaktiska rotaļa runas attīstībai pirmsskolas 

sagatavošanas izglītības posmā 

Didactic play for the speech development in 

the preparatory stage for preschool 

education 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Prof. A.Pipere 

29.  Bistrova Jeļena Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes 

sadarbība bērnu sagatavošanā skolai 

Cooperation between pre-school educational 

institution and family in children’s 

preparation for school 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Doc. S.Guseva 

30.  Blāķe Valentīna Rotaļa 3 – 4 gadu vecu bērnu adaptācijas 

procesa veicināšanā 

Promotion of adaptation process for 3-4-

year-olds through games 

Prof. A.Pipere Doc. S.Guseva 



31.  Bodniece Vija Sociālo prasmju attīstība 3 – 4 gadus veciem 

bērniem pirmsskolas izglītības iestādē 

Social skills development for 3-4-year-old 

children in preschool educational institution 

Pētn. A.Stakle Doc. S.Guseva 

32.  Čistjakova Tatjana Folklora rotaļnodarbībās vērtību izpratnes 

attīstībai 5 – 6 gadus veciem bērniem 

Folklore in play-lessons to enhance 

understanding of values among children 

aged 5 – 6 years 

Pētn. A.Stakle Doc. S.Guseva 

33.  Gruša Alla Sociālās pieredzes un iemaņu veidošanās 

sekmēšana 3 – 4 gadus veciem bērniem rotaļās 

Promotion of formation of 3- 4-year-old 

children’s social experience and skills 

through plays 

Prof. A.Pipere Doc. S.Guseva 

34.  Izmailova Jūlija Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu sociālās 

atstumtības mazināšana 

Reducing social exclusion of senior pre-

school children 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. L.Silova 

35.  Jaunzeme Līga Rotaļa - 5-6 gadu vecuma bērnu sociālo 

prasmju attīstībā 

Game in 5-6-year-old children's social skills 

development 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

36.  Jeļistratova 

Jekaterina 

Vecāku un pirmsskolas izglītības iestādes 

sadarbība bērna adaptācijas procesā 

Cooperation of parents and preschool 

educational institution in the adaptation 

process of preschool children 

Prof. A.Pipere Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

37.  Kromova Valerija Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu no nepilnām 

ģimenēm socializācijas sekmēšana rotaļās 

Playing games as the means of assistance in 

socialising for senior preschool age children 

from single-parent families 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

38.  Kuleša Eva Rotaļa 1,5-2 gadus vecu bērnu runas attīstībā Games for language development of 1,5 -2-

year-old children 

Lekt. S.Zariņa Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

39.  Lāce Anita Rotaļspēle runas attīstības nodarbībās PII 

sagatavošanas grupā 

Speech development game-play lesson in 

preschool educational institution group 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. V.Guseva 

40.  Lejzemniece Iveta Rotaļa pirmsskolas izglītības iestādē: veicinot 5 

– 6 gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju 

attīstību 

Games in preschool educational institution: 

promoting the 5-6-year-old children’s 

communication skills 

Pētn. A.Stakle Lekt. V.Guseva 

41.  Maksakova Elana 2 – 3 gadus vecu bērnu adaptācija pirmsskolas 

izglītības iestādē 

2-3-year-old children’s adaptation in 

preschool educational institution 

Pētn. A.Stakle Lekt. V.Guseva 

42.  Mitreviča Jūlija Pirmsskolas vidējā vecuma bērnu radošo spēju 

attīstība zīmēšanas un aplicēšanas nodarbībās 

Middle preschool age children’s creative 

faculties development at drawing and 

appliqué lessons 

Pētn. A.Stakle Lekt. V.Guseva 

43.  Mjalika Marina 5 – 7 gadīgu bērnu vecāku un skolotāju 

sadarbības veicināšanas iespējas pirmsskolas 

izglītības iestādē 

Opportunities for facilitating cooperation 

between 5-7-year-old children’s parents and 

teachers in a preschool education institution 

As.prof. Dz.Iliško Lekt. V.Guseva 

44.  Pavočkina Inga Attieksmes veidošana pret dabu 4 – 5 gadus 

veciem pirmsskolas vecuma bērniem 

Formation of 4-5-year-old pre-school age 

children’s attitude towards nature  

As.prof. Dz.Iliško Lekt. V.Guseva 

45.  Semjonova Marina Rotaļu nozīme adaptācijas procesā pirmsskolas 

izglītības iestādē 2 – 3 gadus veciem bērniem 

The role of games in the adaptation of 2-3-

year-old children in a pre-school educational 

institution 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 



46.  Strogonova Rita Integrētas rotaļas 6 – 7 gadus vecu bērnu 

emocionālajai attīstībai 

Integrated plays for emotional development 

of 6-7-year-old children 

Prof. A.Pipere Lekt. L.Silova 

47.  Ulmane Oksana Sižetiskās lomu spēles 5 – 6 gadus vecu bērnu 

socializācijas procesā 

Role playing games for 5-6-year-old 

children in process of socialization 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. L.Silova 

48.  Zotova Žanete 5 – 6 gadus vecu bērnu savstarpējās saskarsmes 

veidošana 

5 – 6 year old children mutual 

communication creation 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. L.Silova 

49.  Ambrosova Inese Rotaļspēle kā nosacījums 4 – 5 gadus vecu 

bērnu runas attīstībā 

Game as a condition for speech development 

of 4 – 5 year old children 

Doc. S.Guseva Lekt. S.Zariņa 

50.  Baškevica Antra Izziņas interešu attīstība 5 – 6 gadu veciem 

bērniem integrētajās nodarbībās tēmas „Ūdens” 

apguvē 

Development of cognition interests for 5 – 6 

year old children during integrated classes 

theme “Water” acquirement 

Lekt. N.Geriņa Doc. S.Guseva 

51.  Bekasova Solvita Saskarsmes prasmju attīstība rotaļās 4 – 5 gadus 

veciem bērniem 

Development of communication skills for 4 

– 5 year old children 

Lekt. L.Silova Vad.pētn. J. Pokulis 

52.  Bindemane Ieva Rotaļa saskarsmes prasmju sekmētāja bērniem 

5 – 6 gadu vecumā 

Games as way for developing 

communication skills 5 – 6 year old children 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. I.Timinska 

53.  Birska Inese 2 – 3 gadīgo bērnu adaptācija pirmsskolas 

izglītības iestādē 

Adaptation of 2 – 3 year old children in 

preschool institution 

Lekt. V.Guseva Lekt. I.Timinska 

54.  Blūzmane Aiga Radošās rotaļas 5 - 6 gadīgiem bērniem 

labvēlīgu savstarpējo attiecību veicināšanai 

Creative plays for five - six year old children 

to promote well - minded mutual 

relationships 

Doc. V.Dombrovskis Prof. E.Krastiņa 

55.  Bondarenko Alla 3 – 4 gadīgo bērnu radošās darbības attīstība 

tēlotājnodarbībās 

Development of 3 – 4 year old children’s 

creativity at fine arts lessons 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 

56.  Fiļipova Jekaterina Radošā rotaļa kā vecākā pirmsskolas vecuma 

bērna attīstības līdzeklis 

Creative game as an instrument of preschool 

children’s development 

Doc. V.Dombrovskis Lekt.A.Kovaļevskis 

57.  Gaidamoviča Ņina Integrētā pieeja lasītmācīšanā 5 – 6 gadīgiem 

bērniem ar vizuālo uztveres veidu 

Integrated approach to teaching reading for 

5 – 6 year old children with visual type of 

perception 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. S.Zariņa 

58.  Gerharde Antra Iztēles attīstība radošajā darbībā 4 – 5 gadus 

veciem bērniem 

Development of imagination during creative 

activity of 4 – 5 year old children 

Lekt. A.Kovaļevskis Doc. S.Guseva 

59.  Junele Inga Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku 

sadarbība divu līdz trīs gadus vecu bērnu 

adaptācijas jautājumu risināšanā 

Collaboration between pre-school and 

parents in addressing the issues of  two-to-

three-year-old children’s adaptation 

Lekt. V.Guseva Lekt. A.Kovaļevskis 

60.  Kirillova Jeļena Rotaļas un spēles pašapkalpošanās un 

personiskās higiēnas prasmju attīstībai 2 – 3 

gadus veciem bērniem 

2 – 3 year  old children’s self-care and 

personal hygiene skills development through 

plays and games 

Lekt. N.Geriņa Vad.pētn. J. Pokulis 

61.  Kiriloviča Natālija Didaktiskās spēles vides izglītībā pirmsskolas 

vecuma bērnu audzināšanā 

Didactic games in ecological education of 

preschool children 

Doc. S.Guseva Lekt. I.Timinska 

 

 



62.  Krīgale Iveta Saudzīgas attieksmes veidošana pret apkārtējo 

vidi un dzīvo dabu 5 – 6 gadīgiem bērniem 

Creation of cautious attitude towards 

environment and wildlife for 5 – 6 years old 

children 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. A.Kovaļevskis 

63.  Kuševska Ilze 5 – 6 gadus vecu bērnu priekšstatu par dabu 

veidošanās mācību ekskursijās 

Development of 5 – 6 year old children’s 

conception of nature in educational 

excursions 

Lekt. A.Kovaļevskis Vad.pētn. J. Pokulis 

64.  Kļimoviča 

Valentīna 

Pētniecisko prasmju attīstība 5 – 6 gadu vecuma 

bērniem dabas parādību apguvē 

Development of inquiry skills of 5 – 6 years 

old children in learning about the natural 

phenomena 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

Vad.pētn. J. Pokulis 

65.  Lapiņa Dana Ģeometrisko figūru apguve 3 – 4 gadu veciem 

bērniem ar dažādiem uztveres veidiem 

Acquirement of geometrical shapes by 3 – 4 

years old children with different ways of 

perception  

Lekt. I.Timinska Vad.pētn. J. Pokulis 

66.  Ludborža Anda Rotaļas ar dabas materiāliem – sensoro spēju 

attīstībai agrajā bērnībā 

Plays with nature materials for development 

of sensory ability in early childhood 

Prof. E.Krastiņa Lekt. A.Kovaļevskis 

67.  Ludborža Ligita Runas attīstība rotaļdarbībā pirmsskolas 

iestādes pirmajā jaunākajā grupā 

Language development through games for 

two- and three- year- old children in nursery 

school 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 

68.  Makarova 

Svetlana 

5 – 6 gadus vecu bērnu vārdu krājuma pilnveide 

rotaļnodarbībās dabā 

Improvement of the vocabulary of 5 – 6 year 

old children during playing activities in 

nature 

Lekt. J. Badjanova - 

Lomzina 

Vad.pētn. J. Pokulis 

69.  Meistere Ilze Adaptāciju veicinošas rotaļas 3 – 4 gadīgiem 

bērniem pirmsskolas grupā 

Adaptation developing games for 3 – 4 years 

old children in preschool group 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. A.Kovaļevskis 

70.  Mestere Marta Burtu apguve rotaļnodarbībās 5 – 6 gadus 

veciem bērniem 

Teaching letters to 5 – 6 years old children 

through play-lessons 

Lekt. A.Kovaļevskis Vad.pētn. J. Pokulis 

71.  Mežale Diāna 5-6 gadu vecu bērnu savstarpējās saskarsmes 

veicināšana rotaļnodarbībās 

Stimulation of mutual communication 

among 5 – 6 year old children through play-

lessons 

Prof. E.Krastiņa Lekt. A.Kovaļevskis 

72.  Oltiņa Inga 3 – 4 gadu vecu bērnu ekoloģiskās 

audzināšanas īstenošana pirmsskolas izglītības 

iestādē 

Implementation of 3 – 4 year old children’s 

environmental education in a preschool 

education institution 

Lekt. V.Guseva Lekt. A.Kovaļevskis 

73.  Ose Jolanta Rotaļa kā 3- 4 gadīgo bērnu telpiskās 

orientācijas attīstības līdzeklis 

Game as an instrument of spatial orientation 

development for 3-4 year old children 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. A.Kovaļevskis 

74.  Paramonova 

Tatjana 

Sīkās pirkstu motorikas vingrinājumi 

rakstītprasmes attīstībai 5 gadus veciem 

bērniem 

Small finger motility exercises for 

development of writing skills of 5-year-old 

children 

Doc. S.Guseva Lekt. S.Zariņa 

75.  Pļašečnika Oļga Didaktiskās rotaļspēles 3 – 4 gadus vecu bērnu 

vārdu krājuma paplašināšanā 

Didactic games enlarging vocabulary of 3 – 

4 year old children 

Lekt. I.Timinska Vad.petn. J. Pokulis 

76.  Rutka Jana Didaktiskā rotaļa matemātiskā priekšstata Didactic play for forming a mathematical Doc. V.Dombrovskis Lekt. A.Kovaļevskis 



veidošanai par lielumu 3 – 4 gadīgiem bērniem understanding of dimensions for 3 – 4 year 

old children 

77.  Sārtaputne 

Anželika 

Izziņas intereses attīstība 6 – 7 gadus veciem 

bērniem dabas mācības nodarbībās 

Development of cognitive interest of 6 – 7-

year-old children in nature science lessons 

Lekt. N.Geriņa Doc. S.Guseva 

78.  Silova Elvīra 5 – 6 gadu vecu bērnu iztēles rosināšana 

tēlotājdarbībā 

Stimulating imagination of 5 – 6 year old 

children during creative activities 

Lekt. V.Guseva Lekt. I.Timinska 

79.  Skuja Ināra Lasītprasmes attīstība 5-6 gadus veciem 

bērniem rotaļnodarbībās 

Development of reading skills through 

games for 5 – 6 year old children 

Lekt. N.Geriņa Vad.pētn. J. Pokulis 

80.  Starnovska Diāna Integrētā pieeja 5 – 6 gadu vecu bērnu runas 

attīstībā 

Integrated approach to speech development 

of 5 – 6 year old children 

Lekt. V.Guseva Lekt. S.Zariņa 

81.  Staskeviča Anita Bērnu adaptācijas īpatnības PII agrā bērnības 

periodā 

Adaptation peculiarities of children in an 

early childhood period 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. I.Timinska 

82.  Šarko Renata Rotaļas un spēles skaitļa jēdziena un skaitīšanas 

apguvē 5 – 6 gadus veciem bērniem 

Plays and games for acquiring the notion of 

numerals and counting skills for 5 – 6 – year 

old children 

Lekt. N.Geriņa Vad.pētn. J. Pokulis 

83.  Svelpe Inese Komunikatīvo prasmju attīstība vidējā 

pirmsskolas vecuma bērniem 

Development of communicative skills of 

children of the middle pre-school age 

Doc. S.Guseva Lekt. S.Zariņa 

84.  Terentjeva Aļona Integrētas pieejas izmantošana matemātisko 

priekšstatu veidošanā 5 – 6 gadus veciem 

bērniem 

Integrated approach to development of 5 – 6 

years old children’s mathematical 

conception 

Lekt. V.Guseva Lekt. I.Timinska 

85.  Vasiļjeva Iveta Didaktiskās spēles 4 – 5 gadīgo bērnu sociālo 

prasmju attīstībai 

Didactic games for development of 4 – 5 

year old children’s social skills 

Pētn. R.Grabovska Lekt. S.Zariņa 

86.  Viļuma Sandra Sīkās pirkstu motorikas attīstības īpatnības 5 – 

6 gadīgo bērnu zīmēšanas nodarbībās 

Tiny fingers motility development exercises 

for 5 – 6 year old children in drawing 

lessons 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. I.Timinska 

2011./2012. st.gads 

1.  Belkovskis Guntis Volejbola spēles kustību prasmju attīstība 9. 

klases skolēniem sporta stundās   

Volleyball to develop ninth-formers’ 

movement skills during sport lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

2.  Bokše Jekaterina Stājas traucējumu profilakse 3. klases 

skolēniem sporta stundās 

Prophylaxis of third-formers’ postural 

disorder during sport lessons 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. S.Čapulis 

3.  Deiko Eduards Koordinācijas attīstība jaunākā skolas vecuma 

bērniem pašaizsardzības sporta nodarbībās 

Development of junior schoolchildren’s 

coordination during self-defense sport classes 

Lekt. . S.Čapulis Lekt. I.Kazakeviča 

4.  Groza Raimonds Pozitīvas attieksmes veidošanās pret fiziskām 

aktivitātēm sporta stundās 1.-4. klasē. 

Formation of positive attitude towards 

physical activities during sport lessons in 

forms 1-4 

Lekt.  S.Čapulis Lekt. N.Geriņa 

5.  Medne Inta Emocionālā un uzvedības pašregulācija 

8.klases skolēniem sporta stundās 

Emotional and behavioural self-regulation 

among eighth-formers during sport lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

6.  Labanova Olga Apļa treniņa metode handbola ārpusstundu Circuit training method during extracurricular Lekt. N.Romaņenko Lekt. I.Kazakeviča 



nodarbībās vidusskolā handball classes in secondary school 

7.  Litaunieks Atis Ātruma attīstība 6. klases skolēniem sporta 

stundās  

Building up the speed of sixth-formers during 

sport lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. I.Kazakeviča 

8.  Novicka Inese Saskarsmes prasmju attīstība 6.klases 

skolēniem sporta stundās 

Development of sixth-formers’ interaction 

skills during sports lessons 

Lekt. N.Geriņa Lekt. L.Silova 

9.  Rudņevs Artjoms Piespēles prasmes attīstība 13-14 gadīgiem 

skolēniem futbola nodarbībās 

Development of 13- to 14-year-old pupils’ 

passing skills during football classes 

Lekt. N.Geriņa Lekt. S.Čapulis 

10.  Slavickis Andrejs 10-13 gadīgu futbolistu fiziskā sagatavotība 

tehnisko elementu apguvē ārpusstundu 

nodarbībās 

10- to 13-year-old footballers’ physical 

fitness for mastering technical elements 

during extracurricular activities 

Lekt. I.Kazakeviča Lekt. N.Romaņenko 

11.  Vuškāns Uldis 14-16 gadīgu skolēnu fiziskā attīstība sporta 

nodarbībās 

14- to 16-year-old pupils’ physical 

development during sports lessons 

Lekt. S.Čapulis Lekt. N.Geriņa 

12.  Ancāne Iveta Didaktiskās rotaļspēles 4 - 5 gadu vecu bērnu 

runas attīstībai integrētās rotaļnodarbībās 

Didactical game play activities for 4-to 5-

year-old children's speech development in 

integrated play-lessons 

Prof. E.Krastiņa Lekt. V.Guseva 

13.  Antonoviča Anita Rotaļas 5-6 gadus vecu bērnu runas attīstībai  Games for 5- to 6-year-old children’s speech 

development 

Lekt. I.Timinska As.prof. Dz.Iliško 

14.  Biruļa Natālija Rotaļspēles 2-3 gadus vecu bērnu vārda 

krājuma paplašināšanā  

Game playing activities for 2- to 3-year-old 

children aimed at vocabulary expansion 

Lekt. J. Badjanova  As.prof. Dz.Iliško 

15.  Budkeviča Nataļja Pozitīvās attieksmes pret dabu veidošanās 

mācību ekskursijās 4 -5 gadus veciem 

bērniem 

Didactic excursions for 4- to5-year-old 

children to create a positive attitude towards 

nature 

Lekt. L.Silova Vad.pētn. J. Pokulis 

16.  Bušinska Ilona Didaktiskās rotaļspēles 4-5 gadu vecu bērnu 

iepazīstināšanā ar dabu 

The role of didactical game playing activities 

for introducing 4- to 5-year-old children with 

nature 

Doc. S.Guseva Lekt. V.Guseva 

17.  Ceļapītere Maija Sīkās roku motorikas attīstība 5 - 6 gadus 

veciem bērniem rotaļnodarbībā 

Development of 5- to 6-year-old children’s 

fine manual motor skills during play-lessons 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. L.Silova 

18.  Čistjakova Diana Didaktiskās spēles priekšmetu ģeometrisko 

formu izpratnei 5-6 gadus veciem bērniem 

Didactic games to develop 5- to 6-year-old 

children’s comprehension regarding 

geometrical shape of objects 

Lekt. V.Guseva Vad.pētn. J. Pokulis 

19.  Daļecka Monika Kreativitātes attīstība 5-6 gadu veciem 

bērniem vizuālās mākslas rotaļnodarbībās  

Development of 5- to 6-year-old children’s 

creativity during fine arts play-lessons 

Pētn. A.Stakle Pētn. E.Drelinga 

20.  Dietlava Sanita Rotaļnodarbības uzmanības attīstībai 5-6 

gadus veciem bērniem 

Play-lessons to develop 5- to 6-year- old 

children’s attention 

Lekt. J. Badjanova Prof. E.Krastiņa 

21.  Diknere Antra Iztēles attīstība 4-5 gadus veciem bērniem 

literatūras rotaļnodarbībās  

Development of 4 - to 5 year-old children’s 

imagination during literary play-lessons 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. I.Timinska 

22.  Fadina Inga 5 - 6 gadus vecu bērnu rokas sagatavošana 

rakstīšanai pedagoģiskajā procesā  

Hand preparation for writing with 5- to 6-

year-old children in the pedagogical process 

Lekt. L.Silova As.prof. Dz.Iliško 



23.  Jonina Marija Integrētās rotaļnodarbības 5 – 6 gadus vecu 

bērnu priekšstata par skaitīšanu attīstībai 

Integrated play-lessons to develop 5- to 6-

year- old children’s conception of counting 

Lekt. J. Badjanova Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

24.  Kanča Mārīte Iztēles attīstība 5-6 gadus veciem bērniem 

aplicēšanas rotaļnodarbībās  

Development of 5- to 6-year-old children’s 

imagination during appliqué play-lessons 

Lekt. J. Badjanova Doc. V.Dombrovskis 

25.  Kindzule Lana Pirkstiņrotaļas 3-4 gadus vecu bērnu 

saskarsmes prasmju attīstībai rotaļnodarbībās   

Finger games to develop 3- to 4-year-old 

children’s interaction skills during play-

lessons 

Lekt. J. Badjanova Vad.pētn. J. Pokulis 

26.  Kruška Valentīna Skaņu izrunas kultūras veidošanās 

rotaļnodarbībās 5-6 gadus veciem bērniem 

Formation of 5- to 6 year-old children’s 

sound articulation culture during play-lessons 

Lekt. J. Badjanova As.prof. Dz.Iliško 

27.  Kuzika Inese Latviešu tautas folklora 5-6 gadus vecu bērnu 

runas attīstībai  

Latvian folklore for 5- to 6-year-old 

children’s speech development 

Lekt. I.Timinska As.prof. Dz.Iliško 

28.  Kuzmina Larisa 2-3 gadu vecu bērnu uzskatāmi darbīgās 

domāšanas attīstība rotaļdarbībā 

Development of 2- to 3-year-old children’s 

demonstrative-active thinking during play-

lessons 

Lekt. L.Silova Doc. V.Dombrovskis 

29.  Lipska Inga Rotaļas 3-4 gadus vecu bērnu vārdu krājuma 

paplašināšanā pedagoģiskajā procesā  

Play for 3- to 4-year-old children’s 

vocabulary expansion in pedagogical process 

Lekt. J. Badjanova Vad.pētn. J. Pokulis 

30.  Loča Mairita 2-3 gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju 

attīstība vizuālās mākslas rotaļnodarbībās 

Development of 2- to 3-year-old children’s 

interaction skills during fine arts play-lessons 

Lekt. J. Badjanova Vad.pētn. J. Pokulis 

31.  Medisa Regīna 
Pasakas empātijas attīstībā 4-5 gadus veciem 

bērniem rotaļnodarbībās  

Fairy-tales to develop 4- to 5-year-old 

children’s empathetic attitude during play-

lessons 

Lekt. V.Guseva Vad.pētn. J. Pokulis 

32.  Mihailova Olga Radošās domāšanas attīstība 6-7 gadus 

veciem bērniem jaunrades pulciņā 

Development of 6- to 7-year-old children’s 

creative thinking in a creativity club 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. J. Badjanova 

33.  Nagle Anita Rotaļas priekšstatu attīstībai par 

ģeometriskajām formām 5-6 gadus veciem 

bērniem 

Play to develop 5- to 6-year-old children’s 

conception of geometric shapes 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. J. Badjanova 

34.  Niedzviedze Inese Rotaļspēles ceļu satiksmes noteikumu 

apguvei 5 - 6 gadus veciem bērniem 

Games for acquisition of road traffic rules 

with 5- to 6-year-old children 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. I.Timinska 

35.  Novožilova Jeļena Novērošanas prasmju attīstība 3-4 gadus 

veciem bērniem iepazīstināšanas ar dabu 

rotaļnodarbībās 

Development of 3- to 4-year-old children’s 

observation skills during play-lessons focused 

on introduction with nature 

Lekt. L.Silova Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

36.  Pavlova Elena Pasakas saskarsmes prasmju attīstībā 5-6 

gadīgiem bērniem rotaļnodarbībās  

Fairy-tales to develop 5- to 6-year-old 

children’s communication skills during play-

lessons 

Lekt. V.Guseva Vad.pētn. J. Pokulis 

37.  Pimanova Anita Pasakas 2 -3 gadīgu bērnu valodas attīstībā 

rotaļnodarbībās  

Language development of 2- to 3-year-old 

children during play-lessons 

Lekt. V.Guseva Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

38.  Plakoša Iveta Didaktiskās rotaļspēles 4 - 5 gadus vecu 

bērnu skaitīšanas prasmju attīstībai. 

Didactic game playing activities to develop 4- 

to 5-year-old children’s  counting skills 

Lekt. I.Timinska  Vad.pētn. 

V.Makarevičs 



39.  Raginska Diāna Saudzīgas attieksmes pret dabu veidošanās 

didatiskajās rotaļspēlēs 5-6 gadus veciem 

bērniem 

Formation of 5- to 6-year-old children’s 

careful attitude towards nature through 

didactic game playing activities  

Lekt. I.Timinska Vad.pētn. J. Pokulis 

40.  Rakele Jeļena Didaktiskās kustību rotaļas tēmas " Skaits un 

skaitīšana" apguvei 6-7 gadus veciem 

bērniem. 

Didactic kinaesthetic games to help 6-to 7-

year-old children learn the topic “Number and 

counting” 

Lekt. L.Silova Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

41.  Ražinska Laura 
Tautas pasakas skaņu izrunas kultūras 

attīstībai  4 -5 gadus veciem bērniem 

The folktaleles, audio pronunciation and 

culture’s development methodology for 4 – 5 

years old children 

Pētn. A.Skrinda Lekt. L.Silova 

42.  Rogovska Jeļena Bērnu emocionālās atsaucības veidošana 

pirmsskolā 

Formation of children’s emotional 

responsiveness in preschool 

Doc. V.Dombrovskis Lekt. J. Badjanova 

43.  Silkāne Līga Iepazīstināšana ar dabu 5-6 gadus vecu bērnu 

izziņas interešu attīstībai  

Introducing 5- to 6-year-old children with 

nature to develop their inquiry interests 

Lekt. V.Guseva Doc. V.Dombrovskis 

44.  Šilova Dzintra Zīmētprasmju attīstība 3-4 gadus veciem 

bērniem integrētajās rotaļnodarbībās 

Development of 3- to 4-year-old children’s 

drawing skills during integrated play-lessons 

Lekt. J. Badjanova Pētn. A.Stakle 

45.  Šļapkova Olga Higiēnas prasmju apguve rotaļnodarbībās 4 - 

5 gadus veciem bērniem 

Acquisition of hygiene skills with preschool 

children through games 

Lekt. V.Guseva Doc. V.Dombrovskis 

46.  Solima Irina 5-6 gadīgu bērnu emocionālā stāvokļa 

izpausme zīmēšanas rotaļnodarbībās 

pirmsskolā 

5- to 6-year-old children's emotional 

expression during drawing play-lessons in 

preschool 

Pētn. A.Skrinda Pētn. A.Stakle 

47.  Strapcāne Līga 5 – 6 gadus vecu bērnu acu – roku kustību 

koordinācijas attīstība rakstītprasmes apguvei 

Development of 5- to 6-year-old children’s 

visual-motor coordination to foster 

acquisition of writing skills 

Lekt. V.Guseva Doc. V.Dombrovskis 

48.  Stubure Gita Lasītprasmju attīstība integrētās 

rotaļnodarbībās 5-6 g.v. bērniem ar dažādiem 

uztveres tipiem 

Development of reading skills during 

integrated play of children age 5-6 with 

various types of perceptivity 

Pētn. A.Skrinda Lekt. J. Badjanova 

49.  Stūre Inga Radošās rotaļas dzīves prasmju attīstībā ... 

gadus veciem bērniem 

Creative games in the preschoolers' life 

activities 

Pētn. A.Skrinda Lekt. I.Timinska 

50.  Tutina Anita Priekšmetu krāsas un formas uztveres 

pilnveide 3 - 4 gadus veciem bērniem 

matemātikas rotaļnodarbībās 

Improvement of 3- to 4-year-old children’s 

colour and shape perception during 

mathematics play-lessons 

Pētn. A.Skrinda Lekt. V.Guseva 

51.  Ustinova Ilze Krāsu, ģeometrisko formu un figūru apguve 

rotaļnodarbībās ar 4-5 gadus veciem bērniem  

Learning colors, geometric shapes and figures 

during play-lessons with 4- to 5-year-old 

children 

Prof. E.Krastiņa Lekt. V.Guseva 

52.  Vēvere Vija 5 - 6 gadus vecu bērnu pamatkustību attīstība 

kustību rotaļās 

Development of 5- to 6-year-old children’s 

basic movements in kinaesthetic games 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. L.Silova 

53.  Zīmele Kristīne Piecgadīgo bērnu emocionālā izpausme 

izpausme matemātiskajās rotaļās un spēlēs 

5-year-old children’s emotional expression in 

mathematical games and play 

Prof. E.Krastiņa Lekt. V.Guseva 



54.  Zīmele Saiva Iztēles attīstība 3-5 gadus veciem bērniem 

tēlotājdarbībā  

Development of 3- to 5-year-old children’s 

imagination through fine arts activities 

Vad.pētn. 

V.Makarevičs 

Lekt. V.Guseva 

55.  Petuhova Inga Didaktiskās rotaļas un spēles priekšmetu 

īpašību izpētei 4-5 gadu veciem bērniem 

Didactic games and play for 4- to 5-year-old 

children studying key features of objects 

Prof. E.Krastiņa Lekt. V.Guseva 

56.  Borovska Anna Vizualizēšana tēmas „Skaitļu sastāvs” apguvē 

matemātikas mācībās 1. klasē  

Visualisation to aid acquisition of the topic 

“Composition of numbers” during 

mathematics lessons in form 1 

Lekt. I.Timinska Prof. E.Krastiņa 

57.  Vrubļevska 

Maruta 

Lasītprasmes attīstība 1.klases skolēniem 

dzimtās valodas stundās 

Development of first-formers’ reading skills 

during native language lessons 

Doc. S.Guseva Prof. E.Krastiņa 

58.  Dakša Anna Formatīvā vērtēšana latviešu valodas apguvē 

2. klasē mazākumtautību skolā 

Formative assessment of Latvian language 

learning process in the second form of a 

minority school 

Pētn. A.Stakle As.prof. Dz.Iliško 

59.  Kizilova Zita Iztēles attīstība vizuālās mākslas stundās 4. 

klasē 

Development of imagination during visual art 

lessons in form 4 

Doc. S.Guseva Lekt. I.Kazakeviča 

60.  Indrika Dace Neformālās izglītības metodes sadarbības 

prasmju attīstībā sociālo zinību stundās 

7.klasē  

Development of co-operative skills through 

non-formal education methods in social 

science studies in form seven  

As.prof. Dz.Iliško Lekt. J. Badjanova 

61.  Deksne Iveta 1. klases skolēna adaptācija skolas vidē First-former’s adaptation in a school 

environment 

Pētn. A.Stakle Lekt. J. Badjanova 

62.  Kanča Līva Sešgadīgo un septiņgadīgo bērnu ritma izjūtas 

attīstība spēlēs un 

rotaļās 

Development of six- and seven-year-old 

children's sense of rhythm through games and 

play 

Pētn. A.Stakle Lekt. J. Badjanova 

63.  Ozoliņa Inese Kooperatīvās mācības mājturības un 

tehnoloģiju stundās sadarbības prasmju 

attīstībai 3.klasē 

Cooperative learning during domestic science 

and technology lessons for development of 

cooperation skills in form 3 

Lekt. J. Badjanova Lekt. I.Timinska 

64.  Baranovska 

Regīna 

Sešgadīgo bērnu psiholoģiskā sagatavošana 

skolai 

Six-year-old children`s psychological 

preparation for school 

Prof. E.Krastiņa As.prof. Dz.Iliško 

65.  Nazarova Nellija 
Skolēnu sadarbības prasmju attīstība 

mājturības un tehnoloģiju stundās 1. klasē 

Development of cooperation skills during 

domestic science and technology lessons in 

form 1 

Prof. E.Krastiņa Lekt. I.Timinska 

66.  Zalāne Lita Sociālo prasmju attīstība 3. klases skolēniem 

kooperatīvās mācībās 

 

Development of third-formers’ social skills 

through cooperative learning 

Prof. E.Krastiņa As.prof. Dz.Iliško 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pielikums. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma 
tiek likvidēta, pieteicējs nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību 

citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 

















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pielikums. Absolventu/darba devēju atsauksmes 

















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pielikums. Diploms un tā pielikuma paraugs 



Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

201_. gada __. _________ 

lēmumu Nr. __ 

 

 

 XXX  XXXXXXX 
personas kods xxxxxx – xxxxx   

 

ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā 

un 

pirmsskolas un pamatizglītības  

(1. -3.kl.) skolotāja kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

Piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

 

Z.v.  

  Rektors_________________________  
      A.Barševskis  

 

  Valsts pārbaudījuma 

komisijas  

  priekšsēdētājs___________________ 

     I.Zeļenkova 

 
Daugavpilī, 2012.gada 17.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.31



Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

201_. gada __. _________ 

lēmumu Nr. __ 

 

 

 XXX  XXXXXXX 
personas kods xxxxxx – xxxxx   

 

ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā 

un 

pamatizglītības (1. -6.kl.) un sociālo 

zinību skolotāja kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

Piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

Z.v.  

  Rektors_________________________  
      A.Barševskis  

 

  Valsts pārbaudījuma 

komisijas  

  priekšsēdētājs___________________ 

     I.Zeļenkova 

 
Daugavpilī, 2012.gada 17.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.31



Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

201_. gada __. _________ 

lēmumu Nr. __ 

 

 

 XXX  XXXXXXX 
personas kods xxxxxx – xxxxx   

 

ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā 

un 

pamatizglītības (1. -6.kl.) un 

mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

Piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

Z.v.  

  Rektors_________________________  
      A.Barševskis  

  Valsts pārbaudījuma 

komisijas  

  priekšsēdētājs___________________ 

     I.Zeļenkova 

 
Daugavpilī, 2012.gada 17.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

201_. gada __. _________ 

lēmumu Nr. __ 

 

 

 XXX  XXXXXXX 
personas kods xxxxxx – xxxxx   

 

ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā 

un 

sporta un sociālo zinību skolotāja 

kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

Piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

Z.v.  

  Rektors_________________________  
      A.Barševskis  

  Valsts pārbaudījuma 

komisijas  

  priekšsēdētājs___________________ 

     I.Zeļenkova 

 
Daugavpilī, 2012.gada 17.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

201_. gada __. _________ 

lēmumu Nr. __ 

 

 

 XXX  XXXXXXX 
personas kods xxxxxx – xxxxx   

 

ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā 

un 

pamatizglītības (1. -6.kl.) un 

pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

Piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

Z.v.  

  Rektors_________________________  
      A.Barševskis  

  Valsts pārbaudījuma 

komisijas  

  priekšsēdētājs___________________ 

     I.Zeļenkova 

 
Daugavpilī, 2012.gada 17.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.31



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pielikums. Programmas izmaksas uz vienu studējošo  
 



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Pamatizglītības skolotājs"
Studiju veids: Pilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 4

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 640

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 2560

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr.
Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 

Kontaktstund

u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 32 2

Docents 40% 256 3

Lektors 40% 256 4

Asistents 15% 96 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00

Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 211.20

Docents 5.3 Ls 1 8 1356.80

Lektors 4.2 Ls 1 9 1075.20

Asistents 3.4 Ls 1 10 326.40

Darba algas fonds gadā 11 2,969.60

Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 2,969.60

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 5

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 593.92

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 

vienu 

studējošo 

mēnesī

Plānojamais 

studējošo 

skaits studiju 

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 

tudējošā 

izmaksas 

mēnesī 

Plānojamais  

studējošo 

skaits 

Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00

Prodekāns 1470 24 0.00

Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00

Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša 

tarifa likme 

uz vienu 

studējošo

Plānojamais  

studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00

Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00

Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00



Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5
Fakultāšu administratīvā personāla 

algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Akadēmiskais personāls 36 0.00

Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00

Darba algas fonds gadā 38 9,600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6
Universitātes vispārējā personāla algas 

fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 609.0

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 146.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47
4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, 

citi nodokļi
49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta 

pakalpojumi, degviela
50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20



Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi
53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20

Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs
61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7
Iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas
63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 974.20Viena studējošā izmaksas gadā



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Pamatizglītības skolotājs"
Studiju veids: Nepilna laika studijas
Studiju ilgums (gadi): 5
Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 256
Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1280

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15
Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr. Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 
Kontaktstund
u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 13 2

Docents 45% 115 3

Lektors 40% 102 4

Asistents 10% 26 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00
Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 85.80
Docents 5.3 Ls 1 8 609.50
Lektors 4.2 Ls 1 9 428.40
Asistents 3.4 Ls 1 10 88.40

Darba algas fonds gadā 11 1,212.10
Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1
Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 1,512.10
Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 4
Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 378.03

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 
vienu 

studējošo 
mēnesī

Plānojamais 
studējošo 

skaits studiju 
programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00
Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00
Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 
tudējošā 
izmaksas 
mēnesī 

Plānojamais  
studējošo 

skaits 
Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00
Prodekāns 1470 24 0.00
Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00
Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00
Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša 
tarifa likme 
uz vienu 
studējošo

Plānojamais  
studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00
Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00
Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00



Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0
Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5
Fakultāšu administratīvā personāla 
algas fonds

Grupa
Personāla 
darba alga 

mēnesī

Personāla 
īpatsvars 
(slodžu 
skaits)

Akadēmiskais personāls 36 0.00
Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00
Darba algas fonds gadā 38 9,600.00
Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6
Universitātes vispārējā personāla 
algas fonds

Grupa
Personāla 
darba alga 

mēnesī

Personāla 
īpatsvars 
(slodžu 
skaits)

Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00
Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00
Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470
Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 393.1

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 94.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47 4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50
Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 
noma, citi nodokļi

49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta 
pakalpojumi, degviela

50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20



Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi

53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20

Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un 
inventārs

61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7
Iekārtu iegādes un modernizēšanas 
izmaksas

63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 706.31Viena studējošā izmaksas gadā



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Pirmsskolas skolotājs"
Studiju veids: Pilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 4

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 640

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 2560

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr.
Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 

Kontaktstund

u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 32 2

Docents 40% 256 3

Lektors 40% 256 4

Asistents 15% 96 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00

Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 211.20

Docents 5.3 Ls 1 8 1356.80

Lektors 4.2 Ls 1 9 1075.20

Asistents 3.4 Ls 1 10 326.40

Darba algas fonds gadā 11 2,969.60

Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 2,969.60

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 5

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 593.92

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 

vienu 

studējošo 

mēnesī

Plānojamais 

studējošo 

skaits studiju 

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 

tudējošā 

izmaksas 

mēnesī 

Plānojamais  

studējošo 

skaits 

Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00

Prodekāns 1470 24 0.00

Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00

Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša 

tarifa likme 

uz vienu 

studējošo

Plānojamais  

studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00

Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00

Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00



Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5
Fakultāšu administratīvā personāla 

algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Akadēmiskais personāls 36 0.00

Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00

Darba algas fonds gadā 38 9,600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6
Universitātes vispārējā personāla 

algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 609.0

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 146.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47
4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 

noma, citi nodokļi
49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta 

pakalpojumi, degviela
50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20



Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi
53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20

Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs
61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7
Iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas
63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 974.20Viena studējošā izmaksas gadā



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Pirmsskolas skolotājs"
Studiju veids: Nepilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 5

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 256

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1280

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr.
Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 

Kontaktstund

u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 13 2

Docents 45% 115 3

Lektors 40% 102 4

Asistents 10% 26 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00

Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 85.80

Docents 5.3 Ls 1 8 609.50

Lektors 4.2 Ls 1 9 428.40

Asistents 3.4 Ls 1 10 88.40

Darba algas fonds gadā 11 1,212.10

Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 1,512.10

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 4

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 378.03

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 

vienu 

studējošo 

mēnesī

Plānojamais 

studējošo 

skaits studiju 

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 

tudējošā 

izmaksas 

mēnesī 

Plānojamais  

studējošo 

skaits 

Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00

Prodekāns 1470 24 0.00

Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00

Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša 

tarifa likme 

uz vienu 

studējošo

Plānojamais  

studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00

Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00

Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00



Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5
Fakultāšu administratīvā personāla 

algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Akadēmiskais personāls 36 0.00

Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00

Darba algas fonds gadā 38 9,600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6
Universitātes vispārējā personāla 

algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 393.1

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 94.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47
4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 

noma, citi nodokļi
49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta 

pakalpojumi, degviela
50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20



Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi
53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20

Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs
61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7
Iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas
63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 706.31Viena studējošā izmaksas gadā



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Sporta skolotājs"
Studiju veids: Pilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 4

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 640

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 2560

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr.
Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 

Kontaktstund

u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 32 2

Docents 40% 256 3

Lektors 40% 256 4

Asistents 15% 96 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00

Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 211.20

Docents 5.3 Ls 1 8 1356.80

Lektors 4.2 Ls 1 9 1075.20

Asistents 3.4 Ls 1 10 326.40

Darba algas fonds gadā 11 2,969.60

Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 2,969.60

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 5

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 593.92

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 

vienu 

studējošo 

mēnesī

Plānojamais 

studējošo 

skaits studiju 

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 

tudējošā 

izmaksas 

mēnesī 

Plānojamais  

studējošo 

skaits 

Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00

Prodekāns 1470 24 0.00

Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00

Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša 

tarifa likme 

uz vienu 

studējošo

Plānojamais  

studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00

Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00

Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00



Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Akadēmiskais personāls 36 0.00

Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00

Darba algas fonds gadā 38 9,600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6
Universitātes vispārējā personāla algas fonds

Grupa

Personāla 

darba alga 

mēnesī

Personāla 

īpatsvars 

(slodžu 

skaits)
Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 609.0

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 146.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47 4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi 49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, 

degviela
50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20



Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20

Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 974.20Viena studējošā izmaksas gadā



Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Sporta skolotājs"
Studiju veids: Nepilna laika studijas
Studiju ilgums (gadi): 5
Kredītpunktu skaits KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits gadā: 256
Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1280

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15
Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr. Rindas Nr. Aprēķins

A B D

A1 Akademiskā personāla algas fonds

Amats
Akadēm.person

āla īpatsvars 
Kontaktstund
u sadalījums

Profesors 1

Asociētais profesors 5% 13 2

Docents 45% 115 3

Lektors 40% 102 4

Asistents 10% 26 5

Amats
Stundas 

tarifa likme

Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākļiem

Profesors 8.3 Ls 1 6 0.00

Asociētais profesors 6.6 Ls 1 7 85.80

Docents 5.3 Ls 1 8 609.50

Lektors 4.2 Ls 1 9 428.40

Asistents 3.4 Ls 1 10 88.40

Darba algas fonds gadā 11 1,212.10
Studiju programmas  izmaksu koeficients 12 1
Tematiskās jomas koeficients 13 0.928

Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā



Darba algas fonds gadā 14 1,512.10
Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 4
Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 378.03

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz 
vienu 

studējošo 
mēnesī

Plānojamais 
studējošo 

skaits studiju 
programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0.00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0.00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā 20 0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 21 15
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Viena   s 
tudējošā 
izmaksas 
mēnesī 

Plānojamais  
studējošo 

skaits 
Universitātē

Dekāns 1470 23 0.00

Prodekāns 1470 24 0.00

Pārvaldes lietvedis 1470 25 0.00

Pārvaldes sekretārs 1470 26 0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā 27 0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša tarifa 
likme uz 

vienu 
studējošo

Plānojamais  
studējošo 

skaits filiālē

Filiāles direktors 0.00 Ls 0 30 0.00

Filiāles direktora vietnieks 0.00 Ls 0 31 0.00

Filiāles sekretārs 0.00 Ls 0 32 0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā 33 0.00

Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 34 0



Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 35 0.00

A5 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds

Grupa
Personāla 
darba alga 

mēnesī

Personāla 
īpatsvars 
(slodžu 
skaits)

Akadēmiskais personāls 36 0.00

Vispārējais personāls 800 Ls 37 800.00

Darba algas fonds gadā 38 9,600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53

A6 Universitātes vispārējā personāla algas fonds

Grupa
Personāla 
darba alga 

mēnesī

Personāla 
īpatsvars 
(slodžu 
skaits)

Vispārējais personāls 1,050 Ls 278 41 1,050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 12,600.00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 43 1470
Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 44 8.57

N1 Algas fonds uz 1 studējošo: 45 393.1

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 94.7

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47 4.00

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi 49 5.20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, 
degviela

50 3.20

Telpu un inventāra noma 51 1.20

Tehniskā apkope 52 3.20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 53 8.22

Studiju programmas akreditācija 54 2.20



Mācību prakse 55

Pakalpojumu apmaksa 56 31.72

N5 Mācību līdzekļi 57 2.30

Biroja preces 58 1.25

Inventārs 59 1.00

Komunālie pakalpojumi 60 176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 61 180.55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2.20

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63

S1 Studentu aktivitātes 64 0.00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0.00

65 706.31Viena studējošā izmaksas gadā


