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1.Profesionālās bakalaura studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un 

viena mācību priekšmeta skolotājs” vispār īgs raksturojums 

1.1.Programmas anotācija 

 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas (turpmāk tekstā RPIVA), Pedagoăijas 

un skolvadības fakultātes, Skolvadības katedras vadībā 1997.gadā tika izveidota studiju 

programma „Izglītības darba vadītājs”. Programmas izveide tika pamatota ar pētījuma 

rezultātiem par izglītības darba vadītāju stāvokli valstī. Pētījums atklāja, ka 30% skolu direktoru 

bija pensijas vecumā, savukārt 10% bez augstākās pedagoăiskās izglītības.  

2001.gadā veicot studiju programmas akreditāciju tika pilnveidots studiju programmas 

nosaukums „Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” balstoties uz 

IZM 16.10.1996. rīkojumu Nr.74, kurš paredzēja, ka, lai varētu kandidēt uz vakanto izglītības 

vadītāja vietu, nepieciešams 3 gadu pedagoăiskais darba stāžs. Studiju programmā tika iekĜauti 

studiju kursi, kuri nodrošināja viena pamatskolas priekšmeta apgūšanu.  

 

ĥemot vērā faktu, ka programmai 2007. gada decembrī beidzas 6 gadu akreditācijas 

termiĦš, šajā ziĦojumā tiks atspoguĜotas būtiskākās izmaiĦas un veikts programmas izvērtējuma 

apkopojums par šī brīža periodu. 

Laika posmā no 2001. līdz 2006. gadam programmas īstenošanas laikā saturiski tika veiktas 

būtiskas izmaiĦas, Ħemot vērā aktuālākās tendences izglītības sistēmā Latvij ā un Eiropā: 

o studiju laika saīsināšana, nodrošinot iespējas topošajiem speciālistiem ātrāku iespēju 

konkurēt darba tirgū; 

o profesionālo bakalauru studiju programmu  īstenošana augstskolās, kas Ĝauj 

studentiem vienlaicīgi iegūt bakalaura grādu un kvalifikāciju.  

Lai studiju programma atbilstu šīm aktuālākajām tendencēm iepriekšējā akreditācijas periodā 

tika mērėtiecīgi strādāts pie programmas pilnveidošanas, lai programmas saturs kĜūtu 

kompaktāks, pilnībā atbilstu LR MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par 

otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (skat.2.tabulu) un tiktu 

saīsināts studiju laiks no 5 uz 4 gadiem (skat.5. tabulu). Jāuzsver, ka programmas saturā jau 

iepriekšējā akreditācijā, kura notika 2000./2001. studiju gadā bija iekĜauti studiju kursi, kuri bija 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.481. 

 

Programmas akreditācijas periodā būtiski tika pārskatīts vispārizglītojošo un nozares 

teorētisko studiju kursu saturs. Tika izstrādāta vienota pieeja visām skolotāju programmām šo 

studiju kursu apguvei, kas ir pamatā akadēmisko zināšanu, savas kultūras pieredzes 



 

bagātināšanai, pedagoăisko problēmu apzināšanai. Tā kā izglītības darba vadītājs ir arī pedagogs, 

tad studiju programmas ietvaros tiek realizēti tie paši vispārizglītojošie un nozares teorētiskie 

studiju kursi, kurus īsteno citas RPIVA skolotāju programmas (skat.3.tabulu). Līdzīgi tika 

analizēti un pilnveidoti profesionālās specializācijas kursi. Analīze balstījās uz: 

o Skolotāja standarta prasībām; 

o Izglītības vadītāja profesijas standarta projekta prasībām; 

o Skolvadības katedras docētāju ieteikumiem; 

o Studentu ieteikumiem.  

 

 Turpmākā ziĦojumā uzskatāmi tiks parādītas studiju programmas izmaiĦas, kuras atbilst 

MK pieĜaujamām normām, kā arī parādīta studiju programmas atbilstība: 

o LR MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”; 

o LR MK 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 821 „Augstskolu, koledžu un augstākās 

izglītības programmu akreditācijas kārtība”; 

o LR MK 2005.gada 16. augusta noteikumiem Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās 

izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus”; 

o LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem NR. 1038 „Grozījumi Ministru kabineta 

2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem 

nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” ”; 

o  Augstskolu likuma 55.pantam; 

o  Izglītības likumam; 

o Skolotāja profesijas standartam; 

o Izglītības darba vadītāja profesijas standarta projektam, kuru izstrādāja darba grupa 

sekojošā sastāvā: Rīgas 93. vidusskolas direktors, Dr.paed. Valdis KrastiĦš, Biznesa 

augstskolas „Turība” Valdes priekšsēdētāja vietnieks Dr.paed. Aldis Baumanis, RPIVA 

Skolvadības katedras vadītājs Dr.paed. Ivars Muzis, RPIVA studiju programmas 

„ Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” direktore Mg.sc.soc. 

Dace Kazāka, LIVA – asociācijas-arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece, ZiemaĜvalstu 

ăimnāzijas direktore Dzintra Kohva (skat. pielikumā Nr.3); 

o RPIVA Senāta lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.  

 



 

1.2.Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērėis un uzdevumi programmas akreditācijas periodā ir 

konkretizēti (pilnveidoti), Ħemot vērā MK noteikumus Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, MK noteikumus Nr.612. (prasībām izglītības 

darba vadītājam), Izglītības darba vadītāja profesijas standarta projekta un izstrādātā Skolotāja 

profesijas standarta prasības.   

1. tabula. 
 Studiju programmas mērėa un uzdevumu pilnveides attīstība 

2000./2001. 2006./2007. 

Mērėis Mērėis 

Sagatavot profesionāli kvalific ētus, 

radošus un Latvijas, kā arī Eiropas darba 

tirgū konkurēt spējīgus izglītības darba 

vadītājus – viena mācību priekšmeta 

skolotājus -  motivētus pašpilnveidei un 

mūžizglītībai demokrātiskos un strauji 

mainīgos sociāli ekonomiskajos 

apstākĜos. 

 

Sekmēt profesionāli kompetentu un 

Latvijas, kā arī Eiropas darba tirgū 

konkurēt spējīgu izglītības darba vadītāju 

un viena mācību priekšmeta skolotāju 

sagatavotību, kuri nodrošinātu mūsdienīgu 

izglītības procesu un būtu gatavi 

pašpilnveidei atbilstoši sabiedrībā 

notiekošām pārmaiĦām un tendencēm.  

 

Uzdevumi Uzdevumi 

- sniegt studentiem pamatzināšanas par 

izglītības iestādes un izglītības 

struktūrvienības vadīšanas principiem, 

funkcijām mainīgos izglītības politikas 

apstākĜos Latvijā; 

- attīstīt studenta zināšanas, iemaĦas un 

attieksmes atbilstoši izglītības vadītāja 

profesionālajām kompetencēm Latvijā un 

Eiropā; 

- dot iespēju studentiem teorētiskās 

zināšanas izmantot praksē, veicinot 

pašpieredzes gūšanas iespējas, nodrošinot 

citu pieredzes un pasaules pieredzes 

salīdzināšanas  un novērtēšanas iespējas; 

- sekmēt studentu zināšanu, iemaĦu un 

attieksmju attīstību un pilnveidi, atbilstoši 

izglītības vadītāja un skolotāja 

profesionālajām kompetencēm; 

 - sekmēt izglītības vadības, pedagoăijas un 

psiholoăijas zināšanu un prasmju attīstību 

un pilnveidi atbilstoši studijas programmas 

saturam; 

 - radīt nosacījumus teorētisko atziĦu 

pielietošanai praksēs, veicinot pašpieredzes 

gūšanas iespējas, nodrošinot citu pieredzes 

un pasaules pieredzes salīdzināšanas  un 

novērtēšanas iespējas; 

 - sekmēt studentu pētniecisko prasmju 



 

- attīstīt studentam prasmi ātri un veiksmīgi 

pieĦemt lēmumu gan patstāvīgi, gan 

komandas sastāvā pedagoăiskajā un 

vadības darbā, strauji mainīgos pārmaiĦu 

apstākĜos; 

 - pilnveidot profesionālās un vispārīgās 

pedagoăiskās un sociālās prasmes, 

izvēloties un pielietojot piemērotas darba 

metodes un organizācijas formas, analizēt 

un izvērtēt savu pedagoăisko un vadības 

darbību; 

 - veidot studentu attieksmi pret skolēniem, 

vecākiem un pedagoăisko un saimniecisko 

personālu izglītības iestādē, attīstot 

pedagoăiskās saskarsmes iemaĦas mācību 

nodarbībās, ārpusstundu pasākumos un 

vadības procesa organizēšanā; 

 - pilnveidot studentiem pētnieciskā darba 

iemaĦas un prasmes, sniegt studentiem 

prasmes informācijas ieguvē, atlasē un 

apstrādē, kritiski vērtēt,  analizēt; 

 - veidot pašizglītības vajadzības, motivēt 

studentus pedagoăiskajam, izglītības 

vadības darbam un mūžizglītībai  

apguvi un pilnveidi, izmantojot moderno 

tehnoloăiju pielietošanu studiju procesā; 

 - veicināt studentos virzību uz 

mūžizglītību. 

 

 

1.3.Imatrikul ācijas noteikumi 

 
Imatrikulācijas kārtību profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” nosaka RPIVA uzĦemšanas 

noteikumi un imatrikul ācijas kārt ība pilna un nepilna laika studijās, kas izstrādāti 

pamatojoties uz LR Augstskolu likuma 46. un 47. panta prasībām, LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2003. gada 27. novembra instrukciju Nr. 8 un 2004. gada 23. septembra IZM 

instrukciju Nr.4. Imatrikulācijas noteikumus katru gadu izskata RPIVA Studiju padomē un 

apstiprina Senātā. 



 

Lai studētu augstskolā, nepieciešams vispārējās vidējās izglītības atestāts vai 

profesionālās vidējās izglītības diploms. 

Pilna laika valsts budžeta finansētās grupās var pieteikties reflektanti, kuriem dokumentā 

par vispārējo vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu 

valodā un svešvalodā. Nepilna laika  un pilna laika maksas grupās reflektanti tiek uzĦemti 

ievērojot RPIVA uzĦemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību pilna un nepilna laika 

studijās. 

Iespēju studēt augstskolā, budžeta studiju vietā iegūst RPIVA profesionālās atlases 

konkursa “Es būšu skolotājs”  uzvarētāji (Nolikums par konkursu atrodas RPIVA UzĦemšanas 

komisijā). Šie nosacījumi nav mainījušies akreditācijas perioda laikā. 

 

1.4.Studiju procesa ilgums 

 

Pilnveidotās profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” apjoms ir 160 kredītpunkti,  

ko pilna laika studijās paredzēts apgūt 4 gados jeb 8 semestros, bet nepilna laika studijās – 4,3 

gados jeb 9 semestros (skat.pielikumu Nr. 2). 

Iepriekšējā akreditācijas periodā apjoms bija 200 kredītpunkti, ko pilna laika studijās 

paredzēts apgūt 5 gados jeb 10 semestros, bet nepilna laika studijās – 5,3 gados jeb 11 semestros. 

Tā kā šobrīd akreditētajā 5-gadīgajā studiju programmā ”Izgl ītības darba vadītājs un 

viena priekšmeta skolotāja pamatskolā” pilna un nepilna laika studijās, katrā  kursā ir studējošie, 

lūdzam akceptēt 2005./06.; 2004./05. un 2003./04. studiju gados imatrikulētiem studentiem 

absolvēt profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu ”Izglītības darba vadītājs 

un viena mācību priekšmeta skolotāja”(42141) pilna laika studentiem 5-gados un nepilna laika 

studentiem 5,3-gados atbilstoši 5-gadīgam studiju plānam (skat.pielikumā Nr.2). 

Savukārt 2006./2007.studija gadā imatrikulētiem studentiem ir izveidots pārejas plāns 

(skat.pielikumā Nr.2). Pārejas plānā netiek zaudēts neviens kvalifikācijai un grādam 

nepieciešamais studiju kurss, kā arī netiek mainīta studiju kursu pēctecība  (pamatojums - studiju 

programmas 1.studiju gadā tiek realizēti daĜa no vispārizglītojošiem studiju kursiem, nozares 

teorētiskiem pamatkursiem, 1 nozares profesionālās specializācijas kurss un 1 brīvās izvēles 

studiju kurss). 

 
1.5.Plānotais rezultāts 

 



 

Pēc sekmīgi izpildīta studiju plāna, nokārtotiem Valsts pārbaudījumiem (bakalaura darbs, 

eksāmens izglītības teorijā un praksē, eksāmens izvēlētā mācību priekšmeta saturā un metodikā) 

studentiem tiek piešėirts profesionālais bakalaura grāds izglītībā, izglītības darba vadītāja 

un viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifik ācija. 

Iepriekšējā akreditācijas periodā arī pēc sekmīgi izpildīta studiju plāna, nokārtotiem 

Valsts pārbaudījumiem (diplomdarbs, eksāmens izglītības teorijā un praksē, eksāmens izvēlētā 

mācību priekšmeta saturā un metodikā) studentiem tika piešėirta izgl ītības darba vadītāja un 

viena priekšmeta skolotāja pamatskolā kvalifik ācija, taču netika piešėirts profesionālais 

bakalaura grāds izglītībā. 

 

Studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Zināšanas: 

o Zināšanas pedagoăijā, psiholoăijā, izglītības vadībā un viena priekšmeta saturā un 

metodikā; 

o Zināšanas par tiesību aktiem un citus normatīvajiem dokumentiem, kas regulē 

izglītības iestādes un skolotāju darbību, darba tiesiskās attiecības un izglītojamo 

tiesību aizsardzību un drošību; 

o Zināšanas par izglītības procesa organizēšanu un personāla vadīšanu; 

o Zināšanas par lietvedību; 

o Zināšanas finansu un citu resursu vadībā. 

Prasmes: 

o Izprast izglītības vidē notiekošos procesus un pieĦemt saskaĦotus lēmumus atbilstoši 

situācijas izmaiĦām; 

o Formulēt iestādes mērėus, sastādīt attīstības stratēăisko plānu; 

o Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas iestādes un struktūrvienību efektīvai 

vadīšanai; 

o Organizēt un vadīt pakĜauto struktūrvienību un personāla darbu; 

o Izvēlēties, novērtēt un motivēt personālu; 

o Strādāt komandā/ grupā, deleăēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus un 

izglītojamos; 

o Būt līderim, vadīt komandas/ grupas darbu; 

o Pamatot savu un respektēt citu viedokli; 

o Rīkoties atbilstoši likumam un ētikas normām; 

o Prasme organizēt mācību vidi; 

o Prasme organizēt mācību darbu saskaĦā ar izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem;  



 

o Prasme izvēlēties vai izstrādāt mācību programmas, metodiskos materiālus; 

o Prasme izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekĜus; 

o Analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju; 

o Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloăijas; 

o Komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziĦas 

līdzekĜiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām 

Attieksmes: 

o Precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un 

ieinteresēta attieksme pret kolēăiem un izglītojamajiem, atbildības izjūta par savu 

darbību, tieksme profesionāli pilnveidoties.   



 

2.Studiju programmas saturs un organizācija 

 

Programmas saturs veidots atbilstoši Izglītības likumam un LR MK 481. noteikumiem 

„Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

2.tabula. 

 Studiju programmas satura atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

 
Rādītāji 

Profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasības 

Studiju programma  
Izglītības darba vadītājs un viena mācību 

priekšmeta skolotājs 
 

1. Programmas apjoms  vismaz 160kredītpunktu 
 

studiju programmas apjoms 160 kredītpunktu   

2. Studiju ilgums vismaz 4 gadi 4 gadi pilna laika studijās un 
 4,3 gadi nepilna laika studijās  

3. Studiju kursu sadalījums -vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu; 
-nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; 
-nozares profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunktu; 
-bakalaura programmas brīvās 
izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 
6 kredītpunkti; 
 

 
-20 kredītpunkti; 
 
 
- 36 kredītpunkti; 
 
 
 
- 60 kredītpunkti; 
 
 
- 6 kredītpunkti 

4. Prakse vismaz 26 kredītpunkti  prakses apjoms ir 26 kredītpunkti  
5. Valsts pārbaudījums valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa 

ir bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir 
vismaz 12 kredītpunktu.  

Bakalaura darbs – 8 kredītpunkti(KP) 
Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē – 
2(KP) 
Valsts eksāmens izvēlētā mācību priekšmeta 
saturā un metodikā – 2(KP) 

6. Studiju kursu saturu nosaka Izglītības darba vadītāja 
profesijas standarta projekts, 
Skolotāja profesijas standarts un 
LR MK noteikumi Nr.612.  

Ar programmas palīdzību var īstenot Izglītības 
darba vadītāja profesijas standarta projekta 
prasības, Skolotāja profesijas standarta 
prasības un LR MK noteikumu 
Nr.612.prasības 

7. Piešėiramā kvalifikācija 
un grāds 

Pēc bakalaura programmas apguves 
piešėir piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifik āciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā) 

pēc programmas apguves tiek piešėirts 
profesionālais bakalaura grāds izglītībā, 
izglītības darba vadītāja un viena mācību 
priekšmeta skolotāja kvalifik ācija 

 
Kā redzams no 2.tabulas datiem studiju programma pilnībā atbilst valsts standarta 

prasībām. 
 



 

2.1. Studiju programmas struktūras izmaiĦas akreditācijas periodā 

 

Lai pilnveidotu studiju programmas kvalitāti atbilstoši LR MK 2001. gada 20. novembra 

noteikumiem Nr. 481, Skolotāja profesijas standarta, un Izglītības darba vadītāja profesijas 

standarta projekta prasībām, kā arī, lai saīsinātu studiju laiku no 5 uz 4 gadiem un samazinātu 

programmas sadrumstalotību, tika pārskatīti un pārstrukturēti studiju kursi pārsvarā visās studiju 

programmas daĜās. Atzinumu par 4-gadīgo bakalaura studiju programmu ”Izglītības darba 

vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs”(42141) sniedza LR IZM Politikas koordinācijas 

departamenta pedagogu nodaĜas vadītājs Aivars Opincāns. Pēc eksperta ieteikumiem 

programmas struktūra, kura attieksies tikai uz 2007./2008. studiju gadā imatrikul ētiem 

studentiem, tika veidota moduĜu sistēmā, uzskatāmi tas ir attēlots 3.tabulā. 

  



 

3.tabula. 
 4-gadīgās studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs „ 

struktūra 
2007./2008. 

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP) 
 
Ievads studijās; Latviešu valodas kultūra; Filosofijas pamati; Informātika pedagoăijā; Lietišėā angĜu/ vācu valoda; Kultūru 
teorija un vēsture; Izglītības filozofija; Ētika un estētika; Veselības izglītība; Starpkultūru atšėirības 
 

Nozares teorētiskie pamatkursi (36KP) 
 

Skolotāja un izglītības darba vadītāja kompetenci nodrošinošais pedagoăijas, psiholoăijas un zinātniskās 
pētniecības modulis (vienots visām RPIVA skolotāju programmām 26KP) 

Vispārīgā pedagoăija; Vispārīgā psiholoăija; Saskarsmes psiholoăija; Pedagoăisko pētījumu metodika; Audzināšanas teorija 
un metodika; Pedagoăijas vēsture un pedagoăiskā doma Latvijā; Attīstības psiholoăija; Sociālā pedagoăija; Pedagoăiskā 
psiholoăija; Didaktika; Pirmskolas un skolas pedagoăija; Ievads skolvadībā; Ievads speciālajā pedagoăijā 
 
Integrētais modulis(10KP), /attiecas gan uz skolotāja, gan izglītības darba vadītāja kompetenci  
nodrošinošajiem moduĜiem/ 
 
Pieaugušo pedagoăija; Personāla vadība; Ekonomika; Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (60KP) 
Izglītības darba vadītāja kompetenci 
nodrošinošais modulis(30KP) 
Vadības vispārējie pamati; Mazo un vidējo 
uzĦēmumu veidošanās pamati; Mūsdienu skolu 
attīstības tendences Latvijā un Eiropā; 
Metodiskais darbs skolā; Grāmatvedība un 
finanses; Izglītības politika; Izglītības attīstības 
plānošana; Izglītības kvalitāte un vērtēšana; 
Personāla vadība; Pētījumu metodes izglītības 
vadībā(statistika); Skolēnu karjeras izglītības 
nodrošināšana pedagoăiskajā procesā; Lietvedība 
budžeta iestādēs; Komandas un grupas vadība; 
Projektu vadība; Kursa darbi 

Izvēlētā mācību priekšmeta skolotāja kompetenci 
nodrošinošais modulis(30KP) 
 
Studiju programmas ietvaros tiek piedāvāti šādi mācību 
priekšmeta skolotāja moduĜi no kuriem students izvēlas 
vienu: 
 

� Informātikas skolotājs; 
� AngĜu valodas skolotājs pamatskolā; 
� Matemātikas skolotājs pamatskolā; 
� Latviešu valodas un literatūras 

skolotājs pamatskolā; 
� Vizuālās mākslas skolotājs 

pamatskolā; 
� Rokdarbu un mājturības skolotājs 

pamatskolā 
 

Prakses (26KP) 
Izglītības darba vadītāja kompetenci 
nodrošinošais prakses modulis(18KP) 
 
Izglītības iestāžu vērojumu prakse; Skolvadības aktīvā 
prakse; Kvalifikācijas prakse skolvadībā 
                  Šī moduĜa prakses daĜēji integr ējas  
 

Izvēlētā mācību priekšmeta skolotāja kompetenci 
nodrošinošais prakses modulis(8KP) 
 
Specializācijas prakse; Kvalifikācijas prakse specializācijā 
 
skolotāja moduĜa praksēs(piem.,stundu hospitācija) 
 
 

Valsts pārbaudījumi (12KP) 
Izglītības darba vadītāja kompetenci 
nodrošinošais pārbaudījumu modulis(2KP) 
Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē 
 

Izvēlētā s mācību priekšmeta skolotāja kompetenci 
nodrošinošais pārbaudījumu modulis(2KP) 
Valsts eksāmens specializācijā 

Brīvās izvēles kursi (6KP) 
Studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” 

saturs paredz arī katram studentam apgūt vienu mācību priekšmetu 40 kredītpunktu apjomā 

(skat.4.tabulu), tas sasaucas ar LR MK noteikumiem Nr.612 (MK noteikumos Nr.612  prasības 

izglītības vadītāju sagatavošanai nosaka, ka vadītājam nepieciešama pedagoăiskā izglītība un/vai 

BAKALAURA DARBS (8KP) 



 

skolotāja kvalifikācija) un Izglītības likuma 30.panta 4.punktu, kurā teikts, ka „Par izglītības 

iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kurai ir attiecīga izglītība un nepieciešamā 

profesionālā kvalifikācija. Par vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes vadītāju ir 

tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā pedagoăiskā izglītība vai augstākā un pedagoăiskā 

izglītība, kā arī persona ar augstāko izglītību, kura apgūst pedagoăisko izglītību”. 

Jāatzīmē, ka nepilna laika filiāĜu studenti, kuri studē šajā programmā pārsvarā visus 

studiju kursus apgūst Rīgā. Filiālēs viĦi apgūst tikai tos studiju kursus, kuri ir vienoti visām 

RPIVA skolotāju programmām (skat.3.tabulu) ,t.i., viĦi mācās apvienotās grupās ar citiem 

studentiem, kuri ir izvēlējušies skolotāju studiju programmas.  

4.tabula. 
Studiju programmas piedāvātie mācību priekšmetu moduĜi 

 
Izvēles mācību priekšmetu skolotāja moduĜi  
(teorija+prakse+valsts pārbaudījumi=40KP) 

 
Inform ātikas skolotāja 

modulis (40KP) 
Pamatskolas 
matemātikas 

skolotāja 
modulis 
(40KP) 

Pamatskolas 
angĜu valodas 

skolotāja 
modulis (40KP) 

Pamatskolas 
latviešu 

valodas un 
literat ūras 

skolotāja 
modulis 
(40KP) 

Pamatskolas 
vizuālās 
mākslas 

skolotāja 
modulis 
(40KP) 

Pamatskolas 
rokdarbu un 

mājtur ības 
skolotāja modulis 

(40KP) 

-Informātikas mācību 
metodika; 

-Programmēšanas 
pamati; 

-Operētājsistēmu pamati; 
Lietojumprogrammatūra; 

-Datori izglītībā; 
-Datori izglītībā (kursa 

darbs); 
-Datoru aparatūra un 

datortīkli; 
-Pedagoăiskā prakse; 
-Valsts pārbaudījums 

 

-Algebra; 
-Ăeometrija; 

-Matemātikas 
mācību 

metodika; 
-Matemātikas 

praktikums; 
-Pedagoăiskā 

prakse; 
-Valsts 

pārbaudījums 

-AngĜu valoda; 
-AngĜu valodas 

mācību 
metodika; 

-Ievads 
angĜu/amerikāĦu 

literatūrā un 
kultūrā; 

-AngĜu valodas 
fonētika; 

-Akadēmiskā 
rakstīšana; 

-Vācu valodas 
pamati; 

-Pedagoăiskā 
prakse; 
-Valsts 

pārbaudījums 

-Ievads 
valodniecībā; 
- Literatūras 

vēsture; 
- Latviešu 

valodas 
vēsture; 

- Latviešu 
valodas 

stilistika; 
- Mūsdienu 

latviešu literārā 
valoda, 

Fonētika; 
- Literatūras 

mācību 
metodika 

pamatskolā 
-Latviešu 

valodas mācību 
metodika 

pamatskolā; 
- Speckurss 

„Jaunākā 
latviešu un 

ārzemju 
literatūra”;  

-Pedagoăiskā 
prakse; 
-Valsts 

pārbaudījums 

-Zīmēšana un 
metodika; 

- Gleznošana 
un metodika; 

- Kompozīcija 
un metodika; 

- Dizaina 
pamati; 

- Pasaules 
mākslas 
vēsture; 

-Latviešu 
mākslas 
vēsture; 

- DaiĜrades 
psiholoăija; 

-Pedagoăiskā 
prakse; 
-Valsts 

pārbaudījums 

-Aktualitātes 
mājturībā; 

- Šūšana un 
mācību metodika; 
- Kompozīcija un 

metodika; 
- Rokdarbi 
(tekstila un 
dekoratīvi 

lietišėās mākslas 
elementi,;to 
metodika); 

- Uzturmācība un 
mācību metodika; 

- Mājas 
ekonomika, 

sociālās zinības un 
telpas kultūra; 
- Pedagoăiskā 

prakse; 
-Valsts 

pārbaudījums 



 

 
Apskatot 3. un 4.tabulu var redzēt, ka studiju programmas izmaiĦas ir atbilstošas LR MK 

2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”, LR MK 2005.gada 16. augusta noteikumiem Nr.612 „Kārtība, kādā 

akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību 

dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus”, LR MK 

2006.gada 19.decembra noteikumiem NR. 1038 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 

3.oktobra noteikumos Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai 

un profesionālajai kvalifikācijai” , kā arī saskaĦā ar Izglītības darba vadītāja profesijas standarta 

projektu. 

Bakalaura studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs„ akreditācijas periodā veikto izmaiĦu salīdzinājums (ar pamatojumu) uzskatāmi ir 

parādīts 5.tabulā. 

5.tabula 

 Studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs „ 

akreditācijas perioda izmaiĦu salīdzinājums un pamatojums 

5-gadīgā studiju programma = 200KP 4-gadīgā studiju programma = 160KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP) Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP) 
Nozares teorētiskie pamatkursi (36KP) Nozares teorētiskie pamatkursi (36KP) 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(88KP) 

Nozares profesionālās specializācijas 
kursi (60KP) 

Lai studiju programma būtu kompaktāka, novērstu tēmu dublēšanos un atbilstu MK noteikumiem 

Nr.418 un Nr.612 (prasībām izglītības darba vadītājam), kā arī Skolotāja standarta prasībām: 

- tika apvienoti/integrēti satura ziĦā līdzīgie studiju kursi; 

- tika pilnveidoti (konkretizēti) studiju kursu nosaukumi; 

- tika izĦemti no studiju plāna kursi, kuri tieši neattiecas uz iegūstamo kvalifikāciju. 

Apvienotie/integrētie studiju kursi   
Studiju kursa nosaukuma pilnveide   
Studiju kursi, kuri netiek vairs realiz ēti   
 Identiskie studiju kursi   
Ievads skolvadībā   
Mikroekonomika Ekonomika 

Makroekonomika 

  Konkretizēti un apvienoti studiju kursi atbilstoši 
skolotāja standarta un izglītības vadītāja standarta projekta 
prasībām  

Lietvedība budžeta iestādēs   
Vadības vispārējie pamati   

Socioloăiskie pētījumi 

  IzĦemti no studijas programmas, jo neatbilst MK 
noteikumiem Nr.612 (prasībām izglītības darba vadītājam) 
un skolotāja standarta prasībām 

Socioloăija   
Sociālpsiholoăiskie treniĦi   



 

Starptautiskās attiecības   
Mārketings un izglītība   
Izglītības politika un pasaules izglītības 
sistēmas  Izglītības politika 
Metodiskais darbs skolā   
UzĦēmējdarbības pamati  Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanās pamati 
Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā  Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā 

Izglītība un demokrātija Eiropā 
 Konkretizēti un apvienoti studiju kursi, lai novērstu dažu 
tēmu dublēšanos  

Personāla vadība   

Interaktīvās metodes 
 Integrēts pedagoăijas studiju kursos, lai novērstu tēmu 
dublēšanos 

Vadības psiholoăija 

  Integrēts studiju kursos Vadības vispārējie pamati, 
Saskarsmes psiholoăija un Komandas un grupas 
vadība, lai novērstu tēmu dublēšanos 

Kritiskā domāšana 
 Integrēts psiholoăijas studiju kursos, lai novērstu tēmu 
dublēšanos 

Bilingvālās izglītības pamati 

Nomainīts uz šī brīža aktuālāku studiju kursu, 
Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana 
pedagoăiskajā procesā 

Saskarsmes  psiholoăija  
Izglītības stratēăiskā plānošana   
Grāmatvedība un finanses   
Komandas un grupas vadība   
Izglītības kvalitāte un vērtēšana   
Kvalitatīvās pētījumu metodes skolvadībā Pētījumu metodes izglītības vadībā 

Matemātiskā statistika 
Studiju kursa nosaukuma pilnveide un kursu apvienošana 
programmas pilnveides rezultātā 

Projektu vadība   
Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati 

Latvijas likumdošana 
 Konkretizēti un apvienoti studiju kursi, lai novērstu dažu 
tēmu dublēšanos  

Kursa darbs I   
Kursa darbs II   
Izvēlētā mācību priekšmeta saturs un metodika   

Prakses (28KP) Prakses (26KP) 

Samazināts prakšu KP skaits balstoties uz MK noteikumiem Nr.418 „Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” 

Br īvās izvēles kursi (12KP) 
 

Br īvās izvēles kursi (6KP) 

Samazināts brīvās izvēles studiju kursu skaits balstoties uz MK noteikumiem Nr.418 „Par otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” 

Valsts pārbaudījumi (16KP) Valsts pārbaudījumi (12KP) 

Diplomdarbs – 12 KP Bakalaura darbs – 8KP 

Mainīts valsts pārbaudījums un samazināts valsts pārbaudījuma KP skaits balstoties uz MK noteikumiem Nr.418 

„Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
 

Ar programmas izvērsto 5-gadīgo un 4-gadīgo studiju plānu pilna un nepilna laika studijām 

var iepazīties pielikumā Nr.2. 

Ar izvēlētā mācību priekšmeta skolotāju studiju programmu plāniem, kurus kā izvēles 

specializāciju piedāvā šī studiju programma var iepazīties pielikumā Nr.14. 



 

2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas un studiju programmas mērėim un 

uzdevumiem 

 
RPIVA galvenais mērėis – dot iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo vai 

akadēmisko izglītību pedagoăijas, psiholoăijas, komercdarbības un vadības jomā, gatavību 

motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai. Katras studiju programmas 

pamatā – inteliăence, kompetence un profesionalitāte. 

Tā kā augstskolā šobrīd tiek īstenotas 8 profesionālās bakalaura skolotāja programmas, 

tad studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs „ 

pilnveides plāns sasaucas ar augstskolas koncepciju un pilnībā atbilst augstskolas un 

studiju programmas mērėiem un uzdevumiem (skat.6.tabulu). 

 

6.tabula.  
Studiju programmas mērėa un uzdevumu atbilstība studiju plānam 

Studiju programmas mērėis un 
uzdevumi 

Mērėa un uzdevumu atbilstība studiju 
plānam 

Mērėis:  

Sekmēt profesionāli kompetentu un Latvijas, kā arī 
Eiropas darba tirgū konkurēt spējīgu izglītības darba 
vadītāju un viena mācību priekšmeta skolotāju 
sagatavotību, kuri nodrošinātu mūsdienīgu izglītības 
procesu un būtu gatavi pašpilnveidei atbilstoši 
sabiedrībā notiekošām pārmaiĦām un tendencēm.  
 
Studiju programmas uzdevumi: 

-sekmēt studentu zināšanu, iemaĦu un attieksmju 
attīstību un pilnveidi, atbilstoši izglītības vadītāja un 
skolotāja profesionālajām kompetencēm; 
 - sekmēt izglītības vadības, pedagoăijas un 
psiholoăijas zināšanu un prasmju attīstību un 
pilnveidi atbilstoši studijas programmas saturam; 
 
 
 - radīt nosacījumus teorētisko atziĦu pielietošanai 
praksēs, veicinot pašpieredzes gūšanas iespējas, 
nodrošinot citu pieredzes un pasaules pieredzes 
salīdzināšanas  un novērtēšanas iespējas 
 
 - sekmēt studentu pētniecisko prasmju apguvi un 
pilnveidi, izmantojot moderno tehnoloăiju 
pielietošanu studiju procesā; 
 
 
 
 
 - veicināt studentos virzību uz mūžizglītību. 

 

 
Studiju programmas mērėī definētais saturs atbilst  
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 
mērėiem un uzdevumiem, kuros nosauc augstāko 
profesionālo izglītību kā ievadstruktūru mūžizglītībai, 
akcentējot studentu un docētāju sadarbību pētnieciskajā 
darbā.  
 
 
 
Šo uzdevumu atklāj nozares teorētiskie un profesionālās 
specializācijas kursi, kā arī prakses ( skatīt studiju 
programmas plānu). 
Šo uzdevumu studiju prgrammas saturā atklāj vadības, 
pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi, kā arī prakses 
un izvēlētā mācību priekšmeta (specializāciju) studiju 
kursi. 
 
Šo uzdevumu studiju prgrammas saturā atklāj prakses. 
Studiju kursi: Starpkultūru atšėirības, Mūsdienu skolu 
attīstības tendences Latvijā un Eiropā, Izglītības politika, 
Izglītības attīstības plānošana 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido studentu 
sadarbība ar docētājiem, zinātnisko darbu plānošana, 
problēmas definēšana, pētījuma rezultātu analīze, 
prezentēšanas metodožu apgūšana. Studiju kursi: 
Pedagoăisko pētījumu metodika, Pētījumu metodes 
izglītības vadībā, Informātika pedagoăijā. 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atklāj visi 
studiju kursi, prakses, kursa darbi un valsts pārbaudījumi. 
 

 

 



 

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisms 

 

Pašvērtējuma periodā būtiski ir pilnveidota profesionālās augstākās izglītības 

programmas kvalitātes kontroles sistēma. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas 

mehānisms darbojas šādos virzienos: 

o Studiju programmas iekšējo kvalitāti un vēlamo attīstības dinamiku nodrošina 

regulāra programmas caurskate un analīze Skolvadības katedrā, Vadības un ekonomikas 

nodaĜas (VEN) Domē un ikgadējā pašnovērtējuma ziĦojuma izstrāde (ar ikgadējiem 

pašnovērtējuma ziĦojumiem var iepazītais pielikumā Nr.11) un apstiprināšana 

Augstskolas Studiju padomē un augstskolas Senātā. Studiju plāna izmaiĦas tiek 

apstiprinātas VEN Domē. 

o Programmas iekšējā kvalitāte tiek nodrošināta, studiju programmas direktoram 

regulāri apspriežoties ar studiju kursu docētājiem par studiju programmas realizācijas 

un organizācijas problēmām un pilnveidošanas jautājumiem. 

o Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta, izmantojot 

studējošo aptaujas, kurās studenti novērtē gan studiju programmu kopumā, gan 

atsevišėu studiju kursus un docētājus (skat.5.2.nod.). Studentiem ir iespēja izteikt savu 

viedokli un vēlmes par studiju programmu un tās organizācijas kvalitāti arī, tiekoties ar 

administrācijas pārstāvjiem un docētājiem(skat.3.3.un 3.4.nod.).  

o Akreditācijas periodā ir precizētas struktūrvienību atbildības sfēras, kas nodrošina 

kvalitatīvu studiju procesa īstenošanu. 

o Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apriti, Augstskolā ir izstrādāts studiju 

programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums (skat.7.tabulu). 

 

7.tabula. 

Studiju programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums. 

N.r.p. Dokumenta nosaukums Atrašanās vieta Atbildīgais 
1 Licence un akreditācijas lapa Prorektora kabinets R.Spalva 
2 Studiju programma Prorektora kabinets R.Spalva 
3 Studiju plāni Studiju daĜa R. Vonda 
4 Studiju kursu apraksti Katedrās Katedru vadītāji 
5 Docētāju CV Personāla nodaĜa un katedras B. Skrauce, katedru 

vadītaji 
 Prakšu līgumi Lietvedības nodaĜa I. Miėelsone 
6 Prakses dokumenti Studiju programmas direktora 

kabinets 
D.Kazāka 

7 Studentu zinātniskie darbi Katedra Katedru vadītāji 
8 Noslēgumu darbu temati VEN Dome I. Urpena 



 

9 Noslēguma pārbaudījumu darbi  Katedra Katedru vadītaji 
10 Docētāju un studentu konferenču 

materiāli 
Katedru zinātniskā darba plāni un 
atskaites 
RPIVA zinātniskās pētniecības projektu 
iesniegumi un atskaites 

ZinātĦu daĜa S.Madalāne 

11 Metodiskie materiāli Katedrās Katedru vadītāji,  
12 Studentu patstāvīgie darbi  Pie studiju kursu docētājiem Atbilstošā studiju kursa 

docētājs 
13 Sadarbības līgumi ar Latvijas institūcijām Lietvedības nodaĜa I. Miėelsone 
14 Starptautiskie sadarbības līgumi  Lietvedības nodaĜa I. Miėelsone 
15 Aptauju materiāli VEN I. Jansone 
16 RPIVA normatīvie dokumenti Pie Senāta dokumentācijas I.Helmane 

 

 
2.4. Vērt ēšanas sistēma 

 
RPIVA studiju procesā saskaĦā ar augstākās izglītības standartu izmanto vērtēšanas 

sistēmu 10 ballu skalā un studentiem jāiegūst sekmīgs vērtējums visos studiju kursos. 

Studiju metožu un organizācijas formu izvēli un izmantošanu nosaka studiju priekšmeta 

specifika , saturs, tā atlases princips. 

Katrs RPIVA docētājs izstrādā savus kritērijus studentu sasniegumu vērtēšanai, tos 

izmanto vērtēšanas procesā, lai iegūtu novērtējumu, kas balstīts uz zināšanu un prasmju 

izvērtēšanu, kā arī personības izaugsmes vērtējumu. Studiju kursu vērtējumā tiek Ħemts vērā 

studentu lekciju,semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. Katrs studiju kurss ietver 

praktiskos darbus atbilstoši studiju kredītpunktu skaitam. Studentu studiju sasniegumu 

vērtēšanas kritēriji ir atspoguĜoti studiju kursu aprakstos, prasības eksāmeniem tiek apspriestas 

katedru sēdēs, Valsts pārbaudījumu saturu izskata un apstiprina Vadības un Ekonomikas nodaĜas 

Dome. 

Būtiskākie uzlabojumi vērtēšanas sistāmā akreditācijas periodā ir:  

- Studiju kursu noslēguma pārbaudījumos galvenais uzsvars šobrīd tiek likts uz prasmi 

diskutēt, aizstāvēt viedokli, pamatot. 

- Pētnieciskā darba prasmju izvērtēšanā - literatūras izmantošana svešvalodās, interneta 

izmantošanas prasmes informācijas ieguvei un apstrādei, prezentēšanas prasmes(Power Point) un 

pētnieciskā darba aktualitāte mūsdienās, teorijas un prakses saistība.  

Docētāji īsteno mutiskas un rakstiskas pārbaudījumu organizācijas formas. Pārbaudes 

formas atspoguĜotas studiju plānā (skat. pielikumu Nr.2), savukārt vērtēšanas kritēriji atspoguĜoti 

studiju kursu aprakstos (skat. pielikumu Nr.13). 

Docētāji studiju kursu apguves vērtēšanā izmanto arī analītiskās vērtēšanas metodes, 

kuras nosaka, ka ieskaitē gūtais vērtējums sastāda 50% līdz 70% , bet galīgo vērtējumu nosaka 



 

studenta darbs visā semestrī. Piemēram, referāti, patstāvīgie darbi, projekti veido 30% no 

kopvērtējuma,  piedalīšanās semināros, kolikvijos, disputos – 20% no kopvērtējuma.  

Kā pozitīvu aspektu vērtēšanas sistēmā studiju programmas pašvērtējuma laikā var minēt 

faktu, ka nav bijušas studentu sūdzības par vērtēšanas sistēmu RPIVA. Nozares profesionālās 

specializācijas studiju kursu docētāji  pieĦēmuši kopīgu pieeju lekciju un praktisko semināru 

apmeklējuma sistēmai,  motivējot studentus zinātnisko darbu izpratnei - par katru neattaisnoto 

kavēto nodarbību studenti raksta tēmai atbilstošu argumentēto eseju. 



 

3.Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 
Studiju programmas realizēšanā ir iesaistītas vairākas RPIVA struktūrvienības: 

Skolvadības katedra, Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra, Vispārīgās pedagoăijas katedra, 

Informātikas un dabaszinību katedra, Ekonomikas un uzĦēmējdarbības katedra, Valodu katedra, 

Pirmskolas pedagoăijas katedra.  

Programmas praktiskā realizācija vienlaicīgi ietver programmas kvalitatātes izvērtējumu, 

kas balstās gan uz docētāju, gan studentu pedagoăiskās darbības izvērtēšanu.  

Programmas īstenošanas laikā ir mainījušies nosacījumi kontaktstundu un studentu 

patstāvīgā darba stundu sadalījumam 1KP ietvaros. Sevi ir attaisnojusi pieeja noteikt vienādu 

kontaktstundu skaitu 1KP ietvaros visiem studiju priekšmetiem 

o Pilna laika studijās 1 KP ietver 16 kontaktstundas. 

o Nepilna laika studijās studējošiem mācības notiek 1 reizi nedēĜā. 1KP ietver 8 

kontaktstundas. 

Diferencētas prasības patstāvīgi apgūstamajiem tematiem pilna un nepilna laika studijās, 

studentu patstāvīgajiem darbiem tiek atspoguĜotas docētāju izstrādātajos studiju kursu aprakstos 

(skat. pielikumu Nr.13). 

Uzsākot docēt studiju kursu, docētāja pienākums ir iepazīstināt studentus ar izstrādātā 

studiju kursa aprakstu. Šobrīd tiek sakārtota RPIVA IS sistēma, lai studenti ar izvērstiem kursa 

aprakstiem, kā arī ar patstāvīgo darbu noformējuma prasībām varētu iepazīties internetā. 

 

3.1.Izmantotās metodes un formas, studiju sagaidāmo rezultātu izklāsts 

 

Studiju satura realizēšanā pedagoăiskajā procesā izmanto aktīvās apmācības metodes un 

formas: darbu auditorijās (lekcijas,  diskusijas, projektu darbu, grupu darbu,  pedagoăisko un 

vadības situāciju analīzi, semināri, kolikviji, kontroldarbi, lietišėās spēles u.c.), ieskicē problēmu 

risināšnas metodes, lēmumu pieĦemšanas metodes (trīs soĜu lēmumu pieĦemšanas metodi, 

desmit soĜu lēmumu pieĦemšanas metodi, alternatīvu izvirzīšanu, realizē lēmumu pieĦemšanas 

metodes virtuālajā vidē). Studiju saturā aktualizē patstāvīgo studentu darbu (darbs bibliotēkās, 

datorklasēs, individuālās konsultācijas), kas veicina studentam pašanalīzes un pašregulācijas 

veidošanos. Ir mācību ekskursijas un praktikumi izglītības iestādēs. 

 Balstoties uz rīcības programmu izglītības ilgtspējīgai attīstībai, katrs students iegūst 

zināšanas, vērtības un prasmes, lai kĜūtu par aktīvu, demokrātisku un atbildīgu pilsoni un 

piedalītos lēmumu pieĦemšanās procesos gan individuālajā, gan augstskolas līmenī, apzinoties 



 

savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, tādējādi apgūstot kompetences 

profesionālajai darbībai.  

Studiju programmas ietvaros tiek aktivizēta studentu un docētāju sadarbība zinātnes un 

praktisko pētījumu attīstībai, saistot tos ar sabiedrības  vajadzībām ilgtspējīgā attīstībā.  

Studiju procesā izmanto video materiālu, lai apgūtu demokrātiskākās kontroles tehnikas, 

vērotu pedagoăisko procesu vispārizglītojošajās skolā, analizētu un vērtētu, meklētu labākos 

risinājumus profesionālo kmpetenču apgūšanai. 

 

3.2. Prakses  

 
Studiju programmas prakšu apjoms ir atbilstošs Profesionālās augstākās izglītības 

standartā paredzamam prakšu apjomam (26 kredītpunkti)  (skat.8.tabulu).  

8.tabula. 

Studiju programmas prakšu veidi un atbilstošie kredītpunkti 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

Izglītības iestāžu 

vērojumu prakse 

– 2KP 

Skolvadības 

aktīvā prakse – 

5KP 

Skolvadības aktīvā 

prakse – 6KP 

Vērojumu prakse 

specializācijā 2KP 

Aktīvā prakse 

specializācijā 2KP 

Kvalifik ācijas prakse 

skolvadībā 5KP 

 

Kvalifik ācijas prakse 

specializācijā 4KP 

  

Studentu praktiskais darbs skolā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas parāda nākamā 

skolotāja un izglītības darba vadītāja profesionālo izaugsmi (prakšu līgumus skat.pielikumā 

Nr.7). Lai nodrošinātu mērėtiecīgu darbu prakses laikā, ir izstrādāts nolikums par praksēm (skat. 

pielikumā Nr.4). Katram prakses veidam: vērojumu praksei, aktīvajai praksei un kvalifikācijas 

praksei, ir noteikti atbilstoši mērėi un uzdevumi.  

Izglītības iestāžu vērojuma prakses būtība ietver studenta prasmi vērot izglītības iestāžu 

atšėirības, stiprās, vājās puses, darba vidi, salīdzināt novērotajās izglītības iestādes  pedagoăisko 

un vadības pieredzi.iepazīties ar izglītības iestādes reglamentējošiem dokumentiem utt..  

Izvēlētās specializācijas vērojumu praks ē ssttuuddeennttss  ii rr  sskkoolloottāājjaa  ppaall īīggss  mmeettooddiisskkoo  mmaatteerriiāālluu  

ssaaggaattaavvooššaannāā,,  mmāāccīībbuu  pprroocceessaa  oorrggaanniizzēēššaannāā.. 

Akt īvajās skolvadības praksēs studenti izzina, vēro un apgūst administrēšanas, vadības 

un menedžmenta funkcijām nepieciešamās profesionālās prasmes, iepazīstas ar Vispārizglītojošo 

skolu normatīvajiem aktiem, hospitē stundas (izvēlētajā specializācijā). 



 

Skolvadības aktīvajās praksēs  studenti apgūst ne tikai izglītības vadītājam 

nepieciešamās prasmes, bet arī  prasmes, kuras ir nepieciešamas izvēlētā mācību 

priekšmeta skolotājam(skat.prakses uzdevumus pielikumā Nr.5.). 

Izvēlētās specializācijas aktīvajās praksēs studenti organizē mācību procesu, vēro un 

vada mācību stundas.  

 Kvalifik ācijas praksēs studenti demonstrē apgūtās skolvadības profesionālās un 

pedagoăiskās prasmes.  

Visos prakses veidos galvenā uzmanība pievērsta izglītības darba vadītāja un skolotāja 

profesionālo kompetenču pilnveidei. 

Pašnovērtējuma periodā studiju programmas praktiskajā realizācijā  īpaša uzmanība tika 

pievērsta  sadarbības uzlabošanai ar  izglītības iestādēm, kurās notiek  studentu prakses. 

2006.gada maijā tika izstrādāts un 2007.gada janvārī apstiprināts Profesionālās Izglītības 

attīstības aăentūrā projekts “Augstākās profesionālās studiju programmas" Izglītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā" prakse izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros 

šobrīd norit sadarbība ar 6 vispārējās izglītības iestādēm – Rīgas 2. vidusskolu, Imantas 

vidusskolu, ZiemeĜvalstu ăimnāziju, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 93.vidusskolu un IĜăuciema 

vidusskolu (ES projekta sadarbības līgumus skat.pielikumā Nr.8).  Projekta ietvaros bija 

paredzēta prakses  metodisko materiāli pilnveide un prakses rokasgrāmatas izstrāde (ar projekta 

ietvaros izveidoto prakses rokasgrāmatu var iepazīties 215.kabinetā). Projekta finansētājs ESF –

75%, valsts finansējums  - 25%.  

 

3.3.Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā un 

lēmumpieĦemšanas procesa vērt ējums 

 

Izglītības pamatprincipi ir trīs – demokrātiskuma, humānisma, zinātniskuma principi. 

Akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības nosaka  studentu tiesības un 

pienākumi un akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi. Studiju programmas satura 

realizēšanā un vadīšanā integrēti daudzveidīgi demokrātiskuma principi, kuri atklāj 

lēmumpieĦemšanas procesus, piemēram, sadarbības princips, līdzvērtības princips, radošuma 

princips, sistēmiskuma princips, tautiskuma princips u.c.  Studiju programmas vadīšanā 

demokrātiskumu raksturo vadības līmeĦa respektēšana un demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izvēle: Delfu metode, Prāta vētras metode un citas. Metožu pārzināšana un izmantošana 

problēmu risināšanā  norāda par studiju programmas demokrātisku vadību. 

 
Demokrātijas principu ievērošana lēmumu pieĦemšanā un informācijas nodošanā. 

 



 

Austākais vadības līmenis 
Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja 

Vidējais vadības līmenis 
Studiju programmas direktore/ docētāji/  

Skolvadības katedras vadītājs 
 

Zemākais vadības līmenis 
Grupu vecākie 

 
Studenti 

 

3.4.Atbalsts un palīdzība studentiem 

 
Bergenas komunikē 2005. gada maijā, tika nosaukti tālākie uzdevumi un prioritātes 

vienotas Eiropas izglītības telpas veidošanai. Viens no uzdevumiem ir sociālā dimensija, kā 

Eiropas Augstākās izglītības telpas neatĦemama sastāvdaĜa. Definējot sociālās dimensijas saturu, 

atkārtoti tika uzsvērts, ka jārada studentiem atbilstoši apstākĜi, lai tie varēti sekmīgi pabeigt 

studijas, un tiem nerastos šėēršĜi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēĜ. Sociālā dimensija 

ietver valdību veiktos pasākumus studentu atbalstam. Arī studiju programmas ietvaros ik gadu 

tiek radīti apstākĜi un vide veiksmīgam studiju procesam. Docētāju konsultāciju grafiks pieejams 

internetā, studentu zinātniskā darba vadītāji regulāri konsultē studentus. Kursa un bakalaura 

darbiem (iepriekšējā akreditācijas periodā diplomdarbiem) tiek laicīgi norādīti vadītāji. Studiju 

programmas direktore reizi nedēĜa pieĦem studentus ar interesējošajiem jautājumiem. 

Studentiem tiek piešėirti sesijas pagarinājumi un organizēti pasākumi veiksmīgai pirmkursnieku 

adaptācijai studiju vidē, piešėirti akadēmiskie atvaĜinājumi. 

  



 

4.Studiju programmas perspektīvais novērt ējums  

2006./2007.mācību gada sākumā Latvijas skolās trūka 253 pedagogu, tādēĜ RPIVA 

profesionālā bakalaura studiju programma „ Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs”(42141) ir viens no risinājumiem pedagogu piesaistei skolām. Studiju programma 

nodrošina ne tikai izglītības vadītāja sagatavošanu, bet arī viena priekšmeta skolotāja 

sagatavošanu skolai, tas savukārt sasaucas ar Latvijas izglītības ekspertu ieteikumiem par īpašu 

valsts programmu izveidi skolotāju piesaistīšanai, par jauniešu motivēšanu studēt pedagoăiju 

un vēlmi strādāt izglītības iestādēs.  

4.1. Studiju programmas atbilstība Izglītības darba vadītāja profesijas standarta 

projektam  

 
Lai noteiktu studiju programmas atbilstību profesijas standarta projektam Izglītības darba 

vadītājs, izmantota profesijas standarta projektā lietotā darbam nepieciešamo zināšanu un 

prasmju struktūra. 9. tabulā ir norādīti studiju kursi, kas nodrošina noteikto zināšanu un prasmju 

apguvi. 

 

9.tabula. 

Studiju programmas atbilstība Izglītības darba vadītāja standarta projekta prasībām 

Izglītības darba vadītāja profesijas 
standarta projekts 

RPIVA profesionālās bakalaura studiju programmas kursi, kurā 
veido atbilstošās zināšanas 

Zināšanas Zināšanu līmenis  
 Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Izglītības iestādes mērėi un 
galvenie attīstības virzieni 

  -Izglītības politika 2KP  
-Izglītības attīstības plānošana 2KP 

Tiesību akti, kas regulē izglītības 
iestādes darbību 

  -Pedagoăiskā procesa tiesiskie 
pamati  3KP 

-Skolvadības prakses teorētiskā 
daĜa paredz reglamentējošo 
dokumentu izzināšanu un seminārā 
pārbaudi par saturu, atbilsoši 
jaunākajiem reglamentējošajiem 
aktiem 2.,3.,4.kursos 

Izglītības procesa organizēšana un 
izglītības kvalitāte 

  -Izglītības kvalitāte un vērtēšana 
2KP  
- Vadības vispārējie pamati 2KP 
-Ievads skolvadībā 3KP 
- Mūsdienu skolu attīstības 
tendences Latvijā un Eiropā 2KP 

Darba tiesisko attiecību regulējums 
normatīvajos aktos, darba un 
izglītojamo tiesību aizsardzība, 
izglītojamo drošība 

  -Personālvadība 3KP 
 -Pedagoăiskā procesa tiesiskie 
pamati 3KP 
-Ievads skolvadībā 3KP 
- Metodiskais darbs skolā 2KP 
-Prakstiska jautājumu izzināšana 
studentu skolvadības praksēs un 
atskaite par to seminārā 



 

-Veselības izglītība 2KP 
Personāla vadīšana un vadības 
psiholoăija 

  -Personālvadība 3KP 
- Saskarsmes psihiloăija 1KP 
-Pedagoăiskā psiholoăija 2KP 
- Komandas un grupas vadība 2KP 
 

Finansu un citu resursu vadība, 
finansu un vadības grāmatvedība 

 -Grāmatvedība un 
finanses 2KP 
- Mazo un vidējo 
uzĦēmumu 
veidošanas 
pamati 2KP 
-Projektu vadība 
2KP 

 

Ekonomikas teorija  -Ekonomika 2KP 
- Mazo un vidējo 
uzĦēmumu 
veidošanas 
pamati 2KP 
 

 

Lietvedības pamati 
 

  -Lietvedība budžeta ietādēs 2KP 
-Skolvadības prakses 

Pedagoăija un psiholoăija    

o Mācību vides organizācija; 
o Saskarsmes un sadarbības 

veicināšana; 
o Pedagoăisko pētījumu metodes; 
o Psiholoăija; 
o Audzināšanas darbība jeb 

klasvadība; 
o Sasniegumu vērtēšana un 

pašnovērtējuma veikšana; 
o Speciālā pedagoăija; 
o Vecumposmu fizioloăija 

  -Vispārīgā pedagoăija 2KP; 
- Vispārīgā psiholoăija 2KP; 
-Saskarsmes psihiloăija 1KP; 
 -Pedagoăijas vēsture.Pedagoăiskā 
doma Latvijā 2KP; 
-Pedagoăisko pētījumu metodika 
2KP; 
- Audzināšanas teorija un metodika 
2KP; 
-Sociālā pedagoăija 1KP; 
-Attīstības psiholoăija 2KP; 
-Pedagoăiskā psiholoăija 2KP; 
- Didaktika 2KP; 
-Pirmskolas un skolas pedagoăija 
3KP; 
-Pieaugušo pedagoăija 2KP; 
-Izglītības filozofija 1KP; 
-Ievads skolvadībā 3KP; 
- Ievads speciālajā pedagoăijā 2KP; 
-Pētījumu metodes izglītības vadībā 
2KP; 
- Skolēnu karjeras izglītības 
nodrošināšana pedagoăiskajā 
procesā  2KP 
-Izvēlētā mācību priekšmeta saturs 
un metodika 40KP; 
 

Valodas un komunikācija    

Valsts valoda   -Latviešu valodas kultūra 2KP 
Kā arī visos citos studiju kursos 

Svešvaloda   -Lietišėā svešvaloda 4KP 
-Vairāk vai mazāk visos studiju 
kursos 

Komunikāciju prasme   Vairāk vai mazāk visos studiju 
kursos 

Datorprasme   -Informātika pedagoăijā 2KP 
- Vairāk vai mazāk visos studiju 
kursos, kur tiek rakstīti studiju 



 

darbi 

 
 
4.2. Studiju programmas atbilstība Skolotāja profesijas standartam  

 

Tā kā profesionālā bakalaura studiju programma „Izglītības darba vadītājs un viena 

mācību priekšmeta skolotājs” nodrošina arī viena priekšmeta skolotāja sagatavošanu, tad ir 

nepieciešama salīdzināt studiju programmas atbilstību Skolotāja profesijas standarta prasībām 

(skat.10.tabulu). 

 

10.tabula 

 Studiju programmas atbilstība Skolotāja profesijas standarta prasībām 

. Skolotāja profesijas standarts RPIVA profesionālās bakalaura studiju programmas kursi, kurā 
veido atbilstošās prasmes, attieksmes, zināšanas 
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Kopīgās prasmes nozarē 

 

        

Prasme plānot savu un izglītojamo darbu X X X X X X X X 
Prasme organizēt mācību un audzināšanas 
darbu saskaĦā ar izvirzītajiem mērėiem un 
uzdevumiem 

 X X  X X X X 

Prasme izvērtēt un veicināt izglītojamo 
izaugsmi un mācību sasniegumus, sava 
darba efektivitāti. 

X X X X X X X X 

Vispārējās prasmes / spējas 
 

        

Prasme izvirzīt mērėus un plānot to 
sasniegšanu 

X X X X X X X X 

Prasme iegūt, analizēt un atlasīt informāciju 
un izmantot to 

X X X X X X X X 

Prasme izstrādāt vai izvēlēties mācību 
programmas 

    X X X X 

Prasme izvēlēties un efektīvi pielietot 
mācību un audzināšanas līdzekĜus(saturu, 
metodes, formas u.c.) 

 X   X X X X 

Prasme izvēlēties vai veidot mācību 
metodiskos materiālus 

 X   X X X X 

Prasme organizēt mācību vidi X X X  X X X X 
Prasme noteikt izglītojamo individuālās 
īpatnības 

 X   X X X X 



 

Saskarsmes prasmes X X X X X X X X 
Prasme strādāt komandā X X X X  X X  
Prasme izmantot dažādus mācību un 
audzināšanas līdzekĜus, tai skaitā 
informācijas tehnoloăiju līdzekĜus 

X X X X X X X X 

Prasme noteikt un risināt problēmsituācijas X X X X X X X X 
Prasme sadarboties ar vecākiem, kolēăiem, 
citiem speciālistiem un sabiedrību 

X X X X X X X X 

Prasme motivēt un vadīt izglītojamo darbu X X X X X X X X 
Prasme pētīt izglītojamo personību attīstību  X X  X X X X 
Prasme veicināt izglītojamo atbildību     X X X X 
Prasme mācīt mācīties     X X X X 
Prasme veikt pedagoăiskās darbības analīzi X X X X X X X X 
Prasme pilnveidot savu profesionālo 
meistarību 

X X X X X X X X 

Prasme pamatot savu un respektēt citu 
viedokli 

X X X X X X X X 

Prasme informēt par sava darba rezultātiem X X X X X X X X 
Prasme izstrādāt radošus projektus, veikt 
pētniecisko darbību 

X X X X X X X X 

Prasme izvērtēt izglītojamo personību, 
izaugsmi 

 X   X X X X 

Prasme novērtēt izglītojamo mācību 
sasniegumus 

 X   X X X X 

Prasme attīstīt izglītojamo pašnovērtēšanas 
prasmes 

    X X X X 

 
 
Skolotāja profesijas standartā minētās zināšanas  
 
Skolotāja profesijas standarts RPIVA profesionālās bakalaura studiju programmas 

kursi, kur ā veido atbilstošās zināšanas 
Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 
reglamentējošie dokumenti un darba likumdošana 

Ievads skolvadībā; 
Vadības vispārējie pamati; 
Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati; 
Lietvedība budžeta iestādēs; 
Izglītības attīstības plānošana; 
Izglītības politika; 
Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā; 
Skolvadības prakse 

Bērnu tiesību aizsardzība Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati; 
Skolvadības prakse 

Pedagoăija un psiholoăija 
 

 

o Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika; 
o Audzināšanas darbība jeb klasvadība; 
o Mācību organizācija; 
o Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma veikšana; 
o Mācību vides organizācija; 
o Saskarsmes un sadarbības veicināšana; 
o Pedagoăisko pētījumu metodes; 
o Psiholoăija; 
o Speciālā pedagoăija; 
o Nozaru pedagoăija; 
o Vecumposmu fizioloăija 

 
Veselības izglītība; 
Ievads skolvadībā; 
Vadības vispārējie pamati; 
Metodiskais darbs skolā; 
Nozares teorētiskie pamatkursi; 
Izvēlētā mācību priekšmeta saturs un metodika; 
Prakses; 
Kursa darbi; 
Bakalaura darbs 

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare  

o Mācību priekšmets; 
o Mācību priekšmeta didaktika; 
o Mācību satura integrācijas pamati 

Izvēlētā mācību priekšmeta saturs un metodika; 
Prakses 

Valodas un komunikācija  



 

o Informācijas tehnoloăijas Informātika pedagoăijā; 
Jebkurš studiju darbs; 
Prakses; 
Kursa darbi; 
Bakalaura darbs 

o Valsts valoda un svešvalodas Vairāk vai mazāk visi studiju kursi 
o Saskarsmes psiholoăija Vairāk vai mazāk visi studiju kursi 
Sociālās zinības  
 
 

 

o Ētika 
 

Ētika un estētika 

Izglītības vadība 
 

 

o Loăika Vairāk vai mazāk visi studiju kursi 
o Kultūras vēsture un vēsture Kultūras teorija un vēsture 
o Filozofija Filozofijas pamati; 

Izglītības filozofija 
o Ekonomikas pamati Ekonomika; 

Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas pamati; 
Grāmatvedība un finanses 

o Vide un veselības izglītība Veselības izglītība 
 

o Veselīgs dzīves veids Veselības izglītība 
 

 
4.3. Studiju programmas atbilstība LR MK  noteikumiem Nr.612. 

 

Tā kā iepriekšējā akreditācijas periodā nebija izstrādāts Izglītības vadītāja standarta 

projekts, tad nebija iespējams pamatot programmas atbistību standarta prasībām. 2005.gada 

septembrī studiju programmas saturs tika pamatots ar 2005. gada 16. augusta MK 

noteikumiem Nr.612  “ Kārt ība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un 

izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldībau dibināto vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās izglītības vidējās izglītības iestāžu vadītājus.” Šo noteikumu 28.3.apakšpunkts 

nosaka, ka Izglītības iestādes vadītājs pirms atestācijas apgūst tālākizglītības kursu 

“Visp ārējās izglītības iestādes darba organizācija” vai akredit ētu studiju programmu, kas 

ietver noteiktus tematus. 

11.tabulā apkopots šo tematu salīdzinājumus ar studiju programmas “Izglītības darba 

vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” saturu, norādot tematiem atbilstošus studiju 

kursus. Šie studiju kursi vēl joprojām ir studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa. 

11.tabula. 

Studiju programmas atbilstība MK noteikumu Nr.612.prasībām 

Npk. 2005.16.08. MK apstiprinātie  studiju  

temati 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību 

priekšmeta skolotājs” realiz ētās tēmas  ar 

atbilstošu studiju kursu 

1. Izglītības iestādes mērėi un galvenie Izglītības politika. Izglītības attīstības plānošana. 



 

attīstības virzieni 

2.  Tiesību akti, kas regulē izglītības 

iestādes darbību 

Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. Skolvadības 

prakses teorētiskā daĜa paredz reglamentējošo 

dokumentu izzināšanu un seminārā pārbaudi par 

saturu, atbilsoši jaunākajiem reglamentējošajiem 

aktiem. 

3. Izglītības procesa organizēšana un 

izglītības kvalitāte 

Izglītības kvalitāte un vērtēšana. Ievads skolvadībā. 

Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā 

4. Izglītības iestādes attīstības 

novērtēšana 

Izglītības attīstības plānošana. Ievads skolvadībā. 

Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā. 

5.  Izglītības iestādes vadītājam 

nepieciešamā kompetence un zināšanas 

saskarsmes psiholoăijā 

 Saskarsmes psiholoăija. Personāla vadība. 

6.  Izglītības iestādes personāla un 

saimnieciskā vadība 

Personāla vadība. Grāmatvedība un finanses.  

Ekonomika. Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas 
pamati. 
 

7.  Darba tiesisko attiecību regulējums 

normatīvajos aktos 

Personāla vadība. Pedagoăiskā procesa tiesiskie 

pamati. Prakstiska jautājumu izzināšana studentu 

skolvadības praksē un atskaite par to seminārā. 

8.  Administratīvais process izglītības 

iestādē un lietvedības pamati 

Vadības vispārējie pamati. Lietvedība budžeta ietādēs. 

Skolvadības prakse. 

9.  Darba aizsardzība un izglītojamo 

drošiba 

Veselības izglītība. Ievads skolvadībā. Personāla 

vadība. Metodiskais darbs skolā. Skolvadības prakse. 

 
 
 

4.4. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 

 
Studiju programmas pilnveidošanai būtisks ir darba devēju viedoklis par studentu un 

absolventu profesionālo sagatavotību izglītības darba vadības un pedagoăijas/psiholoăijas jomā. 

Lielākā daĜa darba devēju akcentē to, ka programma sagatavo profesionāli kompetentus 

izglītības darba vadītājus un pedagogus, kas var nodrošināt mūsdienīgu vadības un pedagoăisko 

procesu. 

Kā uzsver darba devēji - kompetenti izglītības darba vadītāji un skolotāji mūsu 

tautsaimniecībai šobrīd ir Ĝoti nepieciešami, lai pamazām atrisinātu samilzušās problēmas 

izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā. Ir jānovērš skolotāju trūkums skolās un jāatrod 

alternatīvi risinājumi bērnu izglītības centru skaita palielināšanai.  

Jauno skolotāju piesaistei skolām vajadzīgas motivējošas studiju programmas, lai topošais 

skolotājs būtu pārliecināts par alternatīvām iespējām strādājot skolā. Savukārt otras problēmas 

risinājums būtu ES struktūrfondu finansējumu izmantošana bērnu novietĦu, interešu centru, 



 

privāto bērnudārzu utm.izglītības iestāžu izveidē. Un, lai rastu risinājumu šīm augstāk minētām 

problēmā, pēc darba devēju domām, studiju programma “Izglītības darba vadītājs un viena 

mācību priekšmeta skolotājs”, būtu kā viens no risinājuma variantiem. Proti, studiju programma 

piedāvā motivējošu kvalifikācijas ieguvi (piemēram, lai kĜutu par skolas direktoru ir 

nepieciešams pedagoăiskais darba stāžs, līdz ar to jaunais speciālists ar pavisam citu atdevi 

strādās skolā par skolotāju ). Savukārt tiem kam būs uzĦēmība un uzdrīkstēšanās, un jau ar 

iegūtajām zināšanām izglītības vadībā, sekmīgāk spēs realizēt dažādu izglītības centru izveidi.  

Tā kā šobrīd mūsu valstī par prioritāti ir izvirzīti dabaszinību jomas priekšmeti, vērā 

Ħemams ir fakts, ka 35% no studiju programmas absolventiem un 29% no šobrīd esošiem 

studentiem, kā mācību priekšmetu ir izvēlējušies  informātiku vai matemātiku. 

Ar darba devēju aizpildītām aptaujas anketām var iepazīties  215.kabinetā. 

 



 

5.Studējošie 

5.1. Studējošo skaits programmā 

 
2006./2007. studiju gadā studējošo skaits programmā:  

• pilna laika studij ās –    88; 

• nepilna laika studijās – 103 

KOPĀ: 191 students 
 

Studentu skaits programm ā
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1. attēls. 

 Studentu skaita dinamika akreditācijas periodā 
 

Apskatot 1.attēlu var redzēt, ka akreditācijas perioda laikā ir mainījusies attiecību 

proporcija starp pilna un nepilna laika studentiem. Analizējot šo situāciju ,t.i., veicot pilna laika 

topošo studentu aptauju, kā viens no visbūtiskākajiem iemesliem kādēĜ studenti negrib studēt 

šajā programmā tika minēts studiju ilgums(5-gadi). Tas savukārt sasaucas ar mūsdienu 

sabiedrības aktuālo tendenci- pēc iespējas ātrāk iekĜauties darba vidē.  

1.kursā imatrikul ēto skaits: pilna laika studijās – 29 

     nepilna laika studijās –0 

Absolventu skaits : pilna laika studijās: 

o 2003./2004. - 25; 

o 2004./2005. – 33; 

o 2005./2006. – 21; 

o 2006./2007.- plānoti 13 absolventi 



 

KOPĀ: 92 absolventi 

          nepilna laika studijās: 

o 2003./2004. – 10; 

o 2004./2005. – 14; 

o 2005./2006. – 16; 

o 2006./2007.- 18; 

o 2007./2008. – plānoti 17 absolventi 

KOPĀ: 75 absolventi 

 

5.2.Studējošo aptaujas un to analīze 

 
Studiju procesa izvērtējums ir viens no svarīgākiem studiju programmas kvalitātes 

vērtēšanas kritērijiem.  

 Programmas akreditācijas perioda laikā ir bijuši dažādi meklējumi augstskolas 

administrācijas anketas izveidē un anketēšanas procesā. 2003./2004. studiju gadā studentiem tika 

piedāvāta anketa, kas bija vērsta uz docējamo studiju kursu izvērtēšanu. Taču, vērtējot docējamā 

kursa saturu noteiktā punktu sistēmā, nebija iespējams analizēt docētāju profesionālās 

kompetences noteiktās jomās. 2004./2005. studiju gadā tika pilnveidoti vērtēšanas kritēriji. 

2005./2006 studiju gadā tika piedāvāta jauna (uz vecās anketas bāzes),papildināta anketa. 

Ar šīs anketas palīdzību tika noskaidrots studentu vērtējums par augstskolas docētāju 

profesionalitāti, sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitāti, studiju kursu saturu un 

lietderību, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu.  

2006./2007. studiju gadā tika izveidotas anketas (uz iepriekšējo anketu bāzes), kuras ir 

identiskas visām RPIVA studiju programmām. Tas Ĝaus kvalitatīvāk izvērtēt ne tikai konkrēto 

studiju programmu, bet visas augstskolas darbu kopumā. Šīs anketas galvenās sadaĜas ir: 

o Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājumus; 

o Demokrātijas principu ievērošana augstskolā; 

o Docētāju darba kvalitāte. 
 

Ar anketas paraugu var iepazīties pielikumā Nr.10 (ar aizpildītām anketām var iepazīties 

215.kabinetā). 

REZULT ĀTI  

2006./2007.studiju gadā veiktās anketēšanas rezultātā tika noskaidrots studentu vērtējums 

par: 



 

I Studiju programmas izvēles ietekmējošie faktori  

 
No aptaujas rezultātiem var secināt, ka 
būtiskākais faktors, kas ietekmē studenta 
izvēli studēt šajā studiju programmā ir paša 
izvēle – 69%. DaĜai reflektantu ieteica studēt 
profesionāĜi – 7%, draugi – 6%, vecāki – 4%, 
savukārt 14% minēja citus viĦuprāt 
nozīmīgus faktorus. 

Arī iepriekšējo gadu anketās bija līdzīgs šo 
vērtējumu izkārtojums. 

Izvē li ietekm ē jošie faktori

69%

4% 6% 7%
14%

Pats izvēlējos Vecāki
Draugi ProfesionāĜi
Cits variants

 

II Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums 

 
Studentiem tika piedāvāts izvērtēt vairākus kritērijus un novērtēt tos četru ballu sistēmā (4 – Ĝoti 

labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 –vāji): 

Izvēle studēt RPIVA  

Ĝoti labi – 30%  

labi – 49 % 

apmierinoši – 21 % 

vāji – 0 % 

Izvē le stud ē t RPIVA

30%

49%

21%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 

Studiju programma (studiju kursu saraksts un 

apjoms) 

                     Ĝoti labi – 19%  

labi – 56 % 

apmierinoši – 24 % 

vāji – 1% 

Studiju programmas izv ērtē jums 

19%

56%

24% 1%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 

Nodarbību plānojums un nodarbību 

organizācija  

                    Ĝoti labi – 3%  

labi – 53 % 

apmierinoši – 40 % 

vāji – 4% 

Analīzes rezultātā tika konstatēts, ka 
neapmierinātību ar nodarbību plānojumu un 
organizāciju aptaujā ir uzsvēruši nepilna laika 
studenti, norādot, ka plānojuma izmaiĦas 
reizēm notiek dienu pirms lekcijām. Gribas 

Nodarb ību pl ānojums un 
organiz ācija

3%

53%

40%

4%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 



 

atzīmēt, ka šādi starpgadījumi notiek 
neparedzētu apstākĜu dēĜ, piem., saslimst kāds 
pasniedzējs utt. 
Auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums 

                     Ĝoti labi – 8%  

labi – 46 % 

apmierinoši – 44 % 

vāji – 2% 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas periodu 
būtiski ir mainījušās novērtējuma procentuālās 
attiecības. Par 4% ir paaugstinājies to 
respondentu skaits , kas sniedza vērtējumu 
labi, savukārt par 16% ir samazinājies 
respondentu skaits , kas sniedza vērtējumu 
vāji.  

 

Auditoriju tehniskais st āvoklis un 
iek ārtojums

8%

46%

44%

2%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 

Studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales 

materiāliem u.c. metodiskajiem līdzekĜiem 

                     Ĝoti labi – 10%  

labi – 50 % 

apmierinoši – 31 % 

                      vāji – 9% 

Kā trūkums tika minēts nepietiekošs izdales 
materiālu skaits dažos studiju kursos un 
docētāju prasības studiju literatūras ziĦā, kas 
nav pieejama RPIVA bibliotēkā. 

Studentu nodrošin ājums ar 
literat ūru, izdales materi āliem 

u.c.

10%

50%

31%

9%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 

Iespēja izmantot datorklases un internetu 

                     Ĝoti labi – 48%  

labi – 38 % 

apmierinoši – 11 % 

                      vāji – 3% 

Veicot studentu mutvārdu aptauju par šī 
kritērija novērtēšanu ar vāji – 3%, netika  
saĦemtas argumentētas atbildes.  

Iespē ja izmantot datorklases un 
internetu

48%

38%

11% 3%

ěoti labi Labi Apmierinoši Vāji

 

III Demokr ātijas principu ievērošana augstskolā 

 
Lielākā daĜa studējošo atzīst, ka ir iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē, taču viĦi 

tās neizmanto, tikai 19% atzīmē, ka labi zina savas tiesības un tās aktīvi izmanto.  



 

Studenti pietiekami aktīvi neizmanto arī iespējas līdzdarboties studentu pašpārvaldē. 

Lielākā daĜa atzīmē, ka ir informēti par šādu iespēju, bet to neizmanto. Studentu pašpārvaldē 

darbojas tikai 4% no studiju programmā studējošo skaita.    

Studiju procesa norisē liela nozīme ir studentu sadarbībai ar programmas direktoru un 

administrāciju. Jāuzsver, ka studiju programmas akreditācijas laikā ir nomainījušās 3 

programmas direktores, tādēĜ studentiem šo faktoru bija grūti novērtēt, jo katrs vēlējās novērtēt 

tās programmas direktores darbu, ar kuru sadarbība ir bijusi visilgākā. Novērtējot šos faktorus, ir 

iegūti šādi rezultāti    

o sadarbība ar programmas direktoru o sadarbība ar administrāciju 

Ĝoti labi – 8  % Ĝoti labi – 22  % 

labi – 35  % labi – 48  % 

apmierinoši –  22 % apmierinoši –  27 % 

vāji – 35 % vāji – 3 % 

IV Docētāju darba kvalit āte 

 
Studenti atzinīgi vērtē docētāju profesionālo kompetenci, prasmi ieinteresēt, izskaidrot 

mācību vielu, prasmi veiksmīgi saistīt teoriju un praksi. 

Daudziem docētājiem tiek izteikta pateicība par sapratni, iejūtīgu attieksmi, objektivitāti. 

Nozīmīgākie studiju kursi:  

 Studenti uzskata, ka nozīmīgākie studiju kursi studiju programmas ietvaros ir: 

o Skolvadība, Vadības vispārējie pamati, Izglītības politika, Pedagoăija, 
Psiholoăija, izvēlētā specializācija u.c. 

V Studentu izredzes darba tirgū 

nebūs problēmu atrast darbu – 64 % 

būs problēmas atrast darbu – 5 % 

es jau strādāju šajā specialitātē – 18% 

cits variants – 13% 

5.3.Studentu iesaistīšana zinātniskās pētniecības darbā 

 
Studiju programmas pašnovērtējuma periodā visi studenti tiek iesaistīti zinātniski 

pētnieciskajā darbā. Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma ietvaros ir izstrādāti kritēriji 

kursa darbu un diplomdarbu/bakalaura darbu aizstāvēšanai un vērtēšanai. Studenti jau pirmajā 

kursā tiek aicināti izvēlēties zinātnisko tēmu vai arī izvēlēties tēmu no Skolvadības katedras 

docētāju piedāvātājiem pētnieciskajiem virzieniem.  

Studentu zinātniskā darba virzieni: 
 



 

1. Izglītības iestādes kā organizācijas kultūra un darbinieku motivācijas pilnveidošana. 

2. Izglītības sistēmas restrukturizācija un organizatoriskās izmaiĦas izglītības iestādē. 

3. Efektīva skolas vadības komanda un skolas attīstība. 

4. Pašvaldības un izglītības iestādes sadarbība un attīstības iespējas. 

5. Līdervadība izglītībā. 

6. Marketings izglītībā. 

7. Izglītības politika Latvijā Eiropas Savienības kontekstā. 

8. Skolēnam draudzīgas vides attīstība mūsdienu izglītības iestādē. 

9. Izglītības kvalitāte un izglītības iestādes attīstības tendences. 

10. Izglītības iestādes budžeta veidošana - problēmas un risinājumi. 

11. Metodiskais darbs izglītības iestādē kā mācību un audzināšanas darba  

komponente. 

12. Bērnu drošība un vardarbība izglītības iestādē.  

13. Profesionālās izglītības iestādes vadības un vadīšanas problēmas un risinājumi. 

14. Mācību centru vadība un attīstība iespējas Latvijā. 

15. Latvijas izglītības sistēmas vadība ES izglītības sistēmu kontekstā. 

16. Izglītības iestādes vadības modelis skolotāju profesionālās kompetences izveidē. 

17. Informāciju tehnoloăijas izmantošana izglītības iestādes vadības procesos. 

18. Izglītības iestādes darbinieku vadības metodes izglītības sistēmas pārmaiĦu laikā. 

19. Izglītības iestādes vidējā līmeĦa vadītāju darbības kvalitāte mācību un audzināšanas procesa 

uzlabošanai.  

20. Ietverošās izglītības iestādes attīstība. 

 

5.4.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Aktivizējot studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā, tiek organizētas tikšanās ar 

studiju programmas direktori, lai noskaidrotu izmaiĦas studiju procesa organizēšanā un ieteiktu, 

saskaĦotu veiksmīgākos studiju programmas pilnveides virzienus.  

Tiek organizētas Skolvadības katedras sēdes, Vadības un ekonomikas nodaĜas sēdes, 

Studiju padomes sēdes, kurās piedalās arī studentu pārstāvji, grupu vecākie. 

Studentiem ir iespēja sazināties ar studiju programmas direktori ar e-pasta starpniecību. 

Skolvadības katedra organizē studentiem docētāju konsultācijas reizi nedēĜā. 

Kursu vecāko sanāksmēs Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja informē par novitātēm 

studiju procesā. 



 

Studenti atzinīgi novērtē studiju programmas saturu, pamatojot vadības un ekonomikas 

studiju priekšmetu secību, kuri veiksmīgi palīdz profesionālo kompetenču veidošanai skolvadībā 

un vadībā kopumā, paverot plašas iespējas konkurēt darba tirgū jau studiju laikā. Ne mazāk 

svarīgas ir zināšanas un iegūtās prasmes pedagoăijā un psiholoăijā. ěoti atzinīgi tiek novērtētas 

specializācijas programmas, kur studenti apgūst izvēlētā mācību priekšmeta saturu un 

metodiku.Studenti nosauc studiju programmas stiprās  puses – iespēja apgūt profesionāli 

izglītojošus studiju kursus, augsti kvalificēti pasniedzēji, teorijas saistība ar praksi gan 

semināros, gan izglītibas iestāžu vērojumu praksē, gan pedagoăiskajās praksēs. Studiju 

programmas vājās puses – studiju programmas ilgums - 5 gadi, kas kavē profesijai motivētus 

studentus konkurēt darba tirgū. Studenti atbalsta viengadīgas maăistratūras studiju programmas 

izveidi tieši šīs studiju programmas absolventiem. 

 



 

5.5. Programmā studējošie studenti, kas piedalījušies apmaiĦas braucienos 

 

2002./2003.ak.g. 
o Dora Poriete - Braunsveigas Universitate- Vācija 

o Ilze Dziemisova - Mursijas Universitate - Spānija 

2003./2004.ak.g. 
o Solvita Lauzēja - Leipcigas Universitate – Vācija 

o Sanda PurviĦa - KATHO augstskola – BeĜăija 

2004./2005.ak.g. 
o Agnese Vībāne - Freiburgas Universitate – Vācija 

2005./2006.ak.g. 
o Dāvis Sirmais – KATHO augstskola – BeĜăija 

o Inga Zūle - KATHO augstskola – BeĜăija 

2006./2007.ak.g. 
o Anda Bruževica - Patras Universitāte – Grieėija 

o Liene Brūkle - Patras Universitāte – Grieėija 

 



 

6.Absolventu aptaujas un to analīze 

 
Studiju programmas absolventu vērtējums ir Ĝoti nozīmīgs faktors studiju procesa 

novērtēšanai un pilnveidošanai. 2006./2007.studiju gadā aptaujā piedalījās 24 absolventi (ar 

anketas paraugu var iepazīties pielikumā Nr.10, ar aizpildītām anketām -215.kabinetā). 

Tās mērėis – uzzināt absolventu vērtējumu par studiju programmā „Izgl ītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” gūtajām zināšanām, prasmēm, par viĦu 

iespējām darba tirgū u.c.. 

Absolventi strādā par skolotājiem Alūksnes valsts ăimnāzijā, Stendes pamatskolā, 

Ādažu vidusskolā, pamatskolā ”Rīdze”, Salaspils 1. vidusskolā, Talsu 2.vidusskolā, Rīgas 93.un 

41.vidusskolā, Rīgas Mūzikas internātskolā, Rīgas ZiemeĜvalstu ăimnāzijā u.c.izglītības iestādēs. 

Bez tam 25% no aptaujātajiem absolventiem ir skolu direktoru vietnieki, 8% izglītības 

iestāžu, tai skaitā IZM struktūrvienību vadītāji un vadītāju vietnieki, 8% augstskolu lektori, 8% 

projektu vadītāji un citi speciālisti. 

Absolventi atzinīgi vērtē iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Šīs zināšanas 

tiek atzītas par pietiekami plašām un dziĜām, lai studentiem varētu veidoties savs redzējums, sava 

izglītības filozofija. Augstskolā gūtās zināšanas dod iespēju analizēt, meklēt dažādus variantus 

praksē notiekošajām situācijām, dziĜāk izprast problēmas, analizēt un izvērtēt savu vadības un 

pedagoăisko darbību.  

Atzinīgi tiek novērtēta arī RPIVA docētāju profesionalitāte. 

Par priekšrocībām, iegūstot izglītības darba vadītāja un viena mācību priekšmeta 

skolotāja kvalifikāciju absolventi uzskata: 

• vispusīga teorētiskā bāze; 

• māka prezentēt lielās auditorijās; 

•  labas praktiskās zināšanas; 

• labas zināšanas skolvadības, pedagoăijas un psiholoăijas jautājumos; 

• stabilas un fundamentālas pamatzināšanas vadībzinībās, lai padziĜināti tās turpinātu 

apgūt maăistrantūrā. 

Svarīgi ir absolventu ieteikumi studiju programmas uzlabošanai. Tie ir: 

• vairāk praktisko zināšanu; 

• pieaicināt praktiėus no izglītības iestādēm par vieslektoriem; 

• samazināt studiju programmas ilgumu; 

• pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. 

Lielākā daĜa 58% absolventu turpina studijas maăistrantūrā vai jau ir ieguvuši maăistra 

grādu, kā arī divi absolventi šobrīd ir LU doktoranti.  



 

DaĜa no absolventiem 17% turpina sadarbību ar augstskolu piedāvājot prakses vietas 

RPIVA studentiem. 

 

 



 

7. Akadēmiskais personāls 

 
Programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls atbilsts MK noteikumiem 

Nr.821. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 36 docētāji (nav iekĜauti piedāvāto specializāciju 

docētāji) no dažādām augstskolas katedrām (ar docētāju CV un pamatievēlēšanas vietu var 

iepazīties pielikumā Nr.12). Mācību procesu nodrošina 4 profesori un 6 asociētie profesori, 9 

docenti, 16 lektori un 1 asistents, no kuriem: 

o 17 docētāji jeb 47% ir ar doktora zinātnisko grādu; 

o 27 docētāji jeb 75% ir pamatievēlētais akadēmiskais personāls 

Specializācijas programmās strādājošie mācību spēki norādīti pielikumā Nr.14 (ja 

specializācijas programmās strādājošo mācību spēku CV nav norādīti šajā pielikumā, tad šie 

docētāji pasniedz lekcijas arī pamatprogrammā, un viĦu CV ir skatāmi pielikumā Nr.12). 

 Valsts pārbaudījumu nodrošināšanai atbilstoši standarta prasībām piesaistīti darba devēji 

no skolām (skat. pielikumu Nr.12).  

Akadēmiskā personāla amatu skaita attiecības 
programmā

47%

53%

Doktora grāds Maăistra grāds
 

2.attēls. 

 Studiju programmas akadēmiskā personāla amatu skaita attiecības  



 

RPIVA pamatievēlētā/neievēlētā akadēmiskā personāla 
attiecības programmā

75%

25%

Pamatievēlēti Nav ievēlēti
 

3. attēls. 

Studiju programmā strādājošo docētāju pamatievēlēšanas vieta 

 

7.1.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 
Docētāju kvalifikācija atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Akadēmiskais personāls iesaistīts katedras zinātniski metodiskās tēmas izpētē. Jau ilgus gadus 

Skolvadības katedra par zinātnisko tēmu izvirzījusi “Skolas vadītāja lomu pedagoăiskā procesa 

dinamiskā attīstībā”. Kopā ar docētājiem zinātniskās tēmas izpētē piedalās arī studiju 

programmas  pilna un nepilna laika studenti. Uz daudzu kursa darbu bāzes  turpināti rakstīt un 

aiztāvēti diplomdarbi (turpmāk bakalaura darbi). Aktuālākās tēmas ir:  Izglītības iestādes 

vadītāja darbība lēmumu veidošanā un pieĦemšanā, Izglītības darba demokrātiska vadība, Skolas 

vadītāja autoritātes un līderības nozīme pedagoăiskā kolektīva vadīšanā un  citas.  

Docētāju pētnieciskā darbība nesaistās tikai ar Skolvadības katedras metodisko tēmu, bet 

arī ar docētāju zinātnisko darbību izglītības jomā. Skaidri noteikti virzieni ir metodiskais darbs 

skolās, izglītības kvalitātes nodrošinājums, skolu vadība pārmaiĦu laikā, izglītības politikas 

stratēăija un citi. 



 

7.2.Personāla atlase, atjaunošanās, mācību un attīstības politika 

 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina studējot doktorantūrā, piedaloties un uzstājoties 

zinātniskajās konferencēs un  iesaistoties dažādu projektu realizācijā. 

Doktoranti : 

o Skolvadības katedra  : Daiga Stipina un  Antra Līne; 

o Ekonomikas un uzĦēmējdarbības katedra: Aija Vīgnere; 

o Informātikas un dabaszinātĦu katedra: Inese Urpena; 

o Vispārīgās pedagoăijas katedra: StaĦislava Marsone, Inguna Lāce, Valdis Turins; 

o Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra: Anda KauliĦa 
 

RPIVA akadēmiskā personāla publikācijas, dalība zinātniskās konferencēs un pētniecības 

projektos 

Šajā sadaĜā tiks atspoguĜota informācija tikai par 2005. un 2006. gadu. 

 Ar iepriekšējo gadu publikācijām un ziĦām par docētāju piedalīšanos dažādās 

konferencēs un projektos var iepazīties RPIVA ZinātĦu daĜā. 

Dalība zinātniskās konferencēs un publikācijas 
 

o Baumanis A. (2006) Some development tendencies of higher educational institutions. 
International conference of Byalostok University Poland. P.168.-172. 

o Gedrovics J., Lāce I., Zemesarājs R. (2006) Postsociālisma valstu jauniešu nākotnes 
darba kritēriji un profesionālā orientācija. Izglītības ekoloăija un profesionālās studijas. 
Rīga: RUK, 43.-48. lpp. 
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RPIVA zinātniskās pētniecības projekti  
 

1. „Vērtību pedagoăija: teorija un prakse”(V.Turins) 
 

IZM zin ātniskās pētniecības projekti  
 
1. Vadīšanas profesionālās kompetences veidošanās studentiem RPIVA( I. Muzis). 

2. Pedagoăisko darbinieku sagatavošanas kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti 

( A. Baumanis). 

3. RPIVA akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences profesionālajā darbībā 

( M. Kaltigina). 

4. Tradicionālās kultūras apguve etniski neviendabīgās klasēs( Z. Anspoka). 

5. Pozitīvās pārmaiĦas mūsdienu aktuālo pētījumu metanalīzē( G. Svence). 



 

6. RPIVA maăistrantu akadēmiskā personāla un citu pedagoăisko darbinieku lingvistiskā 

kompetence un tās kvantitatīvi kvalitatīvā izpēte( V. Kuzina). 

7. Pamatskolas plaša profila dabaszinātĦu priekšmetu skolotāju izglītības programmas izveides 

ekonomiskā pamatojuma un metodoloăisko principu izstrāde( J. Porozovs). 

 
LZP granta projekti un programmas 

1. „Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze”(I.Jurgena, S.Marsone). 
2. „Mācību un audzināšanas procesa mijsakarības multikulturālā vidē pamatskolā” 
( A.Petere, I.Lāce, S.Marsone) 

 
L īdzdalība ESF projektu realizācijā  

o KrastiĦš V. Erasmus –School management Pasniedzēju apmaiĦas programma. ES 

Erasmus projekts 

Bez tam Valdis KrstiĦš aktīvi darbojies semināros Latvijas- Lietuvas- Norvēăijas izglītības 

iestāžu direktoru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas projekta ietvaros un Rīgas pilsētas 

un Baltijas valstu galvaspilsētas vadošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas projekta 

ietvaros.  

o Lāce I., Marsone S. Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā ESF  

projekts  

o LiepiĦš E. DabaszinātĦu un matemātikas mācību metožu satura pilnveide ESF  projekts  

o Līne A.“Augstākās profesionālās studiju programmas ,,Izglītības darba vadītājs  un viena 

priekšmeta skolotājs pamatskolā” prakse izglītības iestādē” ESF  projekts  

o Muzis I. Profesionālā maăistra studiju programma ,,Karjeras speciālists” ESF   projekts  

Programmā strādājošo docētāju izaugsme tiek veicināta un atbalstīta gan no katedru, gan RPIVA 

puses, piemēram,  atbalstot  docētāju doktorantūras studijas. 

 

7.3. Ārvalstu vieslektoru skaits 

 
2002./2003.ak.g. 

o Hans Georgs Wittigs, Tēma: „ Education for Sustainable Development” Freiburgas 

Universitate – Vācija 

o Peter Birkel, Tēma: „How reliable are teacher's marks?”  Weingartenes augstskola – 

Vācija 

2005./2006.ak.g. 
 

o Wolfgang Kuschnigg, Tēma:„Austrian Education System, Austria in the EU, Austria and 

the EU in politics”- Lincas Diazeces pedagoăiskā augstskola – Austrija 



 

o Karl Svoboda, Tēma:” Austrian Education System”- College  

of Vocational Education in Vienna – Austrija 

o Vincentas Lamanauskas, Tēma: „Methodology of Educational Research” – ŠauĜu 

universitāte – Lietuva 

o Otto Stoik, Tēma:” Why concern oneself with Europe; Diversity and Similarity in 

Europe” - Lincas Diazeces pedagoăiskā augstskola – Austrija 

2006./2007.ak.g. 
o Daiva Bubeliene, Tēma:” Actual Matters of Educational systhem in Lithuania” - 

ŠauĜu universitāte – Lietuva 

 



 

8.Ārējie sakari 

8.1.Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām 

organizācijām 

 
Studiju programmai ir daudzu gadu sadarbība ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

skolu pārvaldi skolvadības aktīvo un kavlifikācijas prakšu organizēšanā un izglītības iestāžu 

vērojuma prakšu organizēšanā.  

Skolvadības katedra veicina sadarbību ar CEEMAN– Central and East European 

Management Association Network, BMDA – Bakltic Management Development Association, 

ŠauĜu Universitāti Lietuvā. Programmā viesojušies docētāji no ŠauĜiem un Lincas. Katedras 

docētājs V. KrastiĦš 2005./2006.mācību gadā viesojies Lincas Diocēzes Pedagoăiskajā  

Universitātē – lasījis lekcijas izglītības vadībā, par ko iegūts sertifikāts. 

 

8.2.Programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Izglītības darba vadītājs un viena mācību 

priekšmeta skolotājs” tika salīdzināta ar līdzīgām studiju programmām Latvijā, Norvēăijā un 

Anglijā. 

Studiju programmām ir gan kopīgās, gan atšėirīgās iezīmes. Būtiskākās studiju 

programmu kopīgās iezīmes ir iegūstamais profesionālais bakalaura grāds, studiju kursi/moduĜi 

pedagoăijā, psiholoăijā, vadībā/biznesā, specializācijā, kā arī absolventu darba lauka iespējas.  

RPIVA un Anglijas universitātes studiju programmai ir samērā līdzīgi studiju kursi, taču 

RPIVA programmā šie studiju kursi ir zem vadības moduĜa, savukārt Anglijas- zem  

pedagoăijas, psiholoăijas un praktikas moduĜa. 

Būtiskākā studiju programmu atšėirīgā iezīme ar ārvalstu augstskolām ir studiju ilgums 

(skat.12.tabulu). 



 

12.tabula  

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Augstskola 

 

Kopīgais un 

atšėir īgais 

RPIVA  Daugavpils 

Universitāte 

Agder University 

Norvēăijā 

University of the 

West of England 

Anglijā 

Iegūstamais 

grāds un 

kvalifik ācija 

Profesionālais Bakalaurs 

izglītībā/ izglītības darba 

vadītāja un viena mācību 

priekšmeta skolotāja 

kvalifikācija 

Profesionālais 
Bakalaurs izglītībā/ 
pamatizglītības 
skolotājs ar 
specializāciju vienā no 
8 virzieniem 
 

Profesionālais Bakalaurs 

izglītībā 

Profesionālais Bakalaurs 

uzĦēmējdarbībā un izglītībā 

Var strādāt Skolās, citās izglītības 

iestādēs un istitūcijās , 

dažāda tipa organizācijās  

Skolās par 1.-4.kl.visu 

priekšmetu skolotāju; 

5.-6.kl. par viena 

priekšmeta skolotāju 

un 6.-9.kl.par viena  

priekšmeta skolotāju 

Skolās, izglītības 

administratīvajos un 

pedagoăiskajos centros, 

kultūras centros 

Skolās, konsultatīvajos 

centros un dažāda tipa 

organizācijās 

Studiju ilgums PL–4 gadi; (240 

ECTS) 

NL- 4,3 gadi 

PL–4 gadi; (240 

ECTS) 

NL- 5 gadi 

PL -3gadi (180 ECTS) PL-3gadi (180 ECTS) 

Studiju kursi/  

moduĜi 

Pedagoăijas, 

psiholoăijas 

modulis(54 ECTS) 

-Vispārīgā pedagoăija;  
-Vispārīgā psiholoăija; 
Saskarsmes psiholoăija; 
Pedagoăisko pētījumu 
metodika;  
Audzināšanas teorija un 
metodika u.c. 
 

Pedagoăijas, 

psiholoăijas 

modulis(51 ECTS) 

-Sociālā pedagoăija;  
-Vispārīgā psiholoăija; 
-Pedagoăijas vēsture; 
Zinātniski pētnieciskās 
metodes pedagoăijā; 
Audzināšanas teorija 
un metodika u.c. 
 

-Pedagoăija (10ECTS); 
-Zinātniski pētnieciskais 
darbs izglītībā (10ECTS); 
-Pedagoăiskā darba 
filozofija un ētika, 
-Zinātnes vēsture; 
(10ECTS); 
-Mācīšanās un mācīšanas 
procedūras (15ECTS); 
-Didaktika (10ECTS); 
-Izglītības attīstība 
(15ECTS); 
-Kultūras veidošanās un 
globalizācija (10ECTS) 
-Starpkultūru komunikācija 
(10ECTS) 
-Grupas interakcija un 
komunikācija (15ECTS) 
-Kultūras veidošanās un 
izglītība (10ECTS)u.c. 

Pedagoăijas, 

psiholoăijas,praktikas 

modulis  (120ECTS) 

-vispārīgā pedagoăija; 

-izglītības politika; 

-izglītības sistēmas; 

-nacionālā politika; 

-izglītība Eiropā; 

-pētniecība; 

-studiju darbi u.c. 

 

 Prakses (39ECTS) Prakses (39ECTS) Prakses (15ECTS)  

 Specializācija 

(45ECTS) 

Specializācija 5.-

9.kl (18ECTS) 

Specializācija (10ECTS)  

 Vadības modulis 
(45ECTS) 
-Vadības vispārējie 
pamati;  
-Mazo un vidējo 
uzĦēmumu 
veidošanās pamati;  

  Biznesa(60ECTS) 
-menedžments; 
-finanšu pamati; 
-mārketings; 
-globālais bizzness; 
-nodarbinātības aktuālās 
problēmas  u.c. 
 



 

-Mūsdienu skolu 
attīstības tendences 
Latvijā un Eiropā;   
Grāmatvedība un 
finanses;  
-Izglītības politika 
u.c.  

 



 

9.Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums 

9.1. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

Finansēšanas avoti ir valsts dotācijas (budžeta studentiem) un studiju maksa no nepilna 

laika studentiem. 

 Programmas īstenošanas laikā liela uzmanība veltīta infrastruktūras pilnveidošanai.  

RPIVA kopējā studiju un darba kabinetu telpu platība ir 7758 m2: 

− telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā  – 2082 m2 studiju telpas, 1578 m2 darba 

kabineti; 

Laika posmā no 2002.gada 7.janvāra studiju vietu skaits Imantas 7.līnija 1. RPIVA ēkā ir 

palielināts par 11%. , RPIVA Nepilna laika studiju filiālēs – par 23%. 

13.tabula 

 RPIVA studiju telpu sadalījums 

2006./2007. studiju gads 

Imantas 7.līnija NLS fili āles 
 

Telpu 
skaits 

Platība, 
m2 

Vietu skaits 
auditorijās 

Telpu 
skaits 

Platība, 
m2 

Vietu skaits 
auditorijās 

Studiju telpas 32 2082 1306 82 3779 2571 

Darba kabineti 53 1578 - 12 319 - 

 

Studijas no 2004./2005. studiju gada tiek plānotas Rīgā, Imantas 7 līnijā 1 un 3.vidusskolā, 

Grēcinieku ielā 10. 

Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles. 

Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7.līnijā 1. Pieejama ir lasītava ar 70 lasītāju vietām un 

15 brīvpieejas datoriem. RPIVA filiālēs ir izveidoti nelieli bibliotēkas fondi. 

 

 



 

14.tabula 

Studiju procesa tehniskā nodrošinājuma dinamika 3.gadu laikā  

 2004./2005. 

Studiju gads 

2005./2006. 

Studiju gads 

2006./2007. 

Studiju gads 

TV 15 14 16 

Video 14 14 14 

Kodoskops 24 35 37 

Ekrāns  22 31 31 

Videokamera 5 5 9 

Radiomagnetofons 69 65 65 

Mūzikas centrs 5 7 8 

Kopētājs 29 23 24 

Fakss  13 12 14 

Multiprojektors  3 10 15 

Autotransports 6 7 6 

 

Inform ācijas un komunikāciju tehnoloăiju infrastrukt ūra 

 

Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika 

iegādāta jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, uzturēti aktuāli dati RPIVA 

informācijas sistēmā VALIS. 2006./2007.studiju gadā  tika papildināta informācijas un 

komunikāciju tehnoloăiju infrastruktūra, kā arī uzturēti kārtībā esošie. 

Svarīgākie uzlabojumi: 

� iegādāts rezerves kopiju serveris IS drošības pasākumu realizēšanai; 

� uzstādīti 250 datori, pilnībā atjaunojot datorklases studiju darbam Rīgā un filiālēs, kā arī 

nodrošinot zinātniskā un administratīvā darba veikšanai nepieciešamos resursus; 

� iegādāts prezentācijām nepieciešamais aprīkojums – 8 datu videoprojektori un 17 

portatīvie datori;  

� iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiĦa, ātrdarbīgi komutatori, nepārtrauktas 

barošanas bloki, u.c.); 

� pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un 

augstas drošības pakāpes RPIVA internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls); 

� izveidota autorizēta pieeja IS datiem RPIVA Internet lapā; 



 

� atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai; 

� iegādāta jauna un atjaunotas licences studiju darbam nepieciešamajai programmatūrai;  

� augstskolas mācību spēkiem un studentiem ir iespēja izmantot vismodernākās 

tehnoloăijas – programma MSDN® Academic Alliance piedāvā piekĜuvi pilnam 

Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saĦemt ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. 

 

RPIVA studenti un darbinieki var izmantot:  

 

- datorklases, kuras aprīkotas ar IBM PC Pentium III vai jaudas ziĦā līdzvērtīgiem datoriem, 

licenzētu programmatūru, Internet pieslēgumu un citu aprīkojumu un sistēmām: 

- 2 datorklases (30 + 29) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1; 

- katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai krāsu tintes 

printera, 

- studiju darbā var izmantot stacionāri ierīkotu prezentāciju aparatūru 2 auditorijās un zālē, 4 

mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators +datu videoprojektors) Rīgā un 9 filiālēs,  

digitālo videokameru un digitālo fotokameru; 

-visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, MS Office, antivīrusu 

programma; 

- studenti var izmantot RPIVA iegādātās licenzētās programmas (Adobe Photoshop, 

Adobe PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, Macromedia Flash, Macromedia Dreaweaver, 

MS Project, MS Visual Basic, SPSS, programmas svešvalodu apguvei, programmas 

psiholoăijas testu veikšanai u.c.); 

- visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un 

neierobežotus Internet pakalpojumus; 

- studenti un darbinieki var lietot RPIVA e-pastu; 

- ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekĜuves tiesības IS, pieejai izmantojot 

RPIVA Internet lapu; 

- IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām; 

- tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā 

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

Komunik āciju resursi:  

 



 

- katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100Mbit/s), veidojot 

RPIVA intranet Rīgā un visās RPIVA filiālēs; 

- domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba); 

-tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv), e-pasta, FTP, Proxy serveri; 

- tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL serveris e-studiju darbam; 

- Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 2048/512 Kbit/s līnijas, 

fili ālēs - 384/128 Kbit/s līnijas; 

- RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri”. 

 

IT att īstības perspektīva: 

 

- datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiĦa un modernizācija; 

- datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana nodrošinot videokonferenču rīkošanas 

iespējas; 

- pakāpeniska e-izglītības ieviešana; 

- programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas un resursu vadības) iegāde. 

RPIVA bibliot ēka 

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērėi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem  

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir 337 m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju vietām 

un 15 brīvpieejas datoriem. 

− 2001.gadā RPIVA bibliotēkas kopējais fonds bija 33 404 eksemplāri (17 500grāmatu 

nosaukumi). 

− 2002.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 41 189 grāmatu eksemplāri. 

− 2003.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 42 000 grāmatu eksemplāri. 

− 2004.gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 42 550 grāmatu eksemplāri 

− 2005. gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija  44 100 grāmatu eksemplāri 

− 2006.gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 72689 grāmatu eksemplāri 

 

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai tērēts: 

- 2001. gadā – Ls 6000 

- 2002. gadā – Ls 21 762 

- 2003. gadā – Ls 23 400 

- 2004. gadā – Ls 7500 



 

- 2005. gadā – Ls 10 000 

- 2006. gadā – Ls 14 000 

- 2007. gadā – iedalīti Ls 42 000  

 

RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35%-krievu valodā, 15%-angĜu valodā, 5%-

citās valodās. 

Studiju programmas nodrošināšanai 2006./2007.studiju gadā RPIVA bibliotēkā pieejamā 

periodika ir: 

Kapitāls, Latvijas ekonomists, Bilance, Grāmatvedība un revīzija, NodokĜi, Kabinets, 

Mērėis, Mistērija, Psiholoăijas pasaule, Psiholoăija skolai un ăimenei, Psiholoăija mums, 

Skolotājs, RAKA izdevniecības literatūra skolvadībā un pedagoăijā, IZM reglamentējošie 

ieteikumi skolu darbībai, Pamatizglītības mācību priekšmetu standarts, The Ekonomist, Diena, 

Dienas bizness, Latvijas vēstnesis, The Baltic Times. 

- EBSCO un APGOLD datu bāze, kurā ievietotā informācija ir noderīga studiju programmas 

apguves procesā. 

 

 



 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra:  

 Eksemplāri Nosaukumi 
Pedagoăija 13530 1320 
Psiholoăija 6762 1529 
Vadības zinātnes  6275 
Sociālās zinības: 

Ekonomikas 
nozare 
Ētika, estētika 
Civilzin ības 
Medicīna 

 
10280 
 
890 
137 
950 

 
1713 
 
296 
 
450 

Filozofija 1510 302 
Inform ātika 630 325 
Dažādi 1820 364 

 

9.2.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

Kopš 2003. gada augstskolā ir izveidota Sabiedrisko attiecību daĜa, kuras pienākums ir 

nodrošināt augstskolas tēla veidošanu un reklamēšanu, studentu piesaistei. 

Augstskolā strādājošais sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā ar programmas 

direktoru organizē reklāmu izdevumu izstrādi, izplatīšanu plašsaziĦas līdzekĜos. 

RPIVA rīko vairākus reklāmas pasākumus, kuros potenciālajiem studentiem ir iespējas 

iepazīties ar studiju programmas saturu un studiju organizēšanas kārtību:  

1) Pilna un nepilna laika studijās Rīgā un augstskolas filiālēs: Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Tukumā un Ventspilī, tiek organizētas atvērto durvju 

dienas. 

2) Vasaras mēnešos lielākajos Latvijas laikrakstos tiek ievietota reklāma par studiju iespējām, 

kā arī reklāma Latvijas radio un televīzijā. 

3) RPIVA regulāri piedalās izstādē “Skola.....” ,kurās tiek reklamētas visas studiju programmas; 

4)  RPIVA mājas lapā ir pieejama informācija par studiju iespējām un RPIVA studentu 

aktivitātēm, augstskolas vēsturi, docētājiem un sadarbības partneriem. 

5) Katru gadu tiek papildināti un izstrādāti jauni RPIVA studiju programmu informatīvie 

bukleti un citi reklāmas materiāli. 

6) Studiju programma tiek reklamēta  Izglītības iestāžu vērojumu prakses ietvaros. 

7) 2005./2006.studiju gadā, piedaloties konkursā “ Es  būšu skolotājs” iespēju studiju programmā studēt par valsts 

budžeta līdzekĜiem  ieguva 9 skolēni. 

8)  

10. Studiju programmas attīstības plāns 

10.1. Studiju programmas attīstības plāns nākamiem 6 gadiem  

 



 

Attīstības plāns no 2007. gada - 2013. gadam. 

15.tabula. 

Studiju programmas attīstības plāns turpmākiem 6gadiem 

Attīstības virziens Uzdevumi Izpildes 

laiks 

Atbildīgais Izpildītāji  Izpildes 
rezultāts/ 

apliecinājums 

Studiju programmas 
tālāk att īstība un 
studiju procesa 
nodrošināšana 

Uz esošās 
programmas pamata 
uzsākt starptautiskas 
studiju programmas 
īstenošanu 
nodrošinot iespējas 
daĜu studiju kursu 
noklausīties 
svešvalodā (pēc 
izvēles) 

2007-2013 Studiju 
prorektors, 
VEN vadītājs 

Katedras 
vadītājs, 

programmas 
direktors, 

Starptautisko 
sakaru daĜa 

Studentu apmaiĦas 
braucieni 

 Paplašināt 
studentiem studiju 
iespējas ārvalstīs 

2007-2013 VEN vadītājs Programmas 
direktors 

Starptautiskā 
daĜa 

Studentu apmaiĦas 
braucieni 

 Paplašināt 
studentiem prakses 
iespējas Latvijas 
izglītības iestādēs 

Regulāri VEN vadītājs Katedras 
vadītājs, 

programmas 
direktors 

 

Līgumi par prakšu 

vietām 

 
Studentu, absolventu 
un darba devēju 
aptauja  

Studentiem - 
katru 

semestri, 
pērējiem – 
reizi gadā 

VEN vadītājs 
Anketas 
ievietotas 
RPIVA IS 

Studiju procesa 
pilnveide 

 

 Pētīt absolventu 
karjeras iespējas 
darba tirgū. 
 

Katru gadu VEN vadītājs 

Katedras 
vadītājs, 

programmas 
direktors 

 

Studiju procesa analīze 
un pilnveide 

 
Regulāri veikt 
studiju programmas 
pašnovērtējumu 

Katru gadu 
pašvērt. 

ziĦojumu 
izskata 
Studiju 
padomē 

Prorektors 
Programmas 

direktors 
Studiju procesa analīze 

un pilnveide 

Akadēmiskā 
personāla pilnveide 

Stimulēt pasniedzēju 
zinātnisko darbu 
(dalība konferencēs, 
publikācijas) 

Pastāvīgi 
Zinātnes 

prorektors 
Katedru 
vadītāji 

Docētāju kvalifikācijas 
paaugstināšana 

 Papildināt 
doktorantu atbalsta 
programmu 

Pastāvīgi 
Zinātnes 

prorektors 
Zinātnes daĜas 

vadītājs 

Doktorantu skaita 
pieaugums, aizstāvētie 

promocijas darbi 
 Atbalstīt akadēmiskā 

personāla 
iesaistīšanos 
augstskolas un citās 
tālākizglītības un 
profesionālās 
pilnveides 
programmās, 
projektos. 

Pastāvīgi 
Katedras 
vadītājs 

Docētāji 
Tālākizglītību 

apliecinošie dokumenti 

 Pieteikt jaunus 2007-2013 VEN vadītājs Katedras Vieslekciju un 



 

starptautiskus 
sadarbības projektus 
ES SOCRATES, 
ERASMUS, 
Leonardo da Vinči 
un programmu 
ietvaros par studiju 
kursu izstrādi, 
starptautiskās 
prakses 
nodrošināšanu un 
akadēmiskā 
personāla mobilitāti. 

vadītājs 
Starptautiskā 
daĜa 

vieslekturu skaita 
pieaugums 

Akadēmiskā 
personāla un 

studentu zinātniski 
pētnieciskā darbība 

Veicināt studiju 
kursu pilnveidošanu. 

Katru gadu Katedras 
vadītājs 

Docētāji Studentu atsauksmes 

 Metodisko 
materiālu, brošūru 
un lekciju materiālu 
sagatavošana 

Katru gadu ZinātĦu daĜa, 
VEN vadītājs 

Katedras 
vadītājs, 
programmas 
direktors, 
docētāji 

Studentu atsauksmes 

 Rīkot starptautiskas 
zinātniskas 
konferences un 
seminārus par 
aktuālām izglītības 
problēmām 

Starpt. 
Konferences 
– reizi divos 
gados; 
Semināri – 
katedrās 
pastāvīgi, 
saskaĦa ar 
katedru 
darba plānu 

Zinātnes 
prorektors, 
katedras 
vadītājs 

Zinātnes nodaĜa 
Programmu 
direktors, 
docētāji 

 

 Veicināt studentu 
pētniecisko darbu, 
izvirzot dalībai 
konferencēs, 
semināros 

Pastāvīgi  
ZinātĦu 

prorektors, 
VEN vadītājs 

ZinātĦu daĜa, 
Programmas 

direktors 
FiliāĜu vadītāji, 

studenti 

Studentu līdzdalības 
pieaugums 

Studiju vides 
pilnveidošana un 

attīstība 
 

Papildināt 
bibliotēkas grāmatu 
un citu resursu 
fondu atbilstoši 
studiju kursu 
programmām ar 
jaunākajiem mācību 
līdzekĜiem un 
uzziĦas materiāliem. 
Turpināt iesākto 
bibliotēkas 
automatizācijas 
procesu 

2007-2009 ZinātĦu 
prorektors, 
Bibliotēkas 
padome 

Bibliotēkas 
vadītājs, filiāĜu 
vadītāji, 
katedras 
vadītājs, 
programmas 
direktors 

Bibliotēkas fondu 
nepārtraukta 
papildināšana 

 Turpināt darbu pie 
RPIVA IS visu 
moduĜu ieviešanā. 
Visu studiju kursu 
elektroniskās 
versijas aktualizācija 
IS. 

2007-2010 VEN vadītājs IT nodaĜas 
vadītājs 
Katedras 
vadītājs 
Programmas 
direktors 

Studiju procesa 
modernizācija 

 Studiju procesa 
tehniskā 
nodrošinājuma 
regulāra 
pilnveidošana. 

Regulāri  Direktors Saimniecības 
daĜas vadītājs, 
IT daĜa 

Infrastruktūras 
modernizācija 



 

 Remontēt un 
pastāvīgi uzturēt 
labā tehniskā un 
sanitārā stāvoklī 
mācību, atpūtas, 
akadēmiskā 
personāla, 
saimnieciskās, 
sanitārās u.c. telpas. 

Regulāri  Direktors Saimniecības 
daĜas vadītājs 

Infrastruktūras 
uzturēšana 

 

10.2.Studiju programmas  SVID analīze 

 

16.tabula. 

Studiju programmas SVID novērtējums 

Stiprās puses 

• Kvalitatīvs docētāju sastāvs. 

• Demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izmantošana studiju 

programmas nodrošinājumā un 

attīstībā. 

• Studiju programmas ilglaicīga  

pastāvēšanas (10.g.) pieredze. 

• Pieprasījums pēc studiju programmas 

absolventiem darba tirgū.  

• Studiju programmas sakārtotība 

Eiropas izglītības telpas izveidošanas 

prasībām. 

• Izmantoto pedagoăisko metožu 

daudzveidība, kuras nodrošina 

teorētisko zināšanu un prakses 

vienotību studiju procesā. 

• Palielinājies docētāju skaits, kuri strādā 

pamatdarbā.  

Vājās puses 

• Nepietiekama atsevišėu mācībspēku 

aktivitāte zinātniski pētnieciskajā darbā. 

• Nepietiekama sadarbība ar citām 

radniecīgām augstskolām . 

• Nepietiekama sadarbība ar prakšu 

skolām. 

• Nepietiekama sadarbība ar citu katedru 

docētājiem.  

 

 

Iespējas 

• Veicināt sadarbību ar Latvijas, Baltijas 

un Eiropas augstākajām izglītības 

iestādēm. 

• Veicināt sadarbības projektu 

Draudi 

• Līdzīgu studiju programmu izveide 

citās augstskolās. 

•  Zemākas studiju maksas līdzīgās 

studiju programmās citās augstskolās. 



 

organizēšanu ar citu augstskolu 

studentiem Latvijā. 

• Veidot veiksmīgāku sadarbību ar 

Skolvadības maăistrantūras studiju 

programmu, lai atrastu optimālo pieeju 

studiju programmas attīstībai. 

• Papildināt grāmatu fondu skolvadības 

jomā  angĜu, vācu un krievu valodās. 

 

• Studējošo skaita samazināšanās valstī 

kopumā. 

 

 

 

Studiju programmas pašnovērt ējumu veica darba grupa: 

Dace Kazāka Studiju programmas direktore 

Valdis KrastiĦš Rīgas 93. vidusskolas direktors 

Līga Vonda PL 3.kursa studente 

Dina Minčenoka 2003.gada absolvente 

 



 

 

 

Pielikums Nr. 1 
Skatīt drukātajos materiālos  



 

 

 

 

Pielikums Nr. 2

 



                 

 Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola       

    Vadības un ekonomikas nodaĜa      

    Profesionālā studiju programma      

 "Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā" (4214103) 
                 

    Studiju plāns ( pilna laika studijas)    UzĦemšanas gads 2002. 
                 Studiju ilgums 5gadi 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaudījums       

2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007.         

Studiju kurss 
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Atbildīgā katedra, docētāji 
Kopā kredītpunkti                             200   

Vispāizglītojošie studiju kusi                             20   

Ievads pedagoăijas studijās 2                   1     32 2 Skolv.kat.Mg.soc.,lektore  A.Līne  
Psihes bioloăiskie pamati 2                     1   32 2 Informāt. un dabaszin.k.,Dr.biol.,doc.,J.Porozovs 
DabaszinātĦu pamati   1                 2     20 1 Inform.un dab.k.Dr.chem.asoc.prof. J.Gedrovics 
Retorika un aktiermāksla   1                 2     22 1 Humanitārā k., Mg.paed.,lekt.S. Geikina 
Filosofijas pamati      2                 3   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Lietišėā angĜu/vācu valoda     2 2             3 4   80 4 Val. kat.,Mg.paed., lekt., I.Bagone 
Ergonomika        2             4     24 2 Inform.un dab.k.Dr.chem.asoc.prof. J.Gedrovics 
Informātika pedagoăijā     2 2               4   64 4 Informātikas k. Mg.soc.,lekt. A.Valdimirs 
Loăika            2           6   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 

Nozares teorētiskie pamatkrusi                             36   
Lietišėā etiėete, stils un mode 1                         12 1 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.soc., lekt. V.Simsone 
Pedagoăijas vēsture un 
pedagoăiskā doma Latvijā 2                     1   32 2 Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 
Vispārīgā psiholoăija 2                     1   32 2 Izglīt.un soc.psih.k. Mg.psyh.,lektore A.KauliĦa  

Sports 1 1 1 1                   48 4 
Informātikas un dabaszinību 
k.Dr.paed.T.ŠkoĜnikova 

Pētnieciskās darba metodes   2                 2     32 2 Visp.ped.k. Dr.phil.docents O.Pavlovs 



 

Vispārīgā pedagoăija   2                   2   28 2 Visp.ped.k. Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena;A.Līduma 
Kursa darbs - Zinātniskais referāts   1                 1       1 Skolvadības katedra 
Audzināšanas teorija un metodika.     2                 3   32 2 Visp.ped.k. Dr.paed., doc., A.Līduma 
Pirmskolas un skolas pedagoăija     3                 3   20+32 3 Pirmskolas ped.k. Mg.paed., lekt.,R.Purmale 
Personības attīstības psiholoăija(T)     2                 3   16 2 Izglīt.un soc.psih.k. Mg. psyh.,lektore D.BērziĦa 
Sociālā pedagoăija     1               3     16 1 Izglīt.un soc.psih.k. Mg.psyh.,lektore A.KauliĦa  
Didaktika       2               4   32 2 Visp. Ped.k. Dr.paed.I.Kāposta 
Pedagoăiskā psiholoăija       2               4   32 2 Izglīt.un soc.psih.k. Mg. psyh.,lektore D.BērziĦa 
Sociālā psiholoăija        1             4     16 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 
Izglītības filozofija       1             4     16 1 Visp.ped.k., Dr.paed., doc., B.Garjāne 
Pedagoăiskā procesa tiesiskie 
pamati         1           5     16 1 Skolvadības kat., Mg. soc., lekt.,. A. Līne 
Bilingvālās izglītības pamati         2             5   32 2 Pirmssk.ped.k., Asoc.prof. Z.Anspoka 
Motivācija un komunikācija         1           5     16 1 Skolvadības kat., Mg. soc., lekt.,. A. Līne 
Ievads speciālajā pedagoăijā           2           6   28 2 Visp ped. k.Mg.paed.,lektore S.Tūbele 
Pieaugušo pedagoăija           2           6   32 2 Visp.ped.k., Dr.paed., doc., B.Garjāne 
Nozares profesionālās 
specializācijas                              89   
kursi                                 
Ievads skolvadībā 2                     1   32 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
Mikroekonomika 2                     1   32 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 
Lietvedība budžeta iestādēs   2                 2     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc., lektore V.Simsone 
Makroekonomika   2                   2   24 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 
Vadības vispārējie pamati       2               4   28 2 Skolvadības kat, Dr.paed.as.prof., Ivars Muzis 
Socioloăiskie pētījumi       2             4     32 2   
Kursa darbs I       3             4       3 Skolvadības kat 

Izglītības politika un 
 pasaules izglītības sistēmas         3             5   36 3 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Metodiskais darbs skolā         2           5     24 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
UzĦēmējdarbības pamati         3             5   36 3 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc.,lekt. I. Germane 
Personāla vadība         2             5   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

Izglītība un demokrātija Eiropā         2             5   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Interaktīvās metodes         2           5     32 2 Visp. Ped.k. Dr.paed., doc.,I.Kāposta 
Vadības psiholoăija         2             5   32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc., lektore V.Simsone 
Izglītības stratēăiskā plānošana           2           6   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Kursa darbs II           3         6       3 Skolvadības kat. 
Specializācijas nodarbības           8 8 6             22 Profilējošā kat. 
Grāmatvedība un finanses             3         7   48 3 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.oec.lektore A.Vīgnere 



 

Komandas un grupas vadība             2       7     32 2 Skolvadības kat., Mg. soc., lekt.,. A. Līne 
Kritiskā domāšana             2       7     32 2 Pirmssk.ped.k Mg.paed., lekt. A.Kalve 
Projektu vadība             3       7     48 3 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc., lekt. R.GrīviĦš 
Socioloăija             2       7     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc., lekt. I.BērziĦa 
Sociālpsiholoăiskie treniĦi               2     8     36 2 Izglīt.un soc.psih.k. Mag.psyh.,lektore A.KauliĦa  
Izglītības vērtēšanas kvalitāte                 2   9     32 2 Skolvadības k. Mg.chem.,lekt.Emīls LiepiĦš 
Mārketings un izglītība                 2   9     32 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā                 2   9     32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Matemātiskā statistika                 2   9     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.oec.lektore A.Vīgnere 
Kvalitatīvās pētījumu metodes skolvadībā                 2   9     32 2 Skolvadības k. Dr.paed.,S.OzoliĦa 
Saskarsmes  psiholoăija                 2     9   32 2 Skolvadības kat., Mg. soc., lekt.,. A. Līne 
Latvijas likumdošana                   2 10     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.iur.lekt. U.Kozlovskis 

Starptautiskās attiecības                 3   9     48 3 Ekon.un uzĦ.kat.Dr.oec.,doc.H.Zīle 

Br īvās izvēles kursi                             12   
Lietišėā informātika 2 2                   2   64 4 Informātikas k., Mg.ing.,lekt.Inese Urpena 
Latviešu valodas kultūra 2                     1   40 2 Humanitārā,  
Drāma kā metode   1                 2     16 1 Pirmsskolas 
Pirmā palīdzība   1                 2     14 1 Dabaszinību, 
Ētika un estētika(T)     2                 3   16 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Pasaules kultūras vēsture     3                 3   24 3 Humanitārā, lekt. V.Lapacinska 
Seminārs:UzĦēmības un 
uzdrīkstēšanās   
veicināšanas metodika           0,5         6     8 0,5 Vispārīgas ped. k., Mg.paed.,lekt., S.Rone 

Seminārs skolotāja pašattīstības  
sekmēšanai           0,5         6     8 0,5 Vispārīgas ped. k., Mg.paed., lekt., S.Rone 

Prakses                             28   
Vērojumu prakse     2 2                 3,4   4 Skolvadības katedra 
Skolvadības aktīvā prakse           5   5         6,8   10 Skolvadības katedra 
Specializācijas prakse           2 2 4         678   8 Atbilstošā katedra 

Valsts kvalifikācijas prakse skolvadībā                   6     10   6 Skolvadības katedra 

Valsts pārbaudījumi                             16   
Diplomdarbs                   12     10   12 Skolvadības katedra 
Valsts eksāmens specializācijā               2       8     2 Atbilstošā katedra 

Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē                   2   10     2 Skolvadības katedra 

 



 

 
                  
 Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola        

     Vadības un ekonomikas nodaĜa       

     Profesionālā studiju programma       

   "Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā" (4214103) 
                  

     Studiju plāns ( nepilna laika studijas)     UzĦemšanas gads 2002. 

                   Studiju ilgums 5,3gadi 
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 6.kurss Pārbaudījums       

2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 07/.08         
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Atbildīgā katedra, docētāji 
Vispāizglītojošie studiju kusi                               20   

Ievads pedagoăijas studijās 2                     1     16 2 Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 

DabaszinātĦu pamati 1                     1     8 1 
Inform.un dab.k.Dr.chem.asoc.prof. 
J.Gedrovics 

Psihes bioloăiskie pamati 2                       1   16 2 
Informāt. un 
dabaszin.k.,Dr.biol.,doc.,J.Porozovs 

Filosofijas pamati  2                     1     16 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Retorika un aktiermāksla 1                     1     8 1 Humanitārā k., Mg.paed.,lekt.S. Geikina 
Mūzikas vēsture 2                     1     16 2 Mūzikas k., lekt.U.Reėis 

Ergonomika      2                 3     16 2 
Inform.un dab.k.Dr.chem.asoc.prof. 
J.Gedrovics 

Lietišėā angĜu/vācu valoda         2 2             6   52 4 Val. kat.,Mg.paed., lekt., I.Bagone 

Informātika pedagoăijā         4               5   48 4 Informātikas k., Mg.ing.,lekt.Inese Urpena 

Nozares teorētiskie pamatkrusi                               36   

Pedagoăijas vēsture,  
pedagoăiskā doma Latvijā 2                       1   16 2 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 
Vispārīgā pedagoăija 1                      1   16 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 
Vispārīgā psiholoăija 2                       1   16 2 Psiholoă. k., Mg.psych., lekt.A. KauliĦa 
Izglītības filozofija   1                   2     8 1 Pedagoăijas k., Dr. paed.,doc., B. Garjāne 



 

Audzināšanas teorija un metodika.   2                     2   16 2 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 

Pirmskolas un skolas pedagoăija   3                     2   24 3 
Pedagoăijas k., Dr.paed.doc. I. 
Kāposta,Mg.paed.,lekt.S.Gailuma 

Personības attīstības psiholoăija(T)   2                     2   10 2 Izglīt.un soc.psych.k, Dr.psih.as.prof.G.Svence 
Kursa darbs - zinatniskais referāts   1                       2   1 Skolvadības katedra 

Pedagoăiskā psiholoăija     2                   3   12 2 
Izglīt.un soc.psych.k., Mg.psych., lekt. D. 
BērziĦa 

Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati     1                 3     8 1 Skolv.kat.Mg.soc.,lektore  A.Līne  
Sociālā pedagoăija     1                 3     8 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 
Sociālā psiholoăija     1                 3     8 1 Psiholoă. k., Mg.psych., lekt.A. KauliĦa 
Ievads speciālajā pedagoăijā     2                   3   12 2 Visp ped. kat., Dr. paed. doc. Rasma Vīgante 
Motivācija un komunikācija     1                 3     8 1 Psiholoă. k., Mg.psych., lekt.A. KauliĦa 
Pētnieciskās darba metodes       2               4     16 2 Visp.ped.k. Dr.phil.docents O.Pavlovs 
Didaktika       2                4   12 2 Visp. Ped.k. Dr.paed., doc.I.Kāposta 
Pieaugušo pedagoăija                  2       9   16 2 Pedagoăijas k., Dr. paed.,doc., B. Garjāne 
Laika,stresa un pašmenedžments                 3       9   24 3 Skolv.kat.Mg.soc.,lektore  A.Līne  
Bilingvālās izglītības pamati                 2       9   16 2 Pirmssk.ped.k.,Asoc.prof. Z.Anspoka 
Lietišėā etiėete, stils un mode                    2   10     16 2 Ekon .un uzĦ.kat. I.Blūmfelde 

Skolotāja profesionalitāte                   1   10     8 1 Vispārīgas pedagoăijas k. Mg.paed. S.Rone 

Nozares profesionālās specializācijas                                90   
kursi                                   
Ievads skolvadībā 2                       1   16 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
Lietvedība budžeta iestādēs     2                 3     16 2 Ekon.un uzĦ.kat,Dr.paed.,doc.N. SautiĦš 
Mikroekonomika     2                   3   16 2 Ekon .un uzĦ.kat.Dr.oec., doc. Maija Dzelmīte 
Makroekonomika       2                 4   16 2 Ekon .un uzĦ.kat.Dr.oec., doc. Maija Dzelmīte 
Metodiskais darbs skolā       2               4     16 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
Interaktīvās metodes       2               4     16 2 Visp. Ped.k. Dr.paed., doc.I.Kāposta 

Izglītības politika un 
pasaules izglītības sistēmas         1 2             6   24 3 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Vadības vispārējie pamati         2               5   16 2 Skolvadības k. ,Dr.paed.,as.prof.,Ivars Muzis 
Izglītība un demokr.Eiropā           2             6   16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Socioloăiskie pētījumi           2           2     16 2   
Vadības psiholoăija       2                 4   16 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.soc. lekt. V.Simsone 
Kursa darbs- I           3               6   3 Skolvadības katedra 
Izglītības stratēăiskā plānošana             3           7   24 3 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Matemātiskā statistika             3         7     24 3 Ekonomikas,  
Personāla vadība             3           7   24 3 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Grāmatvedība un finanses             3           7   24 3 Skolvadības, asistente Dzintra Dombrovska 



 

Izglītības kvalitātes vērtējums             2         7     16 2 Skolvadības k.,Mg.chim.lekt.E. LiepiĦš 
Kursa darbs -II               3           8   3 Skolvadības katedra 
Starptautiskās attiecības               2         8   16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Kritiskā domāšana               2       2     16 2 Pirmssk.ped.k Mg.paed., lekt. A.Kalve 
Specializācijas nodarbības               8 8 6           22   
Mārketings un izglītība                 2     9     16 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Latvijas likumdošana                 2     9     16 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.iur.lekt. U.Kozlovskis 
Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā                 2     9     16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Kvalitatīvās pētījumu metodes 
skolvadībā                 2     9     16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Skolu pašpārvalde un līdzpārvalde                 1       11   8 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 
Valsts sektora pārvalde                 1       11   8 1 Skolvadības kat.V. ěaudams 
UzĦēmējdarbības pamati                    2     10   16 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 

Sociālpsiholoăiskie  saskarsmes  treniĦi                  2   10     16 2 
Izglīt.un soc.psih.k. Mg.psyh.,lektore 
A.KauliĦa  

Komandas un grupas vadība                   2     10   16 2   
Vadības ētika                      2 11     16 2 Skolvadības k. S. OzoliĦa  
Projektu vadība                     3 11     24 3 Ekonomikas, A. Olmanis 

Br īvās izvēles kursi                               12   
Lietišėā informātika   2 2                 2 4   48 4 Informātikas k., Mg.ing.,lekt.Inese Urpena 

Latviešu valodas kultūra   2                     2   16 2 
Humanitārā k., Mg.paed.,lekt., Rudīte 
Dančauska 

Ētika un estētika(T)       2                 4   10 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Seminārs:UzĦēmēmības un  
uzdrīkstēšanās veicināšanas metodika      1                 3     8 0,5 Vispārīgas ped. k., Mg.paed.,lekt., S.Rone 

 Svešvaloda-AngĜu/vācu valoda   2   2               2 4   80 4 Val. kat.,Mg.paed., lekt., I.Bagone 

Prakses                               28   
Vērojumu prakse   2                       2   2 Skolvadības katedra 
Skolvadības aktīvā prakse           6   6           6,8   12 Skolvadības katedra 
Specializācijas prakse               2 2 4       8,9,10   8 Atbilstošā katedra 

Valsts kvalifikācijas prakse skolvadībā                   6       10   6 Skolvadības katedra 

Valsts pārbaudījumi                               16   

Diplomdarbs                     12     11   12 Skolvadības katedra 
Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē                     2   11     2 Skolvadības katedra 

Valsts eksāmens specializācijā                   2     10     2 Atbilstošā katedra 

 



 

 
                     

   

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskola                                           APSTIPRINĀTS 

   Vadības un ekonomikas nodaĜa                                           Studiju prorektora p.i.    

   Profesionālā bakalaura studiju programma       
                              
      ____________   R.Spalva 

                                                       2007.gada. 

  "Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs"(42 141) 

   Studiju plāns  (pilna laika studijas)         

                   UzĦemšanas gads     2007. 

                   Studiju ilgums 4 gadi 

                   

Programmas direktore _________ 
lekt.D.Kazāka   

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Pārbaudījums     

2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. (semestris) Atbild īgā katedra, docētāji 
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Kopā kredītpunkti 20 20 20 20 20 20 20 20         160   

Vispāizglītojošie studiju kursi                         20   
Ievads studijās 1               1     16 1 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.sc.soc.,lekt.D.Kazāka 
Latviešu valodas kultūra 2               1     32 2 Valodu kat.,Dr.philol.,doc.V.Kuzina 
Kultūru teorija un vēsture 2                 1   32 2 Visp. ped. k.,Mg.art., doc. V.Lapacinska 
Izglītības filozofija             1   7     16 1 Visp.ped.k. Dr.phil.docents O.Pavlovs 

Veselības izglītība 

  2               2   32 2 Inform.un dab.k.Dr.chem.,asoc.prof. J.Gedrovics 
Dr.biol.,asoc.prof..J.Porozovs 

Starpkultūru atšėirības       2           4   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Ētika un estētika   2               2   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Filozofijas pamati   2               2   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 

Valodu kat.Mg.paed., lekt., I.Bagone Lietišėā angĜu vai vācu valoda     2 2         3 4   64 4 
Valodu kat., Dr.paed.,doc.M.Kaltigina 

Informātika pedagoăijā     2             3   32 2 Inform.un dab.k., Mg.ing.,lekt.I. Urpena 



 

Nozares teorētiskie pamatkursi                         36   
Vispārīgā pedagoăija 2                 1   32 2 Visp.ped.k., Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena 

Dr.paed.,doc.A.Līduma 

Vispārīgā psiholoăija 2                 1   32 2 Izglīt.un soc.psych.k., Mg.psyh.,doc. A.KauliĦa  
Saskarsmes psiholoăija 1               1     16 1 Izglīt.un soc.psych.k. Mg.psyh.,lekt. G.Kozlova  
Pedagoăijas vēsture.Pedagoăiskā doma 
Latvijā 

  2               2   32 2 

Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 
Pedagoăisko pētījumu metodika   2             2     32 2 Skolvadības k.Dr.paed.,doc.S.OzoliĦa 
Audzināšanas teorija un metodika   2               2   32 2 Visp.ped.k., Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena 

Dr.paed.,doc.A.Līduma 

Sociālā pedagoăija   1             2     16 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lekt., S.Marsone 
Attīstības psiholoăija    2               2   32 2 Izglīt.un soc.psych.k, 

Dr.psych.asoc.prof.G.Svence 
Pedagoăiskā psiholoăija   2               2   32 2 Izglīt.un soc.psych.k, Mg.psych.,lekt. D. BērziĦa 
Didaktika     2             3   32 2 Visp. ped.k., Dr.paed.,doc.I.Kāposta 

Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 
Pirmskolas un skolas pedagoăija 

    3             3   48 3 

Pirmskolas ped.k. Mg.paed.,lekt., R.Purmale 

Pieaugušo pedagoăija     2             3   32 2 Visp.ped.k. Dr.ped.,doc.,B.Garjāne 

Ievads skolvadībā 3                 1   48 3 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
Ekonomika 2               1     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 
Ievads speciālajā pedagoăijā           2       6   32 2 Visp ped. k.Mg.paed.,lekt. S.Tūbele 

Personāla vadība       3           4   48 3 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati     3             3   48 3 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  
Nozares profesionālās specializācijas                          60   
kursi                             

Vadības vispārējie pamati 2                 1   32 2 Skolvadības kat, Dr.paed.as.prof.Ivars Muzis 
Metodiskais darbs skolā     2             3   32 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

Komandas un grupas vadība 2               1     32 2 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  

Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas pamati 1 1             2     32 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,lekt.L.Jankova 
Grāmatvedība un finanses     2           3     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.oec.lekt. A.Vīgnere 

Lietvedība budžeta iestādēs       2         4     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Dr.paed.,doc.N.SautiĦš 
Projektu vadība         2        5   32 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,lekt.L.Jankova 

Pētījumu metodes izglītības vadībā         2       5     32 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.,S.OzoliĦa 
Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana ped.procesā       2         4     32 2 Pirmssk.ped.k.,Dr.paed.,asoc.prof. Z.Anspoka 

Izglītības attīstības plānošana         2         5   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Izglītības kvalitāte un  vērtēšana         2       5     32 2 Skolvadības k. Mg.chem.,lekt.E. LiepiĦš 



 

Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā       2         4     32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Izglītības politika         2         5   32 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Kursa darbs I       2             4   2 Skolvadības katedra 
Kursa darbs II           2         6   2 Skolvadības katedra 
Specializācijas teorētiskie kursi                             
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika         3         5   48 3 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

Specializāciju studiju kursi         5 8 8 6       432 27 Atbilstošā katedra 
Prakses                         26   

Izglītības iestāžu vērojumu prakse   2                 2   2 Skolvadības katedra 

Skolvadības aktīvā prakse       5   6         4,6   11 Skolvadības katedra 

Specializācijas prakse           2 2       6,7   4 Atbilstošā katedra 

Kvalifik ācijas prakse specializācijā               4     8   4 Atbilstošā katedra 

Kvalifik ācijas prakse skolvadībā             5       7   5 Skolvadības katedra 
Valsts pārbaudījumi:                         12   

Bakalaura darbs               8     8   8 Skolvadības katedra 
Valsts eksāmens specializācijā               2     8   2 Atbilstošā katedra 

Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē             2       7   2 Skolvadības katedra 

Br īvās izvēles kursi 
    2   2   2           6  C daĜā no RPIVA piedāvātajiem kursiem jāizvēlas 

studiju kursi 6KP apjomā 

 



 

 
                       

   Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola                                           APSTIPRINĀTS 
   Vadības un ekonomikas nodaĜa                                         Studiju prorektora p.i.    

   Profesionālā bakalaura studiju programma      
                                   

 ____________   R.Spalva 
                                                         2007.gada. 

  "Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs"(42 141) 

   Studiju plāns  (nepilna laika studijas)          

                     UzĦemšanas gads     2007. 

                     Studiju ilgums 4,3 gadi 

                     

Programmas direktore _________ 
lekt.D.Kazāka   

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaudījums       
Studiju kurss 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 11./12 (semestris)       
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i Atbild īgā katedra, docētāji 

Kopā kredītpunkti 17 19 19 18 19 18 19 19 12         160   

Vispāizglītojošie studiju kursi                           20   
Ievads studijās 1                 1     8 1 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.sc.soc.,lekt.D.Kazāka 
Latviešu valodas kultūra 2                 1     16 2 Valodu kat.,Dr.philol.,doc.V.Kuzina 
Kultūru teorija un vēsture 2                   1   16 2 Visp. ped. k.,Mg.art., doc. V.Lapacinska 
Izglītības filozofija               1   8     8 1 Visp.ped.k. Dr.phil.docents O.Pavlovs 
Veselības izglītība 2                   1   16 2 Inform.un dab.k.Dr.chem.,asoc.prof. J.Gedrovics 

Dr.biol.,asoc.prof..J.Porozovs 

Starpkultūru atšėirības       2             8   16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Ētika un estētika   2                 2   16 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 
Filozofijas pamati   2                 2   16 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 

Valodu kat.Mg.paed., lekt., I.Bagone Lietišėā angĜu vai vācu valoda     2 2           3 4   32 4 
Valodu kat., Dr.paed.,doc.M.Kaltigina 

Informātika pedagoăijā     2               3   16 2 Inform.un dab.k., Mg.ing.,lekt.I. Urpena 

Nozares teorētiskie pamatkursi                           36   



 

Vispārīgā pedagoăija 2                   1   16 2 Visp.ped.k., Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena 
Dr.paed.,doc.A.Līduma 

Vispārīgā psiholoăija 2                   1   16 2 Izglīt.un soc.psych.k., Mg.psyh.,doc. A.KauliĦa  
Saskarsmes psiholoăija 1                 1     8 1 Izglīt.un soc.psych.k. Mg.psyh.,lekt. G.Kozlova  
Pedagoăijas vēsture.Pedagoăiskā doma 
Latvijā 

2                   1   16 2 

Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 
Pedagoăisko pētījumu metodika   2               2     16 2 Skolvadības k..Dr.paed.,doc.S.OzoliĦa 
Audzināšanas teorija un metodika   2                 2   16 2 Visp.ped.k., Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena 

Dr.paed.,doc.A.Līduma 

Sociālā pedagoăija 1                 1     8 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lekt., S.Marsone 
Attīstības psiholoăija    2                 2   16 2 Izglīt.un soc.psych.k, 

Dr.psych.asoc.prof.G.Svence 
Pedagoăiskā psiholoăija 2                   1   16 2 

Izglīt.un soc.psych.k, Mg.psych.,lekt. D. BērziĦa 
Didaktika   2                 2   16 2 Visp. ped.k., Dr.paed.,doc.I.Kāposta 

Visp.ped.k,Mg.paed.,lekt.,I. Lāce 
Pirmskolas un skolas pedagoăija 

    3               3   24 3 

Pirmskolas ped.k. Mg.paed.,lekt., R.Purmale 

Pieaugušo pedagoăija     2               8   16 2 Visp.ped.k. Dr.ped.,doc.,B.Garjāne 

Ievads skolvadībā   3                 2   24 3 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 
Ievads speciālajā pedagoăijā   2                 2   16 2 Visp ped. k.Mg.paed.,lekt. S.Tūbele 

Ekonomika     2             3     16 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 
Personāla vadība       3             4   24 3 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati       3             4   24 3 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  
Nozares profesionālās specializācijas                            60   
kursi                               

Vadības vispārējie pamati     2               3   16 2 Skolvadības kat, Dr.paed.as.prof.Ivars Muzis 
Metodiskais darbs skolā     2               3   16 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

Lietvedība budžeta iestādēs     2             3     16 2 Ekon.un uzĦ.kat.Dr.paed.,doc.N.SautiĦš 
Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas pamati       2           4     16 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,lekt.L.Jankova 
Projektu vadība         2           6   16 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,lekt.L.Jankova 
Grāmatvedība un finanses       2           4     16 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.oec.lekt. A.Vīgnere 

Komandas un grupas vadība             2     7     16 2 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  

Izglītības attīstības plānošana             2       7   16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 
Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un 
Eiropā 

        2         
8 

    
16 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

Izglītības kvalitāte un  vērtēšana             1 1   8     16 2 Skolvadības k. Mg.chem.,lekt.E. LiepiĦš 



 

Pētījumu metodes izglītības vadībā             2     8     16 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.,S.OzoliĦa 
Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana 
ped.procesā 

      2           
8 

    
16 2 Pirmssk.ped.k.,Dr.paed.,asoc.prof. Z.Anspoka 

Izglītības politika                 2   9   16 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 
Kursa darbs I       2               4   2 Skolvadības katedra 
Kursa darbs II           2           6   2 Skolvadības katedra 
Specializācijas teorētiskie kursi                               
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika         3           5     3 Skolvadības k. Mg.paed.lekt.D.Stipina  

Specializāciju studiju kursi         5 8 8 6         216 27 Atbilstošā katedra 
Prakses                           26   

Izglītības iestāžu vērojumu prakse     2                 3   2 Skolvadības katedra 

Skolvadības aktīvā prakse         5 6           5,6   11 Skolvadības katedra 

Specializācijas prakse           2 2         5,6   4 Atbilstošā katedra 

Kvalifik ācijas prakse specializācijā               4       7   4 Atbilstošā katedra 

Kvalifik ācijas prakse skolvadībā               5       8   5 Skolvadības katedra 
Valsts pārbaudījumi:                           12   

Bakalaura darbs                 8     9   8 Skolvadības katedra 
Valsts eksāmens specializācijā               2       7   2 Atbilstošā katedra 

Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē                 2     9   2 Skolvadības katedra 

Br īvās izvēles kursi 
  2     2   2             6   

 



 

 
                                          APSTIPRINĀTS 
                                     Studiju prorektora p.i.    
                                     ____________   R.Spalva 

  Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola                  2007.gada. 

  Vadības un ekonomikas nodaĜa       

  Profesionālā bakalaura studiju programma       

  Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs(42 141) 
                       

  Studiju pārejas plāns ( pilna laika studijas)                   UzĦemšanas gads 2006. 
                                       Studiju ilgums 4gadi 

                       

                      

Programmas direktore _________ 
lekt.D.Kazāka   

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Pārbaudījums       
2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010.         

 Studiju kurss 
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Atbildīgā katedra, docētāji 
 Kopā kredītpunkti 20 20 20 20 20 20 20 20         160   

 Vispāizglītojošie studiju kursi                         20   

  Ievads studijās 1               1     16 1 
Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.sc.soc.lekt. 
D.Kazāka 

  Latviešu valodas kultūra 2               1     32 2 Valodu kat.,Dr.philol.V.Kuzina 

  Filosofijas pamati     2             3   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 

  Informātika pedagoăijā     2             3   32 2 
Informātikas k. Mg.paed.,lekt. 
A.Valdemiers 

  Lietišėā angĜu/ vācu valoda     2 2         3 4   64 4 Val. kat.Mg.paed., lekt., I.Bagone 

  Kultūru teorija un vēsture 2                 1   32 2 Visp. ped. k.,Mg.art., doc. V.Lapacinska 

  Retorika 1               1     16 1 Humanitārā k., Mg.paed.,lekt.S. Geikina 

  Ētika un estētika   2               2   32 2 Visp ped. kat.,Mg.phil. lekt.,  V.Turins 

  Starpkultūru atšėirības       2           4   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

  Ergonomika un skolas higiēna   2               2   32 2 
Inform.un dab.k.Dr.chem.asoc.prof. 
J.Gedrovics 



 

  Nozares teorētiskie pamatkrusi                         36   

  Vispārīgā pedagoăija 2                 1   32 2 
Visp.ped.k., 
Dr.paed.asoc.prof.I.Jurgena;A.Līduma 

  Vispārīgā psiholoăija 2                 1   32 2 Izglīt.un soc.psih.k., Mg.psyh.,doc. A.KauliĦa  

  Saskarsmes psiholoăija 1               1     16 1 
Izglīt.un soc.psih.k. Mg.psyh.,lektore 
G.Kozlova  

  Pedagoăisko pētījumu metodika    2             2     32 2 Visp.ped.k., Dr.phil.,docents O.Pavlovs 

  Audzināšanas teorija un metodika   2               2   32 2 Visp.ped.k., Dr.paed.,doc.A.Līduma 

  

Pedagoăijas vēsture un 
pedagoăiskā doma Latvijā   2               2   32 2 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 

  Attīstības psiholoăija   2               2   32 2 
Izglīt.un soc.psih. k. Mg.psyh.,lektore 
D.Grase  

  Sociālā pedagoăija   1             2     16 1 Visp.ped.k.,Mg.hist.,lektore S.Marsone 

  Pedagoăiskā psiholoăija   2               2   32 2 
Izglīt.un soc.psih.k. Mg. psyh.,lektore 
D.BērziĦa 

  Didaktika     2             3   32 2 Visp. ped.k., Dr.paed.,doc.I.Kāposta 

  Izglītības filosofija       1         4     16 1 Visp.ped.k. Dr.phil.docents O.Pavlovs 
  Visp. ped. kat., Mg.paed., doc. I.Lāce  
  Pirmskolas un skolas pedagoăija     3           3     48 3 Pirmskolas ped.k. Mg.paed.,lekt., R.Purmale 

  Ievads speciālajā pedagoăijā           2       6   32 2 Visp ped. k.Mg.paed.,lektore S.Tūbele 

  Pieaugušo pedagoăija         2         5   32 2 Visp.ped.k. Dr.ped.,doc.,B.Garjāne 

  Mikroekonomika 2                 1   32 2 Ekon.un uzĦ.kat.,Mg.oec.lekt. I.Eglīte 

  Ievads skolvadībā 3                 1   48 3 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

  Personāla vadība         2         5   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

  Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati     1 2         3 4   48 3 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  
  Nozares profesionālās                           60   

  specializācijas kursi                             

  Vadības vispārējie pamati 1 2             1 2   48 3 Skolvadības kat, Dr.paed.as.prof.I. Muzis 

  Komandas un grupas vadība       1        4     16 1 Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  

  Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas pamati       2         4     32 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,asist.L.Jankova 

  Metodiskais darbs skolā     2             3   32 2 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

  Grāmatvedība un finanses     2           3     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Mg.oec.lekt. A.Vīgnere 

  Izglītības politika         2         5   32 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.A. Baumanis 

  Pētījumu metodes izglītības vadībā             2   7     32 2 Skolvadības k., Dr.paed.,doc.,S.OzoliĦa 

  Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana ped.procesā         2       5     32 2 Pirmssk.ped.k.,Dr.paed.,asoc.prof. Z.Anspoka 

  Lietvedība budžeta iestādēs       2         4     32 2 Ekon.un uzĦ.kat.Dr.paed.,doc.N.SautiĦš 

  Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā         2       5     32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

  Izglītības kvalitāte un  vērtēšana             2   7     32 2 Skolvadības k. Mg.chem.,lekt.E. LiepiĦš 



 

  Izglītības attīstības plānošana         2         5   32 2 Skolvadības k.,Dr.paed.,doc.V. KrastiĦš 

  Specializācijas teorētiskie kursi                             

  Projektu vadība     2             3   32 2 Skolvadības kat, Mg.paed.,asist.L.Jankova 

  Pedagoăiskā procesa vadība un metodika       3           3   48 3 Skolvadības k., Mg.paed.,lekt.D. Stipina 

  Specializāciju studiju kursi         5 8 8 6         27 Atbilstošā katedra 

  Kursa darbs - zinātniskais referāts   1               2     1 Skolvadības katedra 

  Kursa darbs I         1           5   1 Skolvadības katedra 

  Kursa darbs II           2         6   2 Skolvadības katedra 
  Prakses                         26   
  Izglītības iestāžu vērojumu prakse     2               3   2 Skolvadības katedra 
  Skolvadības aktīvā prakse       5   6         4,6   11 Skolvadības katedra 
  Specializācijas prakse           2 2       6,7   4 Atbilstošā katedra 
  Kvalifik ācijas prakse specializācijā               4     8   4 Atbilstošā katedra 

  Kvalifik ācijas prakse skolvadībā             5       7   5 Skolvadības katedra 
  Valsts pārbaudījumi                         12   
  Bakalaura darbs               8     8   8 Skolvadības katedra 
  Valsts eksāmens specializācijā               2   8     2 Atbilstošā katedra 

  Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē             2     7     2 Skolvadības katedra 
                                

  Br īvās izvēles kursi   2     2               6   

  Motivācija un komunikācija 2                         Skolvadības k.Mg.sc.soc.,lekt.  A.Līne  

 C daĜā no RPIVA piedāvātajiem kursiem jāizvēlas studiju kursi 6KP apjomā                   

 



 

 

 

Pielikums Nr. 3 
 



 

Profesijas standarts 

 

I. Vispār īgie jautājumi 

 

1. Profesijas nosaukums: Izglītības darba vadītājs 

2. Profesijas kods: 1319 02 Direktors (izglītības jomā) 

 

II. Nodarbin ātības apraksts 

 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 5 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

Izglītības darba vadītājs vada un atbild par izglītības iestādes darbu, plāno iestādes 

darbības stratēăiju saskaĦā ar LR likumdošanu un citiem normatīvajiem aktiem, organizē 

ikdienas darbu izpildi, nosaka nepieciešamos un kontrolē esošo resursu izlietojumu, 

pieĦem darbiniekus darbā un tos vada, sniedz pārskatus par iestādes darbību.  

 

 

III. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

 

o Spēt organizēt un vadīt izglītības iestādes kā organizācijas darbu; 

o Pārzināt un darbā ievērot tiesību aktus un citus normatīvos dokumentus, kas 

regulē izglītības iestādes darbību; 

o Prast plānot un īstenot finanšu un citu resursu tērēšanu izglītības iestādē; 

o Nodrošināt izglītības procesa vadību izglītības iestādē; 

o Izvērtēt un attīstīt savu un darbinieku  profesionālās  darbības efektivitāti; 

 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 

• Saskarsme ar darbiniekiem; 

• Saskarsme ar izglītojamajiem; 

• Saskarsme ar vecākiem/aizbildĦiem un sabiedrību; 

• Saskarsme ar valsts un sabiedriskajām institūcijām; 

• Saskarsme ar partneriem; 

• Nepieciešama mērėtiecīga, elastīga un radoša darbība; 

• Darba režīms pakĜauts izglītības iestādes/organizācijas plānojumam; 



 

• Darbs notiek saskaĦā ar izglītības iestādes/organizācijas mērėiem. 

 

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai: 

 Nepieciešama augstākā izglītība un gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākām 

izglītības vadības atziĦām un aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā. 

IV. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai  

nepieciešamās prasmes 

 

 

o Izprast izglītības vidē notiekošos procesus un pieĦemt saskaĦotus lēmumus atbilstoši 

situācijas izmaiĦām; 

o Izprast un analizēt iestādes darbības kopsakarības; 

o Formulēt iestādes mērėus, sastādīt attīstības stratēăisko plānu; 

o Pārzināt iestādes darbu reglamentējošos dokumentos; 

o Analizēt, novērtēt un plānot iestādes finanses un citus resursus; 

o Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas iestādes un struktūrvienību efektīvai 

vadīšanai; 

o Organizēt un vadīt pakĜauto struktūrvienību un personāla darbu; 

o Izvēlēties, novērtēt un motivēt personālu; 

o Strādāt komandā/ grupā, deleăēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus un 

izglītojamos; 

o Būt līderim, vadīt komandas/ grupas darbu; 

o Pamatot savu un respektēt citu viedokli; 

o Rīkoties atbilstoši likumam un ētikas normām; 

o Prasme organizēt mācību vidi; 

o Prasme organizēt mācību darbu saskaĦā ar izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem;  

o Analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju; 

o Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloăijas, 

sagatavot un sniegt prezentācijas; 

o Komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziĦas 

līdzekĜiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām; 

 



 

V.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas 

 

 

Zināšanas Zināšanu līmenis  
 Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Izglītības iestādes mērėi un galvenie 
attīstības virzieni 

  + 

Tiesību akti, kas regulē izglītības iestādes 
darbību 

  + 

Izglītības procesa organizēšana un 
izglītības kvalitāte 

  + 

Darba tiesisko attiecību regulējums 
normatīvajos aktos, darba un 
izglītojamo tiesību aizsardzība, 
izglītojamo drošība 

  + 

Personāla vadīšana un vadības 
psiholoăija 

  + 

Finansu  un citu resursu vadība, finansu 
un vadības grāmatvedība 

 +  

Ekonomikas teorija  +  
Lietvedības pamati 
 

  + 

Pedagoăija un psiholoăija 
 

   

o Mācību vides organizācija; 
o Saskarsmes un sadarbības 

veicināšana; 
o Pedagoăisko pētījumu metodes; 
o Psiholoăija; 
o Audzināšanas darbība jeb klasvadība; 
o Sasniegumu vērtēšana un 

pašnovērtējuma veikšana; 
o Speciālā pedagoăija; 
o Vecumposmu fizioloăija 

  + 

Valodas un komunikācija    

Valsts valoda   + 
Svešvaloda   + 
Komunikāciju prasme   + 
Datorprasme   + 
 
 



 

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 
o Valdis KrastiĦš, Rīgas 93. vidusskolas direktors, docents, Dr.paed.; 

o Aldis Baumanis, Biznesa augstskolas „Turība” Valdes priekšsēdētāja vietnieks, docents, Dr. 

paed.; 

o Ivars Muzis, RPIVA Skolvadības katedras vadītājs, asoc.prof.; 

o Dace Kazāka, RPIVA studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta 

skolotājs pamatskolā” direktore, lektore, Mg.sc.soc.; 

o Dzintra Kohva, LIVA – asociācijas-arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece, ZiemeĜvalsts 

ăimnāzijas direktore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 4 



 

Apstiprināts RPIVA 
Vadības un ekonomikas nodaĜas Domē 

2007.gada 14.maijā  
Protokols Nr.8 

 
 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Studiju programmas "Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs" 

 

Pilna un nepilna laika studiju prakšu nolikums 

Skolvadības prakses nolikums balstās uz RPIVA Studiju prakšu nolikumu. 

 (Apstiprināts Senāta sēdē 2005. gada 27.jūnijā Protokols Nr., 3 Lēmums Nr 3-10) 

1. Vispār īgie noteikumi 

1.1. Nolikums izstrādāts atbilstoši Augstskolu likumam, LR MK noteikumiem Nr. 481 par 

2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Nolikumu par RPIVA 

studiju programmu īstenošanu pilna un nepilna laika studijās (16.04.2004.) 

u.c. RPIVA studiju procesa reglamentējošiem dokumentiem; 

1.2. Nolikums reglamentē studiju prakses sistēmu RPIVA profesionālajās augstākās 

izglītības studiju programmās; 

1.3. Prakse ir obligāta profesionālās augstākās izglītības studiju programmu sastāvdaĜa 

un ir viena no studiju formām, kura noris ārpus augstskolas; 

1.4. Prakses mērėi, uzdevumus, prakšu veidus, to saturu, organizācijas, pārbaudes un 

vērtēšanas sistēmu nosaka konkrētā RPIVA īstenojamā profesionālā augstākās 

izglītības studiju programma. 

2. Studiju programmas prakses mērėis un uzdevumi 

Mērėis : 

veicināt studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības saikni, attīstīt viĦu radošo 

potenciālu un profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

atbilstoši Izglītības darba vadītāja profesijas standarta projekta un Skolotāja profesijas 

standarta prasībām. 

 

 

Uzdevumi: 

1. Veicināt pozitīvu, ieinteresējošu attieksmi pret savu nākamo profesiju. 

2. PadziĜināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas izglītības vadības praktiskā darbā. 



 

3. PadziĜināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas izvēlētā mācību priekšmeta saturā un 

metodikā (stundu hospitācija un vadīšana, metodisko materiālu izveide u.c.). 

4. Veicināt topošo izglītības darba vadītāju un viena mācību priekšmeta skolotāju 

profesionālās pašrealizācijas iespējas un praktiskā darba pieredzes veidošanos specialitātē, 

analizējot kolēău darba pieredzi. 

5. Attīstīt studentu pašvērtējuma prasmes, sekmēt viĦu profesionālo izaugsmi un nostiprina 

motivāciju darbam. 

6. Sagatavot studentus patstāvīgiem pētījumiem.  

7. Prakses laikā veikt pētījumu saskaĦā ar kursa darba un bakalaura darba/diplomdarba 

prasībām. 

 

3. Studiju prakses apjoms un īstenošanas laiks 

Kopējais pedagoăiskās prakses apjoms ir 26 kredītpunkti (KP) 

 

3.1. Studiju prakšu veidus un uzdevumus konkrētai praksei nosaka studiju programmas 

"Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotāja" prakšu aprakstos. 

Studiju prakšu apraksti ir obligāta profesionālas studiju programmas "Izglītības 

darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs" sastāvdaĜa.  

3.2. Studiju prakses veidi, apjoms un īstenošanas laiks ir noteikti studiju programmā un 

atspoguĜoti studiju gada studiju grafikā:  

3.2.1.Izglītības iestāžu vērojumu prakse 2 KP, otrais semestris, atbildīga 

Skolvadības katedra. 

3.2.2.Skolvadības aktīvā prakse un audzinātāju darba vadības un metodiskā darba prakse 

5 KP, ceturtais semestris, atbildīgā Skolvadības katedra. 

3.2.3.Skolvadības aktīvā prakse 6 KP, sestais semestris, atbildīgā Skolvadības katedra; 

3.2.4.Valsts kvalifikācijas prakse skolvadībā 5 KP, septītais semestris, atbildīgā 

Skolvadības katedra; 

3.2.5.Prakse skolotāja specialitātē 4 KP, sestais un septītais semestris, atbildīga 

profilējošā katedra; 

3.2.6.Valsts kvalifikācijas prakse skolotāja specialitātē 4 KP, astotais semestris, 

atbildīga profilējošā katedra. 

4. Studiju prakses norises gaita 

4.1. Ievadseminārā iepazīstas ar: 

4.1.1. prakses aprakstu, norīkojumu; 



 

4.1.2. materiālu noformēšanas kārtību; 

4.1.3. prakses uzdevumiem; 

4.1.4. vērtēšanas kritērijiem; 

4.1.5. praksei paredzēto laiku, tā plānošanu, dokumentācijas iesniegšanu. 

4.2. Apstiprina prakses skolu, aizpildot norīkojumu. 

4.3. Paredzētās prakses realizācija, atbilstoši studiju prakses aprakstam. 

4.4. Prakses dokumentācijas iesniegšana. 

4.5. Prakses materiālu labošana. 

4.6. Prakses noslēguma konference, diskusija par prakses satura realizēšanas stiprajām un 

vājajām pusēm, prakses prezentācija, pašvērtējuma veidlapas aizpildīšana un iegūto 

profesionālo kompetenču analīze. 

5. Finansēšanas kārt ība 

Sadarbības līgumus par prakses vadīšanu ar studiju prakses vietām noslēdz RPIVA 

rektore pēc studiju programmas direktora ieteikuma. 

Skolvadības prakšu vadītājiem (mentoriem) par darba samaksu sastāda uzĦēmuma līgumu 

Vadības un ekonomikas nodaĜā, to apstiprina Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja un 

Skolvadības katedras vadītājs. UzĦēmuma līgumos, kuri tiek slēgti ar RPIVA rektori par 

studentu prakses vadīšanu izglītības iestādēs, studentu prakses vadītājiem (mentoriem) 

noteikta šāda darba samaksa: 

Vērojumu prakses – Ls 1,50 par 1 stundu (akadēmisko) studentu grupai (līdz 15 

cilvēkiem), bet ne vairāk kā 6 stundas nedēĜa; 

Skolvadības/specializācijas aktīvā prakse - Ls 0,80 par 1stundu (akadēmisko) 

1studentam, bet ne vairāk kā 8 stundas nedēĜa 

Valsts kvalifikācijas prakse skolvadībā/ specializācijā - Ls 0,80 par 1stundu 

(akadēmisko) 1studentam, bet ne vairāk kā 8 stundas nedēĜa 

 

6.Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšanas termiĦi 

Dokumentāciju un iesniegšanas termiĦus prakses vadītājs norāda prakses aprakstā, katru 

gadu tos saistot ar studiju plānu. Nepilna laika studijās jāĦem vērā prakses un studiju procesa 

vienotība. Par skolvadības vērojumu prakses dokumentāciju nosauc prakses mērėim un 

uzdevumiem atbilstošas prakses dienasgrāmatas izveidi. Aktīvās skolvadības prakses 

dokumentācijā ietilpst: 1) norīkojuma uz praksi; 2) prakses dienasgrāmatas, kuras saturu 

nosaka prakses aprakstā; 3) prakses skolas vērtējuma veidlapas; 4) RPIVA vērtējuma 

veidlapas par prakses dienasgrāmatu. 



 

Prakses dienasgrāmatas saturs: titullapa, satura rādītāja, prakses uzdevumi, kalendārais 

plāns, katra veicamā uzdevuma izpilde, pasākumu konspekti, pasākumu vērtējumi, prakses 

pašvērtējums, izmantotā literatūra jēdzienu skaidrojumiem, prakses skolas vērtējums uz prakses 

skolas veidlapas ar prakses skolas vadītāja parakstu. Prakses dienasgrāmatas noformējums 

datorrakstā A4 formāta lapām, intervāls starp rindām 1,5, burtu lielums Tims New Roman -12, 

iesietam atbilstošā secībā. Prakses materiālus iesniedz divas nedēĜas pirms prakses noslēguma 

konferences. 

• Nav ieteicams diviem studentiem valsts kvalifikācijas praksi strādāt vienā skolā. Ja šāda 

situācija pieĜauta, tad studenti iesniedz katrs savu prakses dienasgrāmatu un saĦem 

patstāvīgu vērtējumu. 

• AtĜauts Valsts kvalifikācijas praksi strādāt skolā, kurā students ir pamatdarbā, par to 

prakses vadītājam iesniedz apliecinošu dokumentu. 

• Ja students strādājis pedagoăisko darbu skolēnu vasaras nometnēs, vadījis pasākumus, 

organizējis lekcijas un/vai ekskursijas un iesniedzis apliecinošus dokumentus, tad šāda 

darbība tiek ieskaitīta kā pasākums skolēniem skolvadības aktīvajā un Valsts 

kvalifikācijas praksēs. 

 

7.Studentu pienākumi un tiesības 

7.1.Pienākumi: 

7.1.1.Laicīgi izvēlēties prakses vietu un saskaĦot izvēli ar studiju programmas vadītāju. 

7.1.2.Ierasties uz prakses ievadsemināru un saĦemt nepieciešamo informāciju par 

prakses norisi, saturu, dokumentāciju, vērtēšanas kritērijiem u. c. 

7.1.3.Aizpildīt norīkojumu uz prakses skolu, apstiprinot ar studiju programmas vadītājas 

un Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja parakstu. 

7.1.4.Laicīgi iesniegt prakses dokumentāciju, atbilstošu izvirzītajām prasībām. 

7.1.5.Ierasties uz prakses noslēguma semināru. 

7.1.6.Savlaicīgi informēt prakses vadītāju par prakses laikā esošajām problēmām. 

7.1.7.Prakses materiāliem pievienot prakses skolas izdotu izziĦu ar vērtējumu par 

prakses gaitu un uzdevumu izpildi. 

7.1.8.Izpildīt visus prakses uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas, 

iemaĦas un prasmes skolvadības teorijas un prakses jautājumos. 

7.1.9.Ievērot darba drošības noteikumus, darba disciplīnas prasības, atrasties prakses 

skolā pilnu darba dienu. 

7.1.10.Prakses laikā ievērot skolu darbību reglamentējošos dokumentus, strādāt 

godīgi, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. 



 

7.2.Tiesības: 

7.2.1.Izvērtējot plānojumu, iepazīties ar prakses aprakstu. 

7.2.2.Skolvadības aktīvo praksi realizēt patstāvīgi izvēlētajās skolās. 

7.2.3.SaĦemt vērtējumu par praksi. 

7.2.4.SaĦemt prakses laika pagarinājumu, ja iesniegumā studiju programmas vadītājam 

paskaidro pagarinājuma iemeslus un uzrāda apliecinošu dokumentu. 

7.2.5.Piedalīties prakses noslēguma konferencē, ja savlaicīgi iesniegta prakses 

dokumentācija un saĦemts vērtējums par prakses dienasgrāmatu. 

8. Prakšu vadītāju tiesības un pienākumi. 

8.1.Pienākumi: 

 8.1.1.Savlaicīgi organizēt prakses ievadsemināru, kurā raksturo prakses mērėus, 

uzdevumus, prakses gaitu, studenta praktikanta pienākumus un tiesības, dokumentācijas 

izpildi, prakses dokumentācijas iesniegšanas laiku, vērtēšanas kritērijus. 

 8.1.2.Noteikt kvalifikācijas prakses vietas, kvalifikācijas prakses ieskaites pasākuma 

noformēšanas kārtību - foto, video, CD, DVD. 

 8.1.3.Organizēt prakses noslēguma konferenci. 

 8.1.4.Vērtēt prakses dienasgrāmatu. 

 8.1.5.Organizēt prakses atbilstoši studiju programmas prasībām. 

 8.1.6.Novērtēt studenta praktikanta darbu ar diferencētu vērtējumu. 

 8.1.7.Kvalifikācijas prakses materiālus glabā Skolvadības katedrā vienu kalendāro 

gadu, neizpaužot skolu sniegto konfidenciālo informāciju un neizmantojot prakšu 

materiālos apkopoto informāciju viedokĜa un vērtējuma veidošanai par skolas darbību. 

8.2.Tiesības: 

 8.2.1.Pārbaudīt studenta praktikanta darbu apstiprinātājās skolās, telefoniski sazināties 

ar skolu prakšu vadītājiem, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus. 

 8.2.2.Neieskaitīt praksi, ja students nav ievērojis praksē izvirzītās prasības, pienākumus. 

 8.2.3.Norādīt prakses ievadsemināra un noslēguma konferenču vietu un laiku. 

 8.2.4.Neieskaitīt praksi studentam, kurš bez attaisnojoša iemesla kavējis vairāk par 1/2 

no praksei paredzētā laika un prakses vadītājs par to ziĦojis studiju programmas 

direktoram. 

8.2.5.Ieteikt RPIVA rektorei slēgt līgumus ar skolām kvalitatīvu prakšu nodrošināšanai. 

. 

 

 



 

9. Studiju prakšu vietu raksturojums 

Students patstāvīgi izvēlas studiju prakšu vietu skolvadības aktīvajā praksē, savlaicīgi 

saskaĦojot ar studiju programmas direktoru un prakses vadītāju. Studiju prakses vietām 

atbilst visas Latvijas izglītības iestādes (privātās un valsts), interešu centri, metodiskie centri. 

10.Atbild īgās personas par studentu norīkošanu studiju praksē 

10.1.Studiju programmas direktors; 

10.2.Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītājs; 

10.3.Prakses vadītājs 

11. Studiju prakses pārraudz ība, analīze un novērt ēšanas sistēma. 

Studiju prakses īstenošanas gaitu un kvalitāti regulāri analizē un izvērtē studiju 

programmas docētāju sanāksmēs, atspoguĜo studiju programmas pašvērtējuma ziĦojumā.  

Studiju prakses pārrauga studiju programmas direktors, vada prakses vadītājs, kuram 

studiju prakse ir slodzē.  

Studiju prakses vērtējumu veido: prakses programmas izpildes -30%, prakses skolas 

vērtējuma - 30%, prakses atskaites noformējums – 20%, prakses prezentācijas vērtējuma-20%. 

Studentu prakses darbu ar diferencētu atzīmi (10 balles) novērtē prakses vadītājs. 

Prakses prezentācijā vērtē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; spēju pamatot, argumentēt, 

paskaidrot; vizuālo materiālu izmantošanu prezentācijas laikā; valodas kultūru u.c.. 
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Ievads 

 

Prakse ir studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa, kurā students: 

o nostiprina teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā; 

o pilnveido un attīsta izglītības darba vadītāja profesionālās prasmes; 

o mācās izprast vadības komandas darbības pamatprincipus; 

o mācās vērtēt un analizēt pedagoăisko procesu un tā rezultātus; 

o attīsta savas pašvērtējuma prasmes, sekmē profesionālo izaugsmi un nostiprina 

motivāciju darbam. 

 

Studiju programmā ir ietvertas prakses sadaĜas katrā no trim studiju gadiem. Prakses sadaĜām 

ir l īdzīgi stratēăiskie mērėi, bet katram studiju gadam ir atšėirīgi mācību mērėi un uzdevumi, 

atbilstoši attiecīgajā studiju gadā apgūtajām zināšanām. 

Praksē kā darbības pamatprincipi tiek izvirzīti:  

o kompetence un profesionalitāte; 

o teorijas un prakses saistība; 

o objektivitāte; 

o saskarsme un komunikācija. 

 

Praksi organizē – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas ( turpmāk RPIVA ) 

studiju programmas ’’Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” direktors. 

Praksi koordinē un konsultē – prakses vadītājs augstskolā. 

Praksi vada – prakses vadītājs izglītības iestādē (direktors, direktora vietnieks)  

Katra prakse ietver trīs posmus:  

1. prakses sākums, iepazīšanās, plānošana; 

2. prakses norise; 

3. prakses noslēgums – rezumējums, dokumentācijas sakārtošana, pašvērtējums un prakses 

vadītāja vērtējums. 

 



 

1. PrakSES posmi 

 
1.posms – prakses sākums: 

1.1. Ievadseminārs, kurā notiek iepazīšanās ar: 

o prakses aprakstu; 

o norīkojumu; 

o materiālu noformēšanas kārtību; 

o vērtēšanas kritērijiem. 

 

1.2. Iepazīšanās ar:  

o izglītības iestādi, kurā notiek prakse ; 

o izglītības iestādes vadības pārvaldes struktūru, tās darbības principiem; 

o izglītības iestādes vadītāja un vadības komandas locekĜu pienākumu sadali;  

o izglītības iestādes nolikumu un darba kārtības noteikumiem. 

 

2.posms – prakses norise: 

o prakses vadītāja un studenta sadarbības plānošana prakses darba uzdevumu 

īstenošanai;  

o prakses uzdevumu izpilde atbilstoši plānam. 

 

3.posms – prakses rezumējums: 

o saruna – izvērtējums par prakses gaitu; 

o dokumentācijas sakārtošana; 

o  prakses vadītāja vērtējums; 

o studenta pašvērtējums par atsevišėām prakses sadaĜām un praksi kopumā; 

o abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu; 

o prakses dienasgrāmatas noformēšana un nodošana RPIVA. 



 

2. PrakSES vadītāja pienākumi un tiesības 

 
 

Izglītības vadības prakses vadītājs – izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks ar 

praktiskā darba pieredzi. 

Prakses vadītājam jāizrāda ieinteresētība studenta izglītošanās procesā, jāspēj veikt 

izglītojošu un atbalstošu funkciju. 

Prakses laikā prakses vadītājs ir padomdevējs un konsultants studentam, veicinot studenta 

profesionālo izaugsmi un personības attīstību. 

2.1. Prakses vadītāja pienākumi 

 
2.1.1. Veicināt prakses aprakstā paredzēto mērėu un uzdevumu īstenošanu praksē. 

2.1.2. Iepazīstināt studentu ar izglītības iestādes nolikumu, struktūru, iekšējās kārtības un 

darba drošības noteikumiem, iepazīstināt ar svarīgākajiem izglītības iestādes darbu 

reglamentējošiem dokumentiem.  

2.1.3. Kopā ar studentu izplānot darbības kopējam prakses laikam un katrai dienai, izvirzot 

mērėus un uzdevumus, kuri īstenojami praksē. 

2.1.4. Nodrošināt prakses resursus un iespējas, pārraudzīt to izlietojumu. 

2.1.5. Konsultēt un sniegt padomus studentam, lai attīstītu prasmes tikt galā mainīgās 

situācijās vai risināt konfliktsituācijas. 

2.1.6. Veikt pārraudzības funkcijas studenta darbībā, kontrolēt prakses plāna izpildi, 

novērtējot studenta organizētos pasākumus un kopējas darbības kvalitāti, kā arī 

studenta aktivitāti, attieksmi un profesionālās prasmes. 

2.1.7. Iepazīties ar studenta prakses dokumentāciju un sniegt studenta raksturojumu – 

vērtējumu.  

2.2. Prakses vadītāja tiesības 

 
2.2.1. Iesniegt priekšlikumus un ieteikumus RPIVA par prakses optimizāciju. 

2.2.2. Sniegt padomus studentam profesionālajā jomā, kā arī pedagoga – izglītības darba 

vadītāja ētikas jautājumos. 

2.2.3. Konfliktsituācijas gadījumā iesniegt rakstisku ziĦojumu – atteikumu RPIVA 

programmas „Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

direktoram un prakses vadītājam.  

 



 

3. studenta pienākumi un tiesības 

 
Studenta kompetences jomā ietilpst tiesību un pienākumu apjoms, kas jāīsteno praktiskā 

darbībā, saskaĦā ar prakses programmā izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem, atbilstoši 

attiecīgajam studiju gadam. 

3.1. Studenta pienākumi 

 
3.1.1. Ierasties uz prakses ievadsemināru un saĦemt nepieciešamo informāciju par prakses 

norisi, saturu, dokumentāciju un vērtēšanas kritērijiem. 

3.1.2. Ierasties prakses vietā - izglītības iestādē precīzi norādītajā laikā, uzrādot RPIVA 

izsniegtu prakses norīkojumu.  

3.1.3. Iepazīties ar izglītības iestādes vadību, tās struktūru, iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba drošības noteikumiem, kā arī tos ievērot visā prakses laikā. 

3.1.4. Iepazīstināt prakses vadītāju ar prakses aprakstu, saskaĦot prakses individuālos 

uzdevumus ar prakses vadītāju, izplānojot un akcentējot ikdienas darbības un 

prioritātes. 

3.1.5. Prakses laikā studentam jādarbojas ar iniciatīvu, veidojot cieĦas pilnu saskarsmi ar 

izglītības iestādes pedagogiem un audzēkĦiem, kā arī ar audzēkĦu vecākiem. 

3.1.6. Students ir materiāli atbildīgs par prakses laikā uzticēto izglītības iestādes inventāru 

un aprīkojumu. 

3.1.7. Regulāri pildīt prakses paredzēto dokumentāciju, kā arī izglītības iestādes 

dokumentāciju (piem. ieraksti klašu žurnālos u.c.). 

3.1.8. Veikt rakstisku pašvērtējumu par savu darbību, kā arī piedalīties izglītības iestādes 

izvērtējuma sanāksmē par prakses rezultātiem. 

3.1.9. Izpildīt prakses uzdevumus pilnā apjomā neatkarīgi no prakses kavējuma iemesliem 

un laicīgi iesniegt prakses dienasgrāmatu. 

3.1.10. Neskaidrību vai konfliktu gadījumos griezties pēc padoma pie prakses vadītāja vai 

izglītības iestādes vadītāja.  

 



 

3.2. Studenta tiesības 

 

 Students, atrodoties prakses vietā izglītības iestādē, ir uzskatāms par tās kolektīva locekli. 

Savu darbību students balsta uz RPIVA apstiprināto prakses aprakstu, attiecīgās izglītības iestādes 

nolikumu un darba kārtības noteikumiem. 

 

Students ir tiesīgs: 

3.2.1. SaĦemt nepieciešamo informāciju, palīdzību, atbalstu un resursus no izglītības 

iestādes. 

3.2.2. Iegūt nepieciešamo informāciju par pedagoăisko procesu, ievērojot ētikas, morāles 

normas un konfidencialitāti. 

3.2.3. SaĦemt atĜauju veikt pētniecisko darbu (piem. anketēt skolēnus) paralēli prakses 

laikam, iepriekš saskaĦojot pētniecības mērėus ar prakses un/vai izglītības iestādes 

vadītāju. 

3.2.4. SaĦemt pagarinājumu prakses laikam, ja iesniegumā studiju programmas vadītājam 

paskaidro pagarinājuma nepieciešamību un uzrāda apliecinošus dokumentus. 

3.2.5. SaĦemt izglītības iestādes vadītāja parakstītu prakses vērtējumu. 

3.2.6. Piedalīties prakses noslēguma seminārā un saĦemt RPIVA prakses vērtējumu.  



 

4. Praksi reglamentējošie dokumenti 

 

Studentu prakse ir svarīga studiju procesa sastāvdaĜa un tā tiek organizēta, pamatojoties uz: 

 

o RPIVA Nolikumu par studiju praksi. 

o RPIVA Vadības un ekonomikas nodaĜas nolikumu par studiju praksi.  

o RPIVA Studiju programmu ‘’Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā”. 

o RPIVA Studiju programmas ‘’Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” nolikumu par praksēm pilna un nepilna laika studijās. 

o Konkrētā studiju gada prakses aprakstu. 



 

5. Izglītības iestāžu vērojumu prakseS APRAKSTS 

 
 

STUDENTS – IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪBAS DARBA VĒROTĀJS 
 

 
Prakses mērėis: o iepazīties ar izglītības iestādes vadītāja darbu reglamentējošiem 

dokumentiem, ar vadītāja un viĦa vietnieku darba pienākumu sadali;  

o vērot viĦu ikdienas darbu. 

Apjoms: 2KP, 3 ECTS 

 
 

Uzdevumi. Teorētiskā daĜa.  

 

1. Iepazīties ar Vispārējās izglītības iestādes normatīvajiem aktiem un likumdošanu 

o Noskaidrot Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības, 

pienākumus izglītības iestādes vadītājam. 

o Iepazīties ar izglītības iestādes padomes sastāvu un pienākumiem.  

o Iepazīties ar Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām izglītības iestādes 

nolikumam. 

o Iepazīties ar Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma norādēm par 

skolēnu pašpārvaldi. 

o Iepazīties ar Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma noteikumiem par 

pedagoăisko padomi. 

o Iepazīties ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā paustajām bērnu tiesībām un 

pienākumiem. 

 

Uzdevumi. Praktiskā daĜa. 

 

2. Iepazīties ar izglītības iestādes vadītāja un viĦa vietnieku pienākumiem. Raksturot 

vadītāja un vietnieku pienākumu sadalījumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Vērot direktora un vietnieku darba nedēĜu, fiksēt vērotās darbības nedēĜas laikā. 

Vēlams iepazīties ar izglītības iestādes nedēĜas ciklogrammu, piedalīties vismaz 

vienā vadības sanāksmē. 

3. Iepazīt un raksturot iestādes pārvaldes struktūru, raksturot to un attēlot vizuāli.  

4. Iepazīties ar izglītības iestādes nolikumu, raksturot to atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 



 

5. Iepazīties ar izglītības iestādes pedagoăiskās padomes darbu. Vēlams piedalīties 

vienā pedagoăiskās padomes vai metodiskās padomes sēdē, fiksēt darba kārtībā 

plānotos jautājumus, vērot sēdes norisi. 

6. Iepazīties ar izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldes darba struktūru, raksturot to 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Attēlot pašpārvaldes struktūru vizuāli. Raksturot 

pašpārvaldes darbību, pienākumus, tiesības. Iespēju robežās piedalīties skolēnu 

pašpārvaldes sanāksmē.  

7. Iepazīties ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, raksturot tos atbilstoši 

normatīvo dokumentu prasībām. Raksturot skolēnu tiesības un pienākumus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 
Prakses materiālus iesniedz noformētus prakses dienasgrāmatā. 

Prakses dienasgrāmatas saturs: 

o Titullapa, noformēta atbilstoši RPIVA prasībām. 

o RPIVA norīkojums prakses veikšanai. 

o Prakses apraksts. 

o Īss prakses izglītības iestādes raksturojums. 

o Prakses kalendārais plāns – uzdevumu sadalījums pa dienām. 

o Prakses uzdevumu izklāsts no 1. līdz 7. uzdevumam, katru uzdevumu atspoguĜojot atsevišėi. 

o Studenta prakses pašvērtējums. 

o RPIVA prakses vērtējuma veidlapa. 

o Izglītības iestādes vērtējums 10 ballu skalā, vēlams uz izglītības iestādes veidlapas, ar 

parakstu un zīmogu. Raksturota studenta praktikanta vērojošā izziĦas darbība un attieksme. 

 

Prakses dienasgrāmata jāiesniedz augstskolas prakses vadītāja noteiktajā termiĦā Vadības un 

ekonomikas nodaĜā 202. kab. 

 

Studentam jārespektē izglītības iestādes darba noteikumi, jāievēro konfidencialitātes 

prasības, ētikas normas. Uzdevumi jāveic sadarbībā ar prakses vadītāju izglītības iestādē. 

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un analizēt, 

saskatīt teorētisko atziĦu, arī valsts likumdošanas saistību ar praktisko izglītības iestādes darbību.  

Ja kādu izglītības iestādes specifisku iemeslu dēĜ nav iespējams izpildīt kādu no 

uzdevumiem, vienojoties ar prakses vadītāju, students var veikt līdzīga satura uzdevu. 

 



 

6. Skolvadības aktīvāS prakseS APRAKSTS 

 
 

STUDENTS – DIREKTORA VIETNIEKA M ĀCĪBU AUDZINĀŠANAS DARBĀ –  

ASISTENTS ( 1. aktīvā prakse) 

 
 

Prakses mērėis: o attīstīt studentu izglītības darba vadītāju iemaĦas, 

o nostiprināt teorētisko zināšanu un atziĦu saistību ar praktisko izglītības 

iestādes darbību, 

o dot iespēju iepazīt direktora vietnieka mācību un audzināšanas darbā 

pienākumus un specifiku. 

Apjoms: 5 KP, 7,5 ECTS 

 
 

Uzdevumi. Teorētiskā daĜa. 

 

1. Iepazīties ar Vispārizgl ītojošo skolu normatīvajiem aktiem: 

o Iepazīties ar “Vispārizglītojošo un speciālo skolu normatīvo aktu” struktūru.  

o NodaĜas “ Vispārizglītojošās skolas (VS) Nolikumi un likumi. Satura iepazīšana. 

Pievērst uzmanību grozījumiem Vispārējās izglītības likumā. 

o NodaĜas” Mācību priekšmetu stundu paraugplāni, apmaksāto stundu skaits, izglītības 

programmās. Izglītības programmu satura iepazīšana. Vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugi atbilstošajam mācību gadam.  

o NodaĜā “ Skolu dokumentācija” . Par mācību un audzināšanas iestāžu obligāto 

dokumentāciju. Par vērtēšanas sistēmas ieviešanu un ierakstiem 1. līdz 4. klases 

dokumentos pamatskolā. Pārbaudes veidi un vērtēšanas veidi, to dažādība. 

o NodaĜā “ Pedagoăiskie darbinieki” iepazīties ar sadaĜu “Štatu saraksti, pedagogu 

slodzes un atalgojums”. SadaĜā “ Prasības un pienākumi” par prasībām 

pedagoăiskajiem darbiniekiem, viĦu izglītībai un profesionālai sagatavotībai. 

Iepazīties ar vispārējās izglītības skolu direktoru un klašu audzinātāju darba 

paraugnoteikumiem. 

o SadaĜa Mācību sasniegumu vērtēšana- vērtēšanas kārtība pamatskolā un vidusskolā, 

par vienotu sasniegumu vērtēšanu pamatizglītībā. 

o NodaĜā” Dažādi” – iepazīties ar Metodiskajiem ieteikumiem ārpusskolas izglītības 

pulciĦa nodarbību programmas izveidi. Iepazīties ar koncepciju audzināšanas darbībai 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs. 



 

Uzdevumi. Praktiskā daĜa. 

 

2. Iepazīties ar konkrētās izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba plānu, 

audzināšanas darba virzieniem un uzdevumiem, sadarbību ar vecākiem. Piedalīties vienā 

vecāku sapulcē, palīdzēt klases audzinātājam sagatavoties vecāku sapulcei. 

3. Iepazīt un raksturot izglītības iestādes resursu plānošanas un izlietošanas kārtību: 

o Telpu, iekārtu, aprīkojuma izmantošana, 

o Finanšu resursu pietiekamība, to izmantošana, 

o Personāla kvalifikācija, nodarbinātība, sadarbības līmenis, pieredze tās apmaiĦas 

organizēšana. 

o Saikne starp personāla izaugsmi un izglītības iestādes attīstības plānu. 

4. Attēlot vizuāli izgl ītības iestādes pārvaldes struktūru. 

5. Sarunā ar izglītības iestādes direktora vietnieku noskaidrot prakses izglītības iestādes 

metodiskā darba struktūru, analizēt divu metodisko komisiju darbu, norādot metodiskā 

darba mērėi un uzdevumus. Iepazīt izglītības iestādes metodisko tēmu un tās īstenošanas 

gaitu. Noskaidrot izglītības iestādes metodisko komisiju sadarbību ar rajona 

metodiskajām apvienībām. Noskaidrot mācību rezultativitātes aprēėināšanas paĦēmienus 

– apguves koeficienta aprēėināšanu. Izpētīt skolēnu zināšanu apguves dinamiku vienā 

mācību priekšmetā. 

6. Ieteicams izmantot “ Skolu attīstības plānošanas rokasgrāmatas “ metodiku un piedāvātās 

veidlapas. Var izmantot izglītības iestādes veidlapas. 

7. Iepazīties ar direktora vietnieka/u pienākumiem.  

8. Raksturot izglītības iestādes vadības komandas savstarpējo sadarbību pienākumu un 

uzdevumu izpildē. 

9. Iepazīties ar izglītības iestādes mācību priekšmetu stundu sarakstu. Nosaukt galvenās 

prasības, kuras jāievēro, veidojot mācību priekšmetu stundu sarakstu. Konstatēt, kādas ir 

atkāpes, kāpēc nav iespējams izveidot ideālu mācību priekšmetu stundu sarakstu. 

10. Izprast un skaidrot jēdzienus: valsts standarts mācību priekšmetā, mācību priekšmeta 

programma, zināšanu apguves līmenis, projektu darbs, adaptācija. Jēdzienus skaidrot 

prakses dienasgrāmatā. 

11. Sagatavot un vadīt vienu pasākumu kādai klašu grupai, pievienojot prakses pasākuma 

scenāriju, plānu un ja iespējams, fotogrāfijas. 

12. Iepazīties ar projektu darba ( projektu nedēĜas) norises kārtību prakses izglītības iestādē, 

izprast jēdziena “ nolikums” būtību. 



 

13. Apgūt praktiskās iemaĦas stundu hospitācijā, vērot vismaz 5 mācību stundas. Stundu 

vērošanā izvirzīt atšėirīgus mērėus. Pierakstus, vērojumus veikt ieteicams atšėirīgās 

veidlapās, stundu analīze un izvērtēšana nav obligāta. 

14. Iepazīties ar prakses izglītības iestādes attīstības plānu vai tā projektu, noskaidrot šī plāna 

tapšanas gaitu. 

15. Prakses laikā paralēli strādāt ar kursa darbu, ar prakses izglītības iestādes direktora atĜauju 

var veikt kursa darba tēmas praktiskās daĜas pētījumu. 

 

Prakses materiālus iesniedz noformētus prakses dienasgrāmatā. 

Prakses dienasgrāmatas saturs. 

 

o Titullapa, noformēta atbilstoši RPIVA prasībām. 

o RPIVA norīkojums prakses veikšanai. 

o Prakses apraksts. 

o Īss prakses izglītības iestādes raksturojums. 

o Prakses kalendārais plāns – uzdevumu sadalījums pa dienām. 

o Prakses uzdevumu izklāsts no 1. līdz 15. uzdevumam, katru uzdevumu atspoguĜojot 

atsevišėi. 

o Studenta prakses pašvērtējums. 

o RPIVA prakses vērtējuma veidlapa. 

o Prakses izglītības iestādes vērtējums- vēlams prakses skolas veidlapa, norādot 

studenta veikumu, pozitīvos sasniegumus prakses laikā, novērtējot pasākumu, 

studenta attieksmi un aktivitāti. Raksturot studenta atbilstību vadības darbam. 

Nosaukt vadības, kompetences, kuras jāpilnveido. Prakses vērtējums izsakāms 10 

ballu skalā, apliecināms ar parakstu un zīmogu. 

 

Prakses dienasgrāmata jāiesniedz augstskolas prakses vadītāja noteiktajā termiĦā Vadības un 

ekonomikas nodaĜā 202. kab. 

 

Studentam jārespektē izglītības iestādes darba noteikumi, jāievēro konfidencialitātes 

prasības, ētikas normas. Uzdevumi jāveic sadarbībā ar prakses vadītāju izglītības iestādē. 

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un analizēt, 

saskatīt teorētisko atziĦu, arī valsts likumdošanas saistību ar praktisko izglītības iestādes  darbību. 

Ja kādu izglītības iestādes specifisku iemeslu dēĜ nav iespējams izpildīt kādu no 

uzdevumiem, vienojoties ar prakses vadītāju, students var veikt līdzīga satura uzdevu  



 

Skolvadības aktīvāS prakseS APRAKSTS 

 
 

STUDENTS - DIREKTORA VIETNIEKA ASISTENTS ( 2. akt īvā prakse) 
 
 

Prakses mērėis: paplašināt un nostiprināt studenta kā izglītības darba vadītāja teorētisko 

zināšanu, atziĦu un prakses vienotību. 

Apjoms: 5 KP, 7,5 ECTS 

 

Uzdevumi. Teorētiskā daĜa 

 

1. Iepazīties ar šādiem “ Vispārizglītojošo un speciālo skolu normatīvajiem aktiem skolu 

darbībai” saturu un grozījumiem vai labojumiem: 

o Pedagogu darba samaksas noteikumi ( MK noteikumi Nr.746). 

o Piemaksu piešėiršanas kārtība. 

o Izglītības programmu reăistrs, programmu licencēšanas kārtība. 

o Izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijas un darbinieku atestācijas 

kārtība. 

o Privātprakses pedagoga sertifikācijas kārtība. 

o NodaĜā - Tālākizglītība – prasības pedagogu tālākizglītībai un profesionālās 

meistarības pilnveidei. 

o NodaĜā – Skolēni – Valsts pārbaudījumu kārtība. 

o Par izglītojamo uzĦemšanu un pārcelšanu. 

o NodaĜā – Tiesības un citi jautājumi.- Bērnu tiesību aizsardzības likums un grozījumi. 

o Pedagoăiski medicīniskās komisijas un to organizācija. 

 
Uzdevumi. Praktiskās daĜas. 

 

2. Pedagoăiskā personāla jēdziena skaidrojums( no VS atskaites sadaĜa Darbinieki). Noteikt 

pedagoăisko darbinieku skaitu izglītības iestādē, nosaucot amatus. Pedagoăisko 

darbinieku izglītība un vecums (vēlams attēlot vizuāli). Izglītības iestādes prasības 

darbiniekiem (Darba kartības noteikumi), prasību ievērošana, izpildes kontrole. 

Raksturot darbinieku profesionālās izaugsmes, kvalifikācijas paaugstināšanas situāciju 

prakses izglītības iestādē pēdējo 5 vai pēdējo 3 gadu laikā, attēlot vizuāli. 

3. Tarifikācija, skolotāju algas aprēėināšanas kārtība. Pedagoga darba algu noteicošie 

kritēriji. Piemaksu noteikšanas kārtība izglītības iestādē.  



 

4. Nosaukt izglītības iestādes darba plānošanas virzienus. Iepazīties ar izglītības iestādes 

gada darba plānu, noskaidrot, kā iestādes darba plānošana saistās ar “Skolu vērtēšanas un 

attīstības plānošanas rokasgrāmatu”. 

5.  Direktora vietnieka loma izglītības iestādes darba plānošanā. Vietnieka darba 

ciklogramma - darba pienākumi nedēĜā. 

o Konkrētā mācību gada izglītības iestādes, rajona (novada) un valsts olimpiāžu grafiks, 

skolēnu dalības un rezultātu uzskaite. 

o Izglītības iestādes darbības pamatjomas “Atbalsts skolēniem” izzināšana, iepazīšana 

un raksturojums prakses izglītības iestādē: 

6. Veselības aprūpe. Atbalsts personības veidošanā. Atbalsts karjeras izvēlē. 

7. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

8. Sadarbībā ar direktora vietnieku organizēt un vadīt profesionālās orientācijas (karjeras) 

pasākumu 9. klasei. Iesniegt konspektu – aprakstu.( Var būt arī cita satura pasākums). 

9. Izglītības iestādes atbalsta personāla raksturojums (medicīnas māsa, psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēds). Šo darbinieku nozīme pedagoăiskā procesa nodrošināšanai 

izglītības iestādē. Iepazīties ar sociālā pedagoga darbu, pienākumiem, viĦa darba 

plānojumu (ja tāda izglītības iestādē nav, var izvēlēties citu speciālistu). 

10. Adaptācijas procesa programma izglītības iestādē, galvenie pasākumi, atbildīgās 

personas. Psihologa un izglītības iestādes vadības sadarbība. 

11. Mācību stundu hospitācijas plānošanas un organizēšanas kārtība izglītības iestādē. 

Piedalīties stundu hospitācijā kopā ar direktora vietnieku un patstāvīgi (vismaz 5-8 

stundas) pamatskolas posmā. Vērošanas pierakstus veikt uz izglītības iestādē esošās 

hospitācijas lapas, vēlams piedalīties stundu analīzē. 

12. Izglītības iestādes datu bāze, tās izveidošanas un uzturēšanas nosacījumi. Ieskats 

izglītības iestādes datu bāzē. Tās izmantošanas iespējas, novērtējums. 

13. Iepazīt un raksturot prakses izglītības iestādes prioritātes (galvenos uzdevumus) mācību 

gadam, analizēt, kā tie šī mācību gada laikā aktualizēti un īstenoti. 

14. Izglītības iestādes pašpārvaldes (parlamenta) raksturojums, tās darbības virzieni un 

sadarbība ar direktoru un vietniekiem. Pašpārvaldes shēmu vēlams attēlot vizuāli. 



 

Prakses materiālus iesniedz noformētus prakses dienasgrāmatā. 

Prakses dienasgrāmatas saturs. 

 

o Titullapa, noformēta atbilstoši RPIVA prasībām. 

o RPIVA norīkojums prakses veikšanai. 

o Prakses apraksts. 

o Īss prakses izglītības iestādes raksturojums. 

o Prakses kalendārais plāns – uzdevumu sadalījums pa dienām. 

o Prakses uzdevumu izklāsts no 1. līdz 14. uzdevumam, katru uzdevumu atspoguĜojot 

atsevišėi. 

o Studenta prakses pašvērtējums. 

o RPIVA prakses vērtējuma veidlapa. 

o Prakses izglītības iestādes vērtējums, norādot izglītības iestādes nosaukumu, īsi 

raksturojot studenta darbību prakses laikā, nosaucot studenta apgūtās vadības 

kompetences un arī tās, kuras jāapgūst turpmāk, novērtējot gatavoto un organizēto 

pasākumu. Prakses vērtējums izdarāms 10 ballu sistēmā, apstiprināts ar parakstu un 

izglītības iestādes zīmogu. 

 

Prakses dienasgrāmata jāiesniedz augstskolas prakses vadītāja noteiktajā termiĦā Vadības un 

ekonomikas nodaĜā 202. kab. 

 

 Studentam jārespektē izglītības iestādes darba noteikumi, jāievēro konfidencialitātes 

prasības, ētikas normas. Uzdevumi jāveic sadarbībā ar prakses vadītāju izglītības iestādē. 

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un analizēt, 

saskatīt teorētisko atziĦu, arī valsts likumdošanas saistību ar praktisko izglītības iestādes darbību. 

Ja kādu izglītības iestādes specifisku iemeslu dēĜ nav iespējams izpildīt kādu no 

uzdevumiem, vienojoties ar prakses vadītāju, students var veikt līdzīga satura uzdevu  

 



 

kvalifik ācijas prakses SKOLVADĪBā APRAKSTS  

 
 

STUDENTS – DIREKTORS ( DIREKTORA VIETNIEKS) – ASIST ENTS 
 
 

Prakses mērėis: o attīstīt un nostiprināt studenta darba iemaĦas izglītības iestādes vadītāja 

darbā; 

o pārbaudīt studenta skolvadības prasmes un kompetences izglītības 

iestādes vadītāja asistenta statusā 

Apjoms: 6 KP, 9 ECTS 

 
 
Uzdevumi. Teorētiskā daĜa  

 

1. Iepazīties ar “ Vispārizglītojošo un speciālo skolu normatīvajiem aktiem skolu darbībai” 

saturu: nodaĜā Skolu dokumentācija. – Instrukcija “ Par stingrās uzskaites izglītības 

dokumentu izsniegšanu, reăistrēšanu, glabāšanu. 

2. NodaĜā Dažādi – Darba drošība, aizsardzība. Likums “ Par arhīviem”. 

3. Instrukcija “ Par administratīvā pārkāpuma izskatīšanu un soda piemērošanu izglītības 

jomā” (www.izm.gov.lv). 

4. Iepazīties un analizēt atšėirības starp tipveida ieteiktajām un konkrētās skolas izglītības 

programmām pamatskolā un vidusskolā. Iepazīties ar prasībām izglītības programmu 

licencēšanai, noskaidrot, kad izglītības iestādes programmas ir licencētas. Pamatot 

programmu licencēšanas nepieciešamību. 

5. Iepazīties ar Darba aizsardzības likumu un Darba likuma noteikumiem www.likumi.lv . 

 
Uzdevumi. Praktiskās daĜas  

 

7. Pedagogu darba līgumi, amata apraksti, to saturs. 

8. Darba koplīgums, tā galvenās nodaĜas, noskaidrot koplīguma tapšanas gaitu. Iepazīties ar 

skolotāju tiesībām un pienākumiem, izglītības iestādes vadības sadarbību ar arodkomiteju. 

9. Darbinieku darba kvalitātes vērtēšanas kārtība izglītības iestādē, kvalitātes vērtēšanas 

kritēriji un piemaksu piešėiršanas saistība ar tiem. 

10. Darbinieku iekšējās vērtēšanas saskaĦa ar skolotāju pašvērtējumu. Pedagogu pašvērtējuma 

veikšanas biežums. Skolotāju pašvērtējuma lapas forma. Noskaidrot, kā izglītības iestādē 

vadība izmanto pašvērtējuma rezultātus un informāciju izglītības iestādes tālākās darbībā un 

tās plānošanā. Iepazīties ar izglītības iestādes attīstības plānu, izzināt tā tapšanas gaitu, 



 

raksturot, novērtēt attīstības plānu, akcentējot tā saistību ar “Skolas attīstības plānošanas 

rokasgrāmatas” ieteikumiem un prasībām. 

11. Piedalīties pasākuma pedagogiem sagatavošanā vai pašam tādu sagatavot. Iesniegt 

pasākuma norises kārtību un konspektu (var būt pedagoăiskās padomes sēde, metodiskās 

komisijas sanāksme, metodiskās padomes sēde vai kas cits). 

12. Kopā ar skolēnu pašpārvaldi organizēt pasākumu vidusskolēniem, reizē iepazīt pašpārvaldes 

darbu, raksturot to. Vēlams skolēnu pašpārvaldes struktūru attēlot shematiski. 

13. Valsts pārbaudes darbu norises instrukcija 2006./2007. m. g. (iepazīties), noskaidrot un 

raksturot, kā izglītības iestādē tiek plānoti valsts pārbaudes darbi saskaĦā ar šo instrukciju. 

14. Iepazīties ar izglītības iestādes iekšējās kontroles (turpmāk - IeK) plānu, raksturot to. 

Noskaidrot, kādi ir IeK veidi, metodes, kā tiek analizēti IeK rezultāti (kad?, kur?). 

15. Pedagoăiskās padomes sēžu veidi un tematika 1-2 mācību gadu laikā. Kā tiek sagatavotas 

pedagoăiskās padomes sēdes. Vēlams noskaidrot, kā tiek kontrolēta sēdes lēmumu izpildes 

gaita. 

16. Ja ir iespējams, iepazīties ar pedagoăiskās padomes sēžu protokolu grāmatu. 

17. Iepazīties, kā tiek veiktas ikdienas izmaiĦas mācību priekšmetu stundu sarakstā (plānā), 

aprakstīt, kā tās noformē. 

18. Iepazīties ar “Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatas” 7. darbības 

pamatjomu, tās īstenošanu prakses izglītības iestādē. 

19. Mācību stundu hospitācija (vēlams vismaz 7 stundas vidusskolas klasēs), vērošanas 

pierakstam ieteicams izmantot izglītības iestādes hospitācijas veidlapu, novērtēt to no sava 

viedokĜa, vēlams piedalīties sarunā par vēroto stundu, iepazīties ar skolotāja pašvērtējumu. 

20. Iepazīties un raksturot direktora ( direktora vietnieka) darba nedēĜu. 

 

Prakses materiālus iesniedz noformētus prakses dienasgrāmatā. 

Prakses dienasgrāmatas saturs: 

o Titullapa, noformēta atbilstoši RPIVA prasībām. 

o RPIVA norīkojums prakses veikšanai. 

o Kvalifik ācijas prakses apraksts.  

o Īss prakses izglītības iestādes raksturojums. 

o Prakses kalendārais plāns – uzdevumu sadalījums pa dienām. 

o Prakses uzdevumu izklāsts no 1. līdz 20. uzdevumam, katru uzdevumu atspoguĜojot 

atsevišėi. 

o Studenta prakses pašvērtējums. 

o RPIVA prakses vērtējuma veidlapa. 



 

o Prakses izglītības iestādes vērtējums, norādot izglītības iestādes nosaukumu, īsi 

raksturojot studenta darbību prakses laikā, nosaucot studenta apgūtās vadības 

kompetences un arī tās, kuras jāapgūst turpmāk, novērtējot gatavoto un organizēto 

pasākumu. Prakses vērtējums izdarāms 10 ballu sistēmā, apstiprināts ar parakstu un 

izglītības iestādes zīmogu. 

 

Prakses dienasgrāmata jāiesniedz augstskolas prakses vadītāja noteiktajā termiĦā Vadības un 

ekonomikas nodaĜā 202. kab. 

 

 Studentam jārespektē izglītības iestādes darba noteikumi, jāievēro konfidencialitātes 

prasības, ētikas normas. Uzdevumi jāveic sadarbībā ar prakses vadītāju izglītības iestādē. 

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un analizēt, 

saskatīt teorētisko atziĦu, arī valsts likumdošanas saistību ar praktisko izglītības iestādes  darbību. 

Ja kādu izglītības iestādes specifisku iemeslu dēĜ nav iespējams izpildīt kādu no 

uzdevumiem, vienojoties ar prakses vadītāju, students var veikt līdzīga satura uzdevu  

 
 



 

9. prakses vērt ēšana 

 
1. Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. 

2. Prakses vadītājs izglītības iestādē novērtē studenta darbību visu prakses uzdevumu 

izpildes laikā (novērtējuma veidlapu skat. 1. pielikumā). 

3. Praksi novērtē RPIVA Skolvadības katedras izveidota komisija prakses noslēguma 

seminārā, kurā studējošais izklāsta prakses laikā gūtās atziĦas. Lēmums tiek pieĦemts 

pēc iesniegtās dokumentācijas izskatīšanas (novērtējuma veidlapu skat. 2. pielikumā). 

4. Students savu pašvērtējumu veic aprakstošā formā (Ieteicamo plānu skat. 3. pielikumā) 

 

Vērt ēšanas kritēriji:  

1. Prakses laikā iegūtās zināšanas un prasmes izglītības darba vadībā. 

2. Studenta spēja iekĜauties izglītības iestādes komandā, saskarsmes kultūra. 

3. Attieksme pret pienākumiem un uzdevumu izpildi prakses laikā. 

4. Prasme plānot, analizēt un novērtēt savu darbību prakses laikā. 

5. Iesniegtā dokumentācijas t.sk. prakses dienasgrāmatas kvalitāte. 

 



 

pielikumi 



1.pielikums 
 

Izglītības iestādes prakses vērt ējuma veidlapa 

 
 
 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas _____. kursa students/e 

___________________________________________________ 

laikā no ____________________ līdz ______________________ veica direktora 

vietnieka asistenta praksi _______________________________ 

____________________________ skolā un izpildīja prakses uzdevumus. 

Studenta darbu prakses laikā vērtēju _________________________________ 

Secinu _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Iesaku _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Prakses vērtētājs ___________________ / ___________________/ 

 

Datums ________________ 



 

 

2.pielikums 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas 

_____. kursa studenta/es ______________________________________________ 

 

 

RPIVA prakses vērt ējuma veidlapa 

 

 

 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas _____. kursa students/e 

____________________________________________________________________ 

veica praksi _____________________________________________________ 

skolā.  

 

Prakses skolas vērtējums: _______________________________ 

 

Prakses dienasgrāmatas vērtējums:  _______________________ 

 

Prakse ieskaitīta ar vērtējumu: ___________________________ 

 

 

 

 

 

Prakses vērtētājs/a ___________________ / ___________________/ 

Datums ________________ 

 



 

 

3. pielikums 
Prakses pašvērt ējuma paraugs 

 
 

(studentam ieteicams pašvērtējumu sniegt aprakstoši, novērtējot savu veikumu un norādot vēlamās 

turpmākās darbības)  

 
1.Prakses uzdevumu (saskaĦā ar aprakstu un individuālo plānojumu) izpildes novērtējums. 
 
 
 
 
2.Galvenās teorijas atziĦas, kuras apstiprinājās praktiskajā darbībā un pieredzē prakses laikā. 
 
 
 
 
3.Sadarbība ar prakses vadītāju un izglītības iestādes personālu ( arī ar skolēniem vai vecākiem). 
 
 
 
 
4.Praksē apgūtās praktiskās darbības prasmes ( kādas, kādos pasākumos vai darbības virzienos). 
 
 
 
 
 
5.Galvenās atziĦas par izglītības iestādes vadības (vadības komandas) darba saturu. 
 
 
 
 
 
6.Personīgo īpašību atbilstība pedagoga – izglītības iestādes vadītāja darbam. 
 
 
 
 
7.Ierosinājumi turpmākai prakses organizācijai, prakses saturam. 
 
 
 
 
Studenta paraksts_____________________ 



 

 

4. pielikums 
Prakses dokumentācija 

 
Pēc skolvadības prakses studējošais iesniedz prakses dienasgrāmatu, kurā ietilpst: 

o Titullapa, noformēta atbilstoši RPIVA prasībām; 

o RPIVA norīkojums prakses veikšanai; 

o Prakses apraksts;  

o Īss prakses izglītības iestādes raksturojums; 

o Prakses kalendārais plāns – uzdevumu sadalījums pa dienām; 

o Praktiskās daĜas uzdevumu izpildes gaitā veiktā darba apraksts un pierādījumi, kas 

šo darbu atspoguĜo; 

o Studenta prakses pašvērtējums. 

o RPIVA prakses vērtējuma veidlapa. 

o Prakses izglītības iestādes vērtējums, norādot izglītības iestādes nosaukumu, īsi 

raksturojot studenta darbību prakses laikā, nosaucot studenta apgūtās vadības 

kompetences un arī tās, kuras jāapgūst turpmāk, novērtējot gatavoto un organizēto 

pasākumu. Prakses vērtējums izdarāms 10 ballu sistēmā, apstiprināts ar parakstu un 

izglītības iestādes zīmogu. 

 
 

 

 



 

 

5.pielikums 
 

Izglītības iestādes darbību reglamentējošo dokumentu saraksts 

 
 
 

Ārējie normatīvie akti Iekšējie normatīvie akti 

o Izglītības likums o Izglītības iestādes nolikums 

o Vispārējās izglītības likums o Izglītības iestādes darba kārtības noteikumi 

o Ministru kabineta noteikumi o Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi 

o Bērnu tiesību aizsardzības likums o Izglītības iestādes attīstības plāns 

o Bērnu tiesību aizsardzības konvencija o Izglītības iestādes pārvaldes struktūra (shēma) 

o Darba likums o Pedagogu amatu apraksti 

o Darba aizsardzības likums o Pedagogu tarifikācija 

 o Izglītības iestādes mācību priekšmetu stundu 

(nodarbību) saraksts 

 o Izglītības iestādes vadītāja un vietnieku 

pienākumu sadale 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr. 7 
Skatīt drukātajos materiālos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 8 
Skatīt drukātajos materiālos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 9 
Skatīt drukātajos materiālos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 10 
 



 

 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  
 Aptaujas mērėis ir rast iespēju iepazīties ar studentu vērtējumu par konkrētu studiju programmu 

un docētāju darba kvalitāti 2006./07.studiju gada rudens semestrī. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs 
studiju procesa pilnveidošanai. Lai aizpildītu aptaujas anketu, nepieciešamas tikai dažas minūtes. 
Jūsu atbildes individuāli netiks izvērtētas, tās tiks apskatītas tikai apstrādātā veidā kopā ar citu 
studentu atbildēm. Komentāriem jābūt konstruktīviem un patiesiem.  

I  Studiju programmas izvēles ietekmējošie faktori. 

1. Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

A  pats (-i) izraudzījos; 

B  vecāki; 

C  draugi, paziĦas; 

D  skolotāji; 

E  profesionāĜi; 

F  informācija atvērto durvju dienās; 

G  cits variants 
_________________________________________________________________. 

II Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

2. Lūdzu, novērtējiet katru faktoru 4 ballu sistēmā 

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu ” 
-„):  

• izvēle studēt RPIVA;  
• studiju programma (studiju kursu saraksts un apjoms);  
• nodarbību plānojums un nodarbību organizācija;  
• auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums;  
• studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. 

metodiskajiem līdzekĜiem; 
 

• iespēja izmantot datorklases un internetu.  

III Demokr ātijas principu ievērošana augstskolā. 

3. Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē:  

A  uzskatu, ka šādu iespēju praktiski nav; 

B  šādas iespējas ir, taču līdz šim neesmu tās izmantojis (-usi); 

C  zinu savas tiesības un tās aktīvi izmantoju. 

4. Kā Jūs vērtējat savu līdzdarbību studentu pašpārvaldē: 

A  aktīvi iesaistos pašpārvaldes procesos; 

B  esmu informēts (-a) par šādu iespēju, taču nepiedalos; 

C  neesmu informēts (-a) par to. 

5.  Kā Jūs vērtējat sadarbību ar programmas direktori? Lūdzu, novērtējiet šo faktoru 4 ballu skalā 



 

 

  (4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu 
„-„): 

 _____________________ 

6. Kā Jūs novērtētu administrācijas un citu darbinieku attieksmi pret studentiem? Lūdzu  
novērtējiet šo faktoru 4 ballu sistēmā  

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;   ja Jums ir grūti izšėirties, izmantojiet simbolu ” 
–„): 

_____________________ 

IV Docētāju darba kvalit āte. 

7. Lūdzu, novērtējiet 4 ballu sistēmā docētāju, kuri docēja studiju kursus 2006./07. studiju gada 
1. semestrī, darba kvalitāti 

(4 – Ĝoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji,   ja Jums ir sarežăīti izšėirties, izmantojiet 
simbolu ” -„): 
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8. Miniet docētājus, kuriem Jūs vēlētos izteikt pateicību un par ko: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

9. Miniet studiju kursus, kuros Jūs vēlētos citu docētāju un kādēĜ: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

10. Lūdzu, miniet 3 savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus: 



 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

11. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

12. Kā Jūs vērtējat savas izredzes darba tirgū pēc RPIVA absolvēšanas: 

A  domāju, ka man nebūs problēmas atrast darbu; 

B  domāju, ka man būs problēmas atrast darbu; 

C  es jau strādāju šajā specialitātē; 

D  cits variants 
_______________________________________________________________________________
___. 

 
 
Studiju programma   
        
________________________________________________________________________ 
Studiju kurss  
   1. kurss     2. kurss     3. kurss     4. kurss     5. kurss     6. kurss      

Fili āle ______________________________________________________    

Paldies par atsaucību! 



 

 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA  

 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas studiju 

programmas 
 
______________________________________________________________________________
___darbību! Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 

 
1. Kurā gadā absolvējāt RPIVA? 
_______________________________________________________________________________
__________ 
 
2. Ja turpināt studijas, lūdzu, uzrakstiet mācību iestādes nosaukumu un izvēlēto specialitāti: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
3. Ja strādājat, lūdzu, norādiet darba vietu un ieĦemamo amatu 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Lūdzu, novērt ējiet studiju procesa kvalitāti, atzīmējot nepieciešamo vērt ējumu!  
 
4. Sniegto teorētisko un 

praktisko zināšanu kvalitāte: 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

5. Mācību spēku 
profesionalitāte: 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

6. Materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 
 

7. Lūdzu, miniet galvenos ieguvumus studiju laikā: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
8. Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība ir saistīta ar izvēlēto profesiju augstskolā? 

    Jā __                       Nē __  DaĜēji __ 
 
9. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanai: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________ 
 



 

 

10. Vai Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu?  
 
     Jā __                       Nē __ 

 
11. Ja Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu, miniet, kādā veidā: 
 

__  piedalos zinātniskajās konferencēs; 
 
__ piedāvāju prakses vietas RPIVA studentiem; 
 
__ cits 

variants_________________________________________________________________________
. 

 
 

Paldies par atsaucību! 



 

 

 RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

 APTAUJAS ANKETA DARBA DEV ĒJIEM  

 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas absolventa darbību Jūsu 

uzĦēmumā! 
Lūdzu, novērtējiet sava darbinieka prasmes, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu! Anketas tiks izmantotas studiju 

procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 
 
1. Vai jūs apmierina darbinieka profesionālā sagatavotība darbam? 
    

Izcila__                       Apmierinoša__                          Neapmierinoša__ 
 
2. Vai Jūsu darbinieks ir pietiekoši kompetents, veicot darba pienākumus? 
    

 Jā __                      Nē __ 
 

3. Darbinieka komunikācijas 
prasmes 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

4. Darbinieka spēja pielietot 
augstskolas studiju procesā iegūtās 
teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaĦas 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

5. Darbinieka spēja analizēt 
procesus darba vidē un pieĦemt 
lēmumus 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

6. Darbinieka prasme strādāt 
komandā 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

7. Darbinieka prasme efektīvi 
plānot un organizēt savu darbu 
 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

8. Darbinieka vēlme apgūt jaunas 
zināšanas 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 
 

 
9. Jūsu ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

_______________________________________________________________________________ 

10. Kādas tālākizglītības iespējas Jūs ieteiktu un atbalstītu: 
 

___ kursus, seminārus (kādus?)_____________________________________________________; 
 

___ profesionālās studijas (kādā virzienā?)____________________________________________; 
 
___ studijas maăistrantūrā (kādā virzienā?)____________________________________________. 

 
Lūdzu, sniedziet informāciju par sevi  
__________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, darba vieta, ieĦemamais amats) 
Paldies par atsaucību! 
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Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas 
 

PEDAGOĂIJAS  UN VADĪBAS  FAKULT ĀTES 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS  
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PRIEKŠMETA SKOLOT ĀJS PAMATSKOLĀ” 
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Pedagoăijas un vadības fakultātes  
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Pašvērtējumu veica 5 cilvēku apakškomisija, kuras sastāvu 2001 gadā apstiprināja RPIVA Senāts. 
 

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Programmas apjoms: 200 kredīti  

Profesiju klasifikatora nr : 131914- iestādes vadītājs( izglītības sfērā) 

 
Pašlaik sabiedrība dzīvo dinamisku pārmaiĦu laikā. Pāreja uz tirgus ekonomiku, 

tuvināšanās Eiropas Savienībai daudzējādā ziĦā ietekmē izglītības tendences Latvijā. 

Pāreja no autoritatīvas uz demokrātisku politiku visos izglītības posmos nosaka jaunus 

virzienus un aspektus izglītības vadītāju sagatavošanā. 

Studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

apstiprināta RPIVA Senātā 1997.gada 27.oktobrī. (Pielikums Nr.1.9 2000./2001. gada akreditācijas 

materiāli)  

Programma veidota saskaĦā ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatoru 131914 – 

iestādes vadītājs (izglītības sfērā) 

Profesionālo studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs”  dod iespēju studentiem iegūt 

kvalifikāciju “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā’’  

Programma veidota pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem, izglītības un augstskolu likumiem, kā arī Rīgas 

Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas koncepciju un citiem augstskoluas 

reglamentējošajiem dokumentiem. 

Izmantotas atziĦas no UNESCO Starptautiskās komisijas ziĦojuma, informācijas sabiedrības 

prasības. 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” profesionālās studiju 

programmas studiju kursu saturs nodrošina:  

• iespējas izglītības iestādes vadītāja un skolotāja profesionālās kompetences, un inteliăences 

sekmēšanai, 

• realizē RPIVAs koncepciju, 

• balstās uz zinātniskiem pētījumiem par dažādiem izglītības  jautājumiem Latvijā un 

pasaulē, 

• noteiktu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu studentiem RPIVA redzējumā. 

Profesionalitāte ir uz dziĜu savas misijas apzināšaos, pilnīgām zināšanām savā profesijā, 

augstu inteliăenci, pārliecību, darba mīlestību, pieredzi un nepārtrauktu pašpilnveidi balstīta 

prasme kvalificēti un radoši veikt savu darbu. 

Kompetence ir izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un 

attieksmēm balstīta spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā profesionālai darbībai. 



 

 

Inteli ăence ir kā gara spēju kopums, attieksmju pakāpe, kas pastāv kritiskas domāšanas 

vērtības, kultūras vērtības un ideālu respektēšanu, un spe’jas patstāvīgi spriest, orientēties jaunās 

situācijās, paredzēt notiekošo, piedāvāt problēmu risinājumu, sekmīgi darboties jebkurā sociālajā 

vidē un kultūrā, vadīt savu pilnveidošanos. 

Programmā plaši izmantota pasaulē jau aprobēta un atzīta augstākās izglītības un satura 

projektēšanas pieredze. Īpaši akcentēti gatavības dzīves darbībai veidošanās un attīstības 

nosacījumi. 

RPIVA vairāku gadu darba rezultātā ir izveidotas skolotāja profesionālo kompetenču 

apguves pašattīstības programma, kas aptver visus studiju gadus. 

Ar studentu un studiju programmas kompetenču mapēm var iepazīties Skolvadības katedrā. 

Profesionālā studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” ir piecgadīga profesionālo studiju programma. 

Profesionālo studiju programmu veido 3 studiju priekšmetu bloki:  

A - profesionālo vispārīgo pedagoăisko zināšanu mācību kursi, 

B - profesionālās kvalitātes un vadības iemaĦu attīstošie studiju  priekšmeti, 

C – profesionalitāti papildinošie izvēles kursi.  

 

Pilna laika studijas gadā ir 40 nedēĜas. Nodarbības notiek saskaĦā ar nodarbību un stundu 

plānu. Studentu vidējā mācību slodze nedēĜā ir 40 stundas, no kurām līdz 20 kontaktstundas 

nedēĜā. 

Attīstot studiju programmas un plānus, perspektīvā plānota pāreja uz moduĜu sistēmu, kura 

paredz nepārtrauktu studiju laiku. 

Studiju programma sniedz iespēju apgūt zināšanas un prasmes izglītības iestādes un/vai 

struktūrvienības pedagoăiski administratīvajā vadīšanā, attīstot vadītājam nepieciešamo personības 

īpašību kopumu. Teorijas un prakses vienotība nodrošina 

∗ vispārīgi lietišėo vadītāja īpašību un 

∗ organizatoriski pedagoăisko vadītāja īpašību attīstību. 

 

Programma paredz teorētisko zināšanu, speciālo un vispārējo pedagoăisko prasmju un 

praktiskā darba iemaĦu attīstīšanu. 



 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS UN UZDEVUMI. 
 
Mērėis.  

Sagatavot profesionāli kvalific ētu un radošu vispārējās izglītības iestādes vadītāju darbam 

demokrātiskas un mainīgas sociāli ekonomiskas politikas apstākĜos.  

 

Uzdevumi.  

1. Sniegt pamatzināšanas par izglītības iestādes un izglītības struktūrvienības vadīšanas 

principiem, funkcijām mainīgos izglītības politikas apstākĜos. 

2. Attīstīt studenta māku, iemaĦas, attieksmes, atbilstošas izglītības iestādes vadītāja 

kvalifikācijas kvalitātēm. 

3. Organizēt tādu studiju procesu, kas balstās uz: 

• studentu zināšanu, iemaĦu prasmju, attieksmju aktualizāciju, savas pieredzes 

bagātināšanu, 

• motivētu izziĦas un pašizglītības darbu, 

• studentu un docētāju koleăiālām attiecībām 

4. Nodrošināt topošajiem izglītības iestādes vadītājiem studiju vidi, kurā viĦš varētu 

pilnveidot savu pašattīstības programmu, māčišanās kompetenci, sociālo kompetenci, 

pedagoăisk;as rīcības kompetenci, metodoloăisko kompetenci, vadītājam un skolotājam 

nepieciešamās personības īpašības, uzĦēmību un uzdrīkstēšanos. 

5. Veidot profesionālās un vispārīgās pedagoăiskās prasmes. 

6. Veicināt studentos virzību uz mūžizglītību. 

7. Realizējot augstāk minētos uzdevumus, attīstīt un izveidot Latvijas Republikā izglītībai 

nepieciešamo vadības intelektuālo potenciālu. 

Kvalifik ācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

nepieciešamās iemaĦas un prasmes. 

 

Profesionālās  prasmes; 

• prast demokrātiski savienot vadīšanas teoriju un praksi; 

• pārvaldīt personāla un administratīvi saimnieciskās nozares vadīšanas tehnoloăiju; 

• attīstīt izglītības iestādes vadīšanas stratēăiju un taktiku; 

• izkopt demokrātisku, koleăiālu un atbildīgu vadīšanas stilu; 

• personības attīstībā savu darbību tendēt uz līdera-menedžera raksturlielumu veidošanu; 

• attīstīt izglītības procesa dinamiskas virzības korekcijas iemaĦas; 

• apgūt vadītāja prasmes motivācijai; 

 



 

 

Vispārīgās pedagoăiskās  prasmes:  

• apgūt sistematizētas zināšanas pedagoăijā un psiholoăijā. 

• prast saskatīt vispārpedagoăiskās likumsakarības, vērtības  personības pedagoăiskās 

attīstības procesā; 

• prast vadības procesu pedagoăiski analizēt, paškontrolēt, pedagoăiskās pieredzes izpēti 

un novērtēšanu. 

• regulāri pilnveidot savu pedagoăisko meistarību, izkopt pedagoăiskā takta izjūtu. 



 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA. 

 
Studiju programma atbilst RPIVA koncepcijai. 

Studiju programmas ievadā akcentēta nozīmīgāko izglītības iestādes vadītāja 

vispārcilvēcisko īpašību attīstība. Pilnveidojot un paplašinot pedagoăiskās kompetences, balstoties 

uz dažādām studiju formām un metodēm, studiju programmas organizācija rod iespēju studentu 

profesionālai izaugsmei un sagatavotībai darbam mūsdienu demokrātiski attīstošās sabiedrības 

apstākĜos. 

Studiju programma attīsta studentu kompetenci: 

1) pedagoăijā un psiholoăijā; 

2) vadības teorijā un praksē. 

 
Profesionālo studiju pamatbloki Kred ītpunkti   

A Vispārējo pedagoăisko zināšanu 
bloks 

80   

B Profesionālo zināšanu bloks 
 

64 
 

  

C Profesionalitāti papildinošais 
izvēles bloks. 
Specializācija 

 
26 no 53 

30 

  

Kopā 200   
 

(A)PROFESIONĀLO VISPĀRĒJO PEDAGOĂISKO ZINĀŠANU STUDIJU BLOKA 

PRIEKŠMETU MĒRĖIS - nodrošināt vispārīgo teorētisko pedagoăisko zināšanu bāzi, kas dod 

iespēju turpmākajā studiju periodā modelēt un veidot priekšstatu par pedagoăiskā darba un 

skolvadības darba teorijām un praksi.  

Studiju programmas A bloks ir vienāds ar “Skolotāja” profesionālās studiju programmas A 

bloku. Tas nodrošina standartizētās akadēmiskās daĜas studiju priekšmetu apguvi. Skatīt RPIVA 

akreditētajā profesionālajā studiju programmā ”Sākumskolas skolotājs un divu priekšmetu 

skolotājs pamatskolā” 

(B)PROFESIONĀLĀS KVALITĀTES UN VADĪBAS IEMAĥAS ATTĪSTOŠO 

STUDIJU PRIEKŠMETU BLOKA MĒRĖIS - radīt un nostiprināt pedagoăiskā darba 

profesionālās specifikas būtību, atklājot izglītības iestādes vadīšanas mērėus, uzdevumus, 

īpatnības, demokrātiska vadības stila daudzveidīgās izpausmes. Studiju programmas B bloka 

novitāti apliecina studiju priekšmeti, kas nepieciešami izvēlētajai kvalifikācijai, piemēram, vadības 

vispārējie pamati, izglītības kvalitātes vērtējums, motivācija un komunikācija, Latvijas 

likumdošana, mārketings un izglītība, ekonomika, uzĦēmējdarbība, stratēăiskā plānošana. Studiju 

priekšmetu izvēle ir pamatota, jo balstās uz 1999.gada Skolvadības katedras pētījumu un Eiropas 

pieredzi izglītības vadītāju sagatavošanā. 



 

 

Studiju kursi sakārtoti loăiskā secībā no vienkāršākā uz sarežăītāko, orientē studentus no 

vispārīgu teorētisku zināšanu apguves virzīties uz praktisku prasmju apgūšanu un lietošanu 

pedagoăiskā saskarsmē, paredz studentiem iespēju attīstīt praktiskās pētnieciskās iemaĦas 

profesionālajai izglītības iestādes vadītāja, organizatora, menedžera-līdera darbības 

pamatuzdevumu veikšanai. 

(C)PROFESIONALITĀTI PAPILDINOŠAIS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETU 

MĒRĖIS - sekmēt studenta profesionālo pedagoăiskā procesa vadīšanas iemaĦu pilnveidošanu, 

attīstot studenta pašanalīzes un pašvērtējuma rezultātā iegūto motivāciju nepieciešamo zināšanu, 

iemaĦu un attieksmju iegūšanai. 

Studiju priekšmeti paredz demokrātiski brīvu, variatīvu un integratīvu pieeju studiju 

programmas un studiju plāna veidošanā.  

Lai realizētu IZM rīkojuma 16.10.1996. Nr.74 saturu par 3 gadu pedagoăiskā darba stāža 

nepieciešamību, lai varētu kandidēt uz vakantu izglītības iestādes vadītāja vietu, C bloka 

priekšmetu apguvei pievienoti 30 kredīti, to ietvaros nākamais izglītības iestādes vadītājs apgūst 

viena priekšmeta pamatskolas skolotāja specializāciju.  

Piedāvātās specializācijas: 

� Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā 

� Vizuālālās mākslas skolotājs 

� Matemātikas skolotājs pamatskolā 

� Veselības mācības skolotājs pamatskolā 

� Informātikas skolotājs 

� Civilzinību skolotājs pamatskolā 

� AngĜu valodas skolotājs pamatskolā 

� Krievu valodas skolotājs pamatskolā 

� Vācu valodas skolotājs pamatskolā 

Ar specializāciju programmām var iepazīties RPIVA pie programmu direktoriem. 

 

PRASĪBAS KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVEI  

1. Studentam jāapgūst A bloka studiju priekšmetu kopums. 

2. Atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs” studentam jāapgūst 

B bloka priekšmetu kopums, sekmīgi jāizpilda pedagoăiskās un skolvadības prakses prasības 

atbilstoši kvalifikācijas prasībām, jāaizstāv kursa darbi. 

3. Izvēlētās specializācijas ieguvei sekmīgi jāapgūst Cs daĜas specializācijas 

priekšmetu kopums. 



 

 

 

VALSTS EKSĀMENU RAKSTUROJUMS: 

� Integrēts valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Integrēts valsts eksāmens vadībā, kurš ietver:  

� vispārējo vadības pamatu  jautājumus; 

� pedagoăiskā personāla vadības jautājumus; 

� izglītības sistēmu un izglītības politikas jautājumus. 

 

PieĜaujamais zemākais vērtējums 5 (viduvēji) balles.  

 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

vispārējo – pedagoăisko zināšanu bloks (A) veido 36% no kopīgo studiju apjoma. Profesionālo 

zināšanu (B) bloks – 28% un personību attīstošo studiju  bloks – 23%, tas  veido izvēles 

priekšmetus (C), 13% specializācijas apgūšanas iespējas (Cs). Skatīt attēlu Nr.1. 

Studiju plāni programmā “Izgl ītības iestādes vadītājs” atklāj tās satura efektivitāti un 

kvalitāti, kā arī dod ieskatu studiju priekšmetu bloku procentuālajā dalījumā.  

Attēls Nr.1. 

Studiju bloku procentuālās attiecības.

36%

28%

23%

13%

A

B

C

Cs



 

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA PRASĪBĀM UN  

PAMATOJUMS. 

 
Studiju programma atbilst prasībām, kuras izvirza LR Ministru kabineta un 

Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvie dokumenti: 

1.  Vispārizglītojošo skolu direktoru atestācijas noteikumi. - LR MK noteikumi Nr.38, 

21.01.97. 

2.   Vispārizglītojošo skolu direktoru atestācijas nolikums, IZM rīkojums Nr.158,07.03.97. 

3.  Vispārizglītojošo skolu direktoru valsts atestācijas komisijas nolikums, IZM rīkojums 

Nr.476, 14.07.97.  

4.  Vispārizglītojošo skolu direktoru kvalifikācijas raksturojums, IZM Valsts atestācijas 

komisijas lēmums Nr.1, 15.04.97. 

5.  Vispārizglītojošo skolu direktoru profesionālās kvalifikācijas kategoriju noteikšanas 

kritēriji, IZM Valsts atestācijas komisijas lēmums Nr.1, 15.04.97. 

6.  Par vispārizglītojošo skolu ieteicamo tipveida štatu apstiprināšanu, IZM rīkojums Nr.353, 

17.08.94. un labojumi. 

7.  Par pamatprasībām atsevišėu pedagoăisko darbinieku kategoriju izglītībai un 

profesionālajai sagatavotībai., IZM rīkojums Nr.239, 07.05.93. 

8.  Prasības pedagoăisko darbinieku izglītībai.,IZM rīkojums Nr.232, 03.05.95. 

9.  Par pedagogu izglītības ieguves nolikumu.,IZM rīkojums Nr.74, 16.10.96. 

10.  Latvijas Republikas izglītības koncepcija, 1995. 

11.  Latvijas Republikas profesiju klasifikators, MK noteikumi Nr.84, 12.04.94.  

12.  Min.kab. noteikumi par “Valsts pamatizglītības standartu” un “Valsts vispārējās izglītības 

standartu”. 2000.gada 5.dec. 

13.  IZM normatīvie dokumenti līdz 2001. gadam. 

14.  IZM ISEC normatīvie dokumenti un papildinājumi.  Iznāk katru mācību gadu. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATOJUMS 

Izglītības iestāde ir tā organizācija valstī, kura šodien visvairāk ir pakĜauta nepārtrauktiem 

attīstības procesiem un reformām. Tāpēc būtiska loma tajos ir izglītības iestādes vadītājiem. ViĦu 

spēja izprast problēmas, atrast pareizos risinājumus, vadīt pedagogu kolektīvu, radīt aktīvu 

jaunrades darbību ir noteicošais faktors skolas un visas izglītības panākums kopumā.  

Skolvadības katedras ietvaros ir apkopoti rezultāti par aptuveni 20% izglītības iestāžu 

vadītājiem. Pētījumu veica 1999.gada “Izglītības vadītāju Forumā’99”. Materiālus apkopoja un 

analizēja Skolvadības katedras ietvaros speciāliste K.Klince. Pētījums atklāja, ka 20% skolu 



 

 

direktoru kopējais pedagoăiskais darba stāžs ir lielāks par 30 gadiem, proti, viĦi ir tajā vecumā, 

kuru draud skart Pensiju likums. Parasti ikgada nomaiĦa direktoru vidū ir nepilni 10%. Pensiju 

likumam stājoties spēkā, vienā gadā var rasties situācija, ka būs jāatrod divas vai trīs reizes vairāk 

direktoru, nekā parasti. Šāda situācija draud ar vadošo darbinieku kvalifikācijas pazemināšanos un 

var negatīvi ietekmēt izglītības iestāžu darbu. 

70% izglītības iestāžu vadītājiem darba stāžs ir mazāks par 10 gadiem. Tas norāda, ka šie 

vadītāji ir sākuši strādāt tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tātad jaunas vēsmas izglītības 

vadībā ienāk. Tomēr direktoru izglītība paliek aktuāla izglītības kvalitātes nodrošinājuma ziĦā, jo  

pētījums atklāja, ka 10% jauno direktoru ir bez  augstākās pedagoăiskās izglītības. ViĦi atzīst, ka 

nepieciešama tālākizglītība, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas skar likumdošanu, skolas 

saimniecisko darbību, finanses un nozaru pedagoăiju. 

Strauji attīstoties valsts ārpolitikai un Latvijas sadarbībai izglītības jomā  ar Eiropas 

Savienības valstīm, ir nepieciešams sagatavot teorētiski zinošus un praktiski kompetentus izglītības 

darbiniekus darbam Eiropas Savienības ietvaros.  

PB atbalsts izglītībai Latvijā par prioritātēm izvirza: izglītības satura pilnveidi, 

infrastruktūras sakārtošanu, izglītības reformu attīstīšanu, institucionālo attīstību. Šo prioritāšu 

realizēšanai nepieciešami zinoši izglītības darba vadītāji un darbinieki zemākajos izglītības vadības 

līmeĦos. 

Tātad valsts, izglītības vadības un RPIVA interesēs ir radīt jaunu, radošu, uz vadības 

zinātĦu teorijām balstītu, praktiski zinošu izglītības vadības intelektuālo potenciālu.  

 



 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS  SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM  ES  PROFESIONĀLO 
PEDAGOĂISKO  AUGSTSKOLU STUDIJU PROGRAMM ĀM. 

 

 Rīgas 
Pedagoăijas un 

izglītības vadības 
augstskola 

Kremsas 
Pedagoăiskā 
universitāte 

Studiju laiks 5 gadi 3 gadi 
Akadēmiskā bloka studiju priekšmeti 80  43 

Profesionālo vadības zināšanu priemšmeti 64  
 

77  

Personību attīstošie izvēles kursi 
Specializācija 

 26 
30  

4  

Papildus  12  
Prakse IekĜaujas B blokā 28  
Kopā 200  164  

Tabula Nr.1 
 

Salīdzinājumam izmantoti studiju plāni no Kremsas (Austrija) Pedagoăiskās universitātes. 

Salīdzinošajā tabulā redzams, ka būtisku nesakritību pamatprincipos skolvaldības programmā 

RPIVA un Kemsas Pedagoăiskajā universitātē (Austrija) nav, ja neskaita atšėirību C bloka 

priekšmetu grupā, kurā ietverti izvēles priekšmeti. Mūsu augstskolas studiju plānā šai sadaĜai 

atvēlēts samērā liels stundu daudzums, pretendējot uz demokrātisku un atvērtu pieeju studiju plāna 

izveidē, kur liela loma ir studenta individuālajai un motivētajai izvēlei. To var izskaidrot arī ar 

augstskolas demokrātisko gaisotni, iespējām un autonomiju studiju programmas izvēlē. 

Nenoliedzot citu valstu pieeju studiju organizācijā, jāapzinās mūsu augstskolas sarežăītā situācija, 

kad salīdzinoši neprognozējami ir runāt par pedagoăisko vidi un izglītības pārvaldi, jo izglītības  

attīstība valstī mainās un nepārtraukti pilnveidojās. Atbalstam studentu un augstskolas 

iniciatīvu, izvērtējot savas spējas un intereses, labāk sagatavoties mainīgajam darba tirgum. 

Pieejas ziĦā aplūkosim vēl vienu skolu vadītāju sagatavošanas programu: Masačūsetas 

(ASV) skolu direktoru mācību programmu sertifikāta saĦemšanai. Mācību kursi sakārtoti četros 

blokos.  

Mācības paredzētas 12 līdz 18 mēnešu periodam.  

1.bloks. 
Izpratnes un prasmju veidošana skolvaldībā, komunikācijā un skolas kultūrā skatīt tabulu Nr.2 

Prasmes Mesačūsetas 
programma 

RPIVA  
Programa 

Efektīvā vadīšana + + 
Vadība un motivācija + + 

Efektīva starppersonu attieksme + + 
Skolas kultūras, vides veidošana + + 

Tabula Nr.2 
 



 

 

2.bloks 
Otrajā mācību kursu blokā noskaidro efektīvāko pieredzi plānošanā, ieviešnā, vērtēšanā, skolu 

prioritāšu aktivizēšanā, programas un organizācijas  jautājumos. Skatīt tabulu Nr.3 

 
Prasmes Mesačūsetas 

programma 
RPIVA  

programma 
Efektīva mācību prakse  + DaĜēji  

Programmas plānošana un  ieviešana  + - 
Efektīva skolu pieredzes pārĦemšana  + + 

Informācijas iegūšana un lēmumu 
veidošana  

 
+ 

 
DaĜēji 

Tabula Nr.3  
Šajā sadaĜā jāatzīst, kā skolvaldības programma ir stipra mūsu augstskolā ar 

vadīšanas funkcijām un metodēm, tomēr studiju programmas modelēšana un  prognozēšana 

attīstītās samērā nosacīti.  

 
3.bloks 

Skolēnu mācību metožu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas atbilstības pētīšana  ir trešā 

mācību bloka vadmotīvs.  Skatīt tabulu Nr.4 

 
Prasmes Mesačūsetas 

programma 
RPIVA  

programma 
Mācību plāna veidošana  + DaĜēji 

Skolēnu audzināšana un attīstīšana  + DaĜēji 
Tehnoloăiju lietošana vadības un 

mācību procesā 
 

+ 
 

+ 
Skolas kultūras un vides ieviešana  + DaĜēji 

Programu un personāla novērtēšana  + DaĜēji 
Tabula Nr.4 

 
Šajā daĜā arī jāatzīmē mūsu studiju programmas orientācija uz vadīšanu. Programmu 

novērtēšanu un ekspertīzi daĜēji atklāj mācību kursi, kuri aplūko metodiskā darba struktūru un 

vadīšanu skolā, kā arī kurss par skolēnu zināšanu un  sasniegumu vērtēšanu.  

4.bloks 

Ceturtajā kursu blokā ietverti jautājumi par skolas vadīšanas taktiku, vecāku un sabiedrības 

iesaistīšanu demokrātiskā skolas vadīšanā. Skatīt tabulu Nr.5 

Prasmes Mesačūsetas 
programma 

RPIVA   
programma 

Sociālo pārmaiĦu ietekme un ieviešana 
mācību programas 

+ DaĜēji 

Politisko procesu izmantošana + DaĜēji 
Sadarbības ar vecākiem attīstība un 

ieviešna 
+ + 

Informācijas iegūšana un lēmuma 
veidošana 

+ + 

Tabula Nr.5 



 

 

Kopumā jāatzīmē, ka salīdzināšana ir daĜēja, jo ASV izglītības pieeja tomēr atšėiras no 

Eiropas. Objektivitātes dēĜ jāpiebilst, ka mūsu studiju programmā liela uzmanība pievērsta Latvijas 

izglītības vietai un attīstībai Eiropas un pasaules kontekstā, to apliecina, piemēram, šādi kursi kā 

“Pasaules izglītības sistēmas”, “Izglītība un demokrātija Eiropā”, uzsverot pašvaldību un valsts 

kompetenci izglītības organizēšanā un vadīšanā.  

Izpētot un analizējot studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs” absolventu 

konkurētspēju darba tirgū, rodas interese par to, cik plašas ir absolventu iespējas. Tāpēc 

salīdzinām, ar ko satura ziĦā studiju programma  “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta 

skolotājs pamatskolā” sasaucas, piemēram, ar “Biznesa vadības” bakalaura  studiju programmu 

Latvijas Universitātē. Rezultāti acīmredzami pierādīja Nīčes Universitātes profesora Garija 

Holmsa atziĦu, ka “ vadība skolā ne sevišėi daudz  atšėiras arī no vadības citās jomās, atšėirīgs ir 

tikai saturs, taču darbības    pamatprincipi ir vienādi”. Skatīt tabulu Nr.6  

 
Biznesa vadības studiju 
programma LU(bakalaurs) 

Sabiedrības vadības maă. 
studiju programma LU 

RPIVA Izglītības iestādes 
vadītājs. 

Mikroekonomika A4kr Makroekonomika B4 Ekonomika B3 
Makroekonomika A4   
Ekonomikas informātika 
A4 

 
 

Lietišėā informātika C7 
Informātika pedagoăijā A4 

Statistika A4  Matemātiskā statistika C2 
Vadības teorijas A4 Sabiedrības vadības 

pamati A6 
Vadības teorijas A4 

Vadības vispārējie pamati 
B2 

Vadības psiholoăija A2  Vadības psiholoăija B2 
UzĦ.stratēă.un politikas 
vadība A4 

Politikas analīze A4 Izglītības politika B3 
Stratēăiskā plānošana B2 

Grāmatvedība A3 Budžets un finanses B4 Grāmatvedība un finanses 
B2 

PersonālvadībaA4 PersonālvadībaA4 Personālvadība B2 
    Politikas analīze A4 Politoloăija un aktualitātes 

politikā C2 
   Projektu vadība A4 Projektu vadība C3 
  Lietvedība B2 
 Saskarsme un ētika B2 Saskarsmes pedagoăija un 

psiholoăija A2 
Sociālpsiholoăiskie treniĦi 
B2 

  Mārketings un izglītība B2 
Tabula Nr.6 

 
Pārskata tabulā redzam, ka atšėirība ir tikai kredītpunktu skaita ziĦā, t.i., atšėirīgs ir studiju 

priekšmetu saturs. 

 



 

 

6. STUDENTU STUDIJU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA 

 
Šobrīd programmā PL studijās studē 120 studenti, savukārt NL – 60 studenti. 

Studiju metožu un organizācijas formu izvēli un izmantošanu nosaka studiju priekšmetu 

specifika, saturs, tā atlases principi. Atbilstoši studiju programmai docētāji pēc vienotām prasībām 

ir izstrādājuši individuālās studiju priekšmetu programmas. Studiju priekšmetu programmu 

izstrādē Ħemta vērā RPIVA koncepcija, studiju programmas veidošanas nosacījumi, individuālo 

kursu specifika, studentu intereses, vajadzības. 

Katrā individuālajā studiju priekšmeta programmā atbilstoši mērėim noteikti uzdevumi, 

izveidots studiju saturs, izstrādātas studiju metodes un darba organizācijas formas, metodiskie 

paĦēmieni studentu studiju sasniegumu vērtēšanai, prognozējamās iegūstamās zināšanas, prasmes 

un attieksmes pēc studiju kursu apguves. Docētāju izstrādāto studiju kursu programmas tiek 

apspriestas katerdas sēdēs, apstiprinātas fakultātes Domē, ekspertētas ZinātĦu padomē. 

Ar visām individuālajām studiju kursu programmām var iepazīties Skolvadības katedrā, 

Pedagoăijas un vadības fakultātes dekanātā u.c.RPIVA  katedrās un dekanātos. 

Studentu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši RPIVA izvirzītajām prasībām – RPIVA 

nolikums par pārbaudījumiem, kurš apstiprināts RPIVA Senāta sēdē 2001.gada 29.janvārī. 

Protokols Nr.12  

Darba analīzes rezultātā studenti, docētāji nonāk pie atziĦas, ka gadu gadiem esošā 

pārliecība par eksāmenu un ieskaišu vērtējumu kā svarīgāko studiju procesā, ir maināms. Pētot 

rietumu pieredzi, izglītojoties dažādos semināros, docētāji sadarbībā ar studentiem un programmas 

direktori ir uzsākuši darbu pie analītiskās vērtēšanas sisitēmas izstrādi un ieviešanu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot studiju procesa nodrošinājuma saturu, jāatzīst, ka pozitīvi vērtējama vienotā 

pieeja studiju priekšmetau programmu izstrāde, izmantoto mācību metožu daudzveidība, 

prognozējamā rezultāta izstrāde. 

Līdz nākamajam pašvērtējuma ziĦojumam Skolvadības katedras ietvaros semināros 

iepazīties ar problēmbalstītas izglītības būtību. Izstrādāt stratēăijas mācīšanās un problēmu 

risināšanas prasmju uzlabošanai studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta 

skolotāja pamatskolā”studentiem. 

 

 

Analītiskā vērtēšanas sistēma semestrī 

Ieskaites, eksāmeni sesijā 
30%-50% 
Gala vērtējumu nosaka darbs 
mācību semestrī 

Atklāta kursa darbu aizstāvēšana 
komisijas klātbūtnē 2,3,4.kursos 

Teorētisko vadības zināšanu un 
pedagoăisko gatavību izmantošana 
prakstiskajā darbā - praksēs 

Zināšanu, prsmju, attieksmju vērt ēšanas formas 
Projekti, referāti           darba grupās            semināri           testi                 individuālais darbs 
20%                                       10%                     20%                10%                  20% 

Valsts kvalifikācijas eksāmeni, bakalaura darbs(kognitīvā sfēra – zināšanas, izpratne; afektīvā sfēra – vērtības, 
vērtēšana, attieksme; ssihomotorā sfēra- iemaĦas, uztvere, fiziskās spējas) 
Studenta gatavībaizglītības iestādes vadības darbam, pedagoăiskajai darbībai, profesionālās kompetences izpausme, 
inteliăences pilnveidošanās. 



 

 

7. STUDENTU PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES IESPĒJAS UN  SASNIEGUMI 
 

Viens no studiju programmas kvalitātes rādītājiem ir studentu izaugsmes iespēju 

nodrošināšana studiju procesā.  

Profesionālās studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs” ietvaros tiek īstenotas: 

� lekciju,  

� seminārnodarbību,  

� radošo diskusiju,  

� projekta darba,  

� praktiskā un patstāvīgā individuālā darba formas ( auditorijās un ārpus tām, 

patstāvīgais darbs ar literatūru). 

� psiholoăiskā treniĦau grupas, 

� darbs ar mācību tehniskajiem līdzekĜiem, 

� darbs ar informatīvajiem mācību un saziĦas līdzekĜiem. 

 Savstarpēji integrētie vispārpedagoăisko un profesionālo zinātĦu kursi attīsta studentu 

patstāvību un atbildību. 

Studiju programmas laikā īpaša vieta ir studentu mācību praksei, kurā dominējošais ir 

pēctecības princips. Būtiski , ka prakses uzdevumi veidoti ar pieaugošu sarežăītību un grūtības 

pakāpi. Prakses uzdevumi saistīti ar profesionālo studiju priekšmetu teorijas saistību ar praksi. 

 



 

 

PEDAGOĂISKĀ UN VADĪBAS PRAKSE 

Pedagoăiskās un vadības prakses organizē vispārējās un speciālās mācību iestādēs, sākot ar 

2.studiju gadu. Skatīt tabulā Nr.7 

 
Kurss Semestris Prakses veids Atbildīgā 

institūcija 
2. 3. Vērojumu prakse 

“Ievads skolvadībā” 

Skolvadības 

katedra 

2. 4. Pedagoăiski psiholoăiskie 

novērojumi. Klases 

audzinātāja darbs. 

Pedagoăijas 

katedra 

3. 6. Direktora vietnieka 

asistents mācību 

audzināšanas darbā 

Skolvadības 

katedra 

4. 8. . Direktora vietnieka 

asistents mācību darbā 

Skolvadības 

katedra 

5. 10. Profesionālās 

kvalifik ācijas prakse. 

Valsts prakse. Izglītības 

iestādes vadītāja 

asistents. 

Skolvadības 

katedra 

5. 9. Pedagoăiskā prakse 

specializācijas iegūšanai 

Attiecīgā  

specializācija 

 
Tabula Nr.7 

 
Galvenais prakses mērėis ir attīstīt studentiem skolvadības prasmes un iemaĦas darbam 

visdažādākā līmeĦa un veidu izglītības iestādēs. Šo mērėi realizē: 

  

1. nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību,   

2. paaugstinot viĦu vadības un pedagoăisko kompetenci,  

3. sekmējot radoša pedagoăiskā darba  pieredzi. 

4. veidojot studentu saskarsmes pieredzi darbā ar skolēniem, pedagogiem, skolēnu 

vecākiem, izglītības iestāžu vadītājiem, valsts un pašvaldības institūciju speciālistiem. 



 

 

Pedagoăiskā prakse ir mācību procesa neatĦemama sastāvdaĜa, kurā students īsteno 

skolvadības studiju programmas uzdevumus. Praksei ir savi specifiski uzdevumi, atbilstoši mācību 

gadam un prakses veidam.  

Studentu sekmes un sasniegumi mācību praksē nosaka tālākās studiju iespējas. 

Neapmierinošs prakses vērtējums ir pamats mācību pārtraukšanai RPIVA. 

Uzdevumus mācību praksēm, kuras sadalītas pa studiju semestriem, konkretizē studiju 

programma, akceptējot tradicionālo un inovatīvo pieeju mācību procesa organizācijā un norisē. 

Ir izstrādāti prakses modeĜi, prasības katram studiju kursam saskaĦotas teorijas un prakses 

jautājumos, kā arī katram pedagoăiskās prakses veidam noteikti atbilstoši mērėi un uzdevumi. 

Vērojumu prakse. 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

2.kursa vērojumu prakse “Ievads skolvadībā”. Šīs prakses mērėis ir iepazīstināt studentus 

ar dažādu izglītības iestāžu struktūru, darbības mērėiem un uzdevumiem. Darba gaitā ir 

izveidojusies laba sadarbība ar vairākām izglītības iestādēm Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, 

Cēsu rajona skolām, jo šo sadarbību atbalsta studiju programmas absolventi. Prakses laikā studenti 

apmeklē kā valsts, tā privātās skolas. Iepazīstas ar IZM darbību, IZM informācijas centra darbību, 

interešu izglītības vietu izglītības sisitēmā, bērnudārzu, vispārizglītojošo skolu, augstskolu 

struktūru. Turpmāk ir iecere sadarbībai ar Bērnu krīzes centriem. Prakses ietvaros studentiem ir 

iespēja apmeklēt arī skolu valdes, tikties ar IZM specialistiem un dialogā studenti noskaidro 

interesējošos jautājumus par izglītības iestāžu vadības struktūru, tās atkarību no skolēnu skaita 

izglītības iestādē, izglītības iestāžu materiālo nodrošinājumu, vides iekārtojumu atbilstoši skolēnu 

drošībai. 

2.kursa pedagoăiski – psiholoăiskās vērojumu prakses uzdevumi saistās ar studenta kā 

klases audzinātāja vērojuma pieredzes veidošanu. Saskarsmes veidošana ar skolas administrāciju, 

skolotājiem un skolēniem ir viens no prakses uzdevumiem. 

Aktīvā skolvadības prakse 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

3. un 4. kursu prakses tieši pakārtotas profesionālo studiju priekšmetu satura saistībai ar 

praksi. Sagatavoti un katedras sēdēs apstiprināti aktīvo Skolvadības prakšu apraksti.  

Profesionālās kvalifikācijas prakse. 

5. kursā studenti veic pedagoăisko praksi specializācijā un kvalifikācijas praksi. 

Kvalifik āscijas praksē studenti stažējas par direktora asistentiem. Ja visās iepriekšminētajās 



 

 

praksēs studentam ir tiesības pašam izvēlēties prakses skolu, tad kvalifikācijas praksē students tiek 

nodrošināts ar prakses vietu. Laba sadarbība ir izveidojumsies ar Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas skolām. Šo sadarbību veicina Latgales priekšpilsētas skolu valde.  

Kursa darbu  tematus piesaka studentiem studiju gada sākumā. Tēmu aktualitāti nosaka 

izglītības vadības un pedagoăiskās novitātes Latvijā. Katram studentam ir kursa darba vadītājs, ar 

kuru notiek sadarbība pēc iepriekš izveidota darba plāna. Kursa darbu tematu teorijas saistību ar 

praksi nodrošina 3. un 4.kursu vadības prakses, kad studentam ir iespēja veikt pētījumus un 

analizēt rezultātus. 

Kursa darbu aizstāvēšana ir gan publiskās runas iemaĦu un prasmju veidošana, gan 

studenta personīgā viedokĜa veidošana. Kursa darbu izstrāde ir aizsākums studentu zinātniski 

pētnieciskajam darbam. 

Vadības teoriju saistību ar praksi studenti turpina trešajā un ceturtajā studiju gadā. Lai 

varētu vērtēt vadības prakses efektivitāti, ir izstrādāts studentu prakses pašvērtējums. Tas ietver 

iespēju studentam salīdzināt savas  veiksmes un neveiksmes prakses laikā ( 3.,4.,5.kursos), kā arī 

noteikt prakses laikā iegūto vadītāja prasmju un iemaĦu dinamiku 

Profesionālā studiju programma pēc sava satura  un zinātniski pētnieciskā darba 

metodikas, apjoma un mācību laika  var būt par pamatu maăistra akadēmiskajām studijām 

pedagoăijā /skolvadībā/. Pašreiz maăistrantūrā studē 21% absolventu. 

 

STUDENTU STUDIJAS ĀRZEMĒS  

Studentu profesionālās izaugsmes iespējas tiek papildinātas, studējot ārzemēs. 2002. gadā 

Spānijā Mursijas universitātē studejā Ilze Dziemisova  

Studentu izaugsme lielā mērā vērojama ikgadējos semināros, studentu konferencēs, kuru 

laikā studenti prezentē praksēs un patstāvīgi zinātniskajā darbā gūtās idejas un ieceres, kā arī dalās 

pieredzē par jauniegūtajām prasmēm.  

 Tātad studentu izaugsme saistīta ar pētniecisko darbu, docētāju un studentu sadarbību 

zinātniskā procesa nodrošināšanā.  

Turpmāk svarīgi attīstīt sstudiju programmas prakšu tradīcijas, iesaistīt studentu 

profesionālajā sagatavošanā studiju programmas absolventus. Izstrādāt skolvadības aktīvo prakšu 

analīzes, izvērtēšanas un pašnovērtējuma kārtību. 



 

 

 
 

Studentu pētnieciskā darba organizēšanas shēma 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pētāmās tēmas izvēle. Students – nākamais izglītības iestādes 
vadītājs, skolotājs, viĦa interese par 
zinātniski pētniecisko darbu, prasmes 
šī darba veikšnai 

2.kurss 
Pedagoăiskās pētniecības metodes – 
 zinātniskais referāts 

3.kurss 
Teorētiskās literatūras izzināšana un analīze par pētāmo 
tēmu, uzdevumu izvirzīšana pētnieciskajam darbam. 

Kursa darbs  

4.kurss 
Teorētisko atziĦu papildināšana, sistemātiska darbs 
pētniecībā, diagnosticējošie pētījumi, pētījuma gaitas 
izstrāde. 

Kursa darbs 

5.kurss 
Savas vadības un pedagoăiskās kompetences 
padziĜināšana, pētījuma prezentēšana 
Kvalifik ācijas darbi specializācijās un bakalaura darba 

Zinātniskās tēmas dinamiska izpēte, tās noformēšana zinātniskajā darbā. 
Zinātniskas attieksmes veidošana , noteiktu pētniecisku prasmju apguve 



 

 

8. STUDIJU PROCESA KVALIT ĀTES VĒRTĒJUMS 

 
ZIĥAS PAR AKADĒMISKO PERSONĀLU. 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

efektīvu darbību nodrošina kompetents, kvalitātīvs un pieredzējis docētāju personāls. Skatīt tabulu 

Nr.8 

 
Npk. Vārds uzvārds Zin.grāds Zinātniskais 

nosaukums 

IeĦemamais 

amats 

1.  Ivars Muzis 

(Vadības vispārējie 

pamati, skolvadība) 

Dr.paed. Asoc.prof. 

Skolvad.kat. 

RPIVA 

Pedagoăijas un 

vadības 

fakultātes 

dekāns 

2.  Daina Kukele 

(Pedagoăiskā procesa 

tiesiskie pamati) 

Mag. paed. 

(doktorante) 

Docenta v.izp. 

Skolvad.kat. 

RPIVA 

izpilddirektore 

3.  Nils SautiĦš 

(Lietvedība budžeta 

iestādēs) 

Mag.paed. 

(doktorants) 

Lektors RPIVA 

Pedagoăijas un 

skolvadības 

fakultātes 

prodekāns 

4.  Valdis KrastiĦš 

(Stratēăiskā plānošana, 

Mūsdienu skolu 

izglītības attīstības 

tendences, Izglītība un 

demokrātija Eiropā) 

Dr.paed.  Docents 

Skolvad kat. 

Rīgas 

93.vsk.direktor

s 

5.  Aldis Baumanis 

(Izglītības politika, 

Mārketings un izglītība) 

Dr.paed. Docents 

Skolvad.kat. 

Augstskolas 

Turība rektors 

6.  Iveta Kāposta 

(Lietišėās spēles un 

interaktīvās metodes) 

Dr.paed. Docente RPIVA 

Pedagoăijas 

katedra 

7.  Jānis Gedrovics 

(Ergonomika) 

Mag. 

doktorants 

Docents RPIVA Sporta 

un bioloăijas 



 

 

katedra 

8.  Anda KauliĦa 

(Motivācija un 

komunikācija, Vadības 

psiholoăija) 

Mag.psih. 

doktorante 

Lektore RPIVA 

psiholoăijas 

katedra 

9.  Emīls LiepiĦš  

(Izglītības 

kvalitāte.Novērtējums) 

Mag.chem. Lektors IZM ISEC 

darbinieks 

10.  Inese Urpena 

(Vadības informācijas 

sistēmas) 

Mag.ing Letore RPIVA 

informātika 

katedras 

vadītāja 

11. Daiga Stipina 

(Metodiskais darbs 

skolā) 

Mag.paed. Lektore 

Skolvad.kat. 

Rīgas 

93.vsk.dir.v. 

12. Dzintra Dombrovska 

(Grāmatvedība un 

finanses) 

Maăistr. 

studente 

Lektore Rīgas 

amatniecības 

vidusskolas 

grāmatvede 

13.  Atis Papins 

(Ekonomika, 

UzĦēmējdarbība) 

RTU 

doktorants 

Lektors RPIVA 

ekonomikas un 

uzĦēmējdarbīb

as katedra 

14. Kellija Dentone 

(Stratēăiskā plānošana) 

Mag.MBA Lektore Dallas Texas 

 

Tabula Nr.8 

Studiju darbā iesaistīti jauni speciālisti, kuri ir augstskolas absolventi. Uz 2001. gada jūniju 

profesionālo studiju nodrošinājumam piesaistīti  mācībspēki, no kuriem 27% pedagoăijas doktori, 

40% docētāji studē doktorantūrā, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, 20% lektoru ir pedagoăijas  

maăistri, no kuriem viena vieslektore un 13% lektoru turpina iegūt maăistra grādu pedagoăijā un 

ekonomikas zinātnēs. Skatīt attēlu Nr.2 



 

 

Attēls Nr.2 

Attēls Nr.3 

 

Esošais docētāju sastāvs pašreiz apmierina profesionālās studiju programmas vajadzības, 

tomēr tuvākajos 2-4 gados nepieciešams vairāk atbalstīt  maăistru un  doktorandu zinātniskās 

darbības aktivitātes, lai sekmētu katedras mācībspēku  kvalitatīvo rādītāju paaugstināšanos. Dotā 

brīža procentuālās sakarības starp docētājiem ir optimālas. Skatīt attēlu Nr.3 

 

Skolvadības katedras mācībspēku profesionālās un pedagoăiskās kvalitātes paaugstināšanas 

virzieni. 

Skolvadības katedra docētāju kontingents veidojas lēnām. Studiju programma prasa rūpīgu 

un pārdomātu pasniedzēju un lektoru izvēli. Skolvadības katedra veic darbu ar esošajiem un 

potenciālajiem mācībspēkiem. Dotajā brīdī 33% docenti kā mācībspēki, ir pietiekoši , lai 

nodrošinātu kvalitātīvu mācību darbu gan auditorijā, gan prakses vietās.   

 

AKTIVIT ĀTES 

• Docētāji un lektori līdzdarbojas  satarptautiskos projektos un programmās, kā arī 

Latvijas izglītības forumos 1997., 1998., 1999., 2000.gadā.  

• Izglītības kontaktu un augstākās izglītības organizācijas pieredze gūta kopīgos 

izglītības vadības un apmācības projektos, konferencēs Norvēăijā, Vācijā, Austrijā, Kanādā, 

Skotijā, Krievijā, Ukrainā. 

• Skolvadības katedras mācībspēki piedalās RPIVA un citu pedagoăisko un 

akadēmisko augstskolu zinātniski metodiskajos semināros un konferencēs: /Liepājas PU, 

 B bloka doc ē tāju akad ēmiskais sast āvs 2001.g.

27%

40%

20%

13%
Dr.paed.

doktoranti

mag.paed.

maăistranti

B.bloka doc ē tāji 2001.g.

7%

33%

60%

asoc.prof.

docenti

lektori



 

 

Daugavpils PU, LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, LU Pedagoăijas un psiholoăijas 

institūts/.  

• Periodiski tiek publicēti zinātniski praktiskie un populārzinātniskie raksti par 

pedagoăiskā procesa vadību, vadības funkcijām un izglītības pārvaldes modelēšanu mūsdienu 

mainīgajos apstākĜos.  

• 1997.-1998. gadā skolvadības katedras zinātniski metodiskā un organizatoriskā 

darbība saistās ar Latvijas vispārējās izglītības iestāžu vadītāju auditoriju. 1999.- 2001.gadā 

skolvadības katedras docētāji sadarbības projektā ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Skolu 

valdi veikuši tālākizglītošanas darbu skolu direktoriem 2000.gada janvārī un direktoru vietniekiem 

1999.gada septembris – janvāris. 

Katedras pamatsastāvā esošie docētāji piedalās katedras zinātniski – metodiskās tēmas 

attīstīšanā. Skolvadības katedras sēdē izvēlēta zinātniski - metodiskā darba tēma ”SKOLAS 

VAD ĪTĀJA  LOMA PEDAGOĂISKĀ PROCESA DINAMISKĀ ATTĪSTĪBĀ’’. T ēmas ietvaros 

katedras docētāji publicējuši rakstus RPIVA un republikas izdevumos.  

Katedras docētāji piedalās valsts rīkotajos semināros un konferencēs, tajās  iesaistot arī 

studentu zinātniskos lasījumus. RPIVA studentu profesionālās aktivitātes realizējas augstskolas 

rīkotajās konferencēs “RPIVA 6.studentu zinātniskā konference” 2001.gada 24.aprīlī un Rēzeknes 

augstskolas rīkotajā studentu zinātniskajā konferencē “ Aktuālās izpētes problēmas mūsdienās” 

2001.gada maijā.  

2001.gadā katedras docētāji pieteikušies konkursam valsts pasūtījumu projektam. 

Projekta nosaukums – Skolas vadības darbība pedagoăiskā procesa demokratizēšanā. 

STUDIJU NODROŠINĀJUMS  

Sekmīgai studiju norisei nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums 

apmierinošs.  

 Informācijas uzkrāšanai un analīzei pieejami datori (sadarbībā ar Datorzinību katedru). 

Ir interneta pieslēgums, kopētājs dekanātā, katedras mazā bibliotēka. 

1996. gada septembrī izveidota Skolvadības katedra, 1999.gadā atrisināts telpu 

jautājums, katedras attīstībai nepieciešams palielināt štata vietu skaitu un materiāli tehnisko 

nodrošinājumu.  

“Izgl ītības iestādes vadītāju” specialitātes studentu aptaujā Skolvadības katedras nozīmi 

studiju procesa vadīšanā 72% vērtē kā optimālu, 19% - augstu. Studiju procesa nodrošinājumu ar 

studiju literatūru  47% studentu vērtē kā zemu, 27% augstu un 25% kā optimālu. Mācību grāmatu 

nepietiekamību daĜēji kompensē “Internet” pieslēgums un starpbibliotēku abonements ar LU 

bibliotēku un ZA bibliotēku, un Biznesa augstskolu Turība. IT iespējas RPIVA 64% studentu vērtē 

kā optimālas. Studiju procesa nodrošinājumu ar vizuālajiem un izdales materiāliem 37% studentu 

vērtē kā optimālu un 40% - augstu.  



 

 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” realizācijai ir optimāls auditoriju skaits un apmierinošs materiāli tehniskais 

nodrošinājums.  

Pilna laika studijas RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs” specialitātē izmaksā Ls 456 

gadā. Studentiem ir iespēja saĦemt sociālo kredītu Ls 35 apjomā katru mēnesi, valsts kredītu 

kvalifikācijas iegūšanai, studiju kredītu specializācijas iegūšanai. Ja ir stipendiju ekonomija, tad 

students var saĦemt vienreizīgu pabalstu, vienu reizi gadā augstskolā tiek piešėirta rektora 

stipendija par labām sekmēm un aktivitāti RPIVA dzīvē. 

Studenti un absolventi aktīvi piedalās studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs 

un …” vērtēšanā un pētījumos, kuri nosaka programmas attīstības tendences, piemēram, tirgus 

izpēte, direktora profesionālo kompetenču noteikšana, skolas direktora darba kvalitātes vērtēšana. 

Pētījumu tēmas turpinās kvalifikācijas darbos. Studentu aptaujā 61% studentu atzīst, ka jūtas 

iesaistīti studiju procesa norisē optimāli, 70% studentu atzīst, ka mācību auditorijā ir augsta 

savstarpējo attiecību kultūra, B bloku izvīrzītie studiju priekšmetu mērėi tiek sasniegti optimāli – 

66%, 43% studentu uzskata, ka teorijas saistība ar praksi ir augsta.  

 



 

 

9. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA. 
 

STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS UZDEVUMI   

� Radīt apstākĜus, nodrošinot studentu vispārcilvēcisko īpašību attīstību. 

� Ar studiju priekšmetiem un pedogoăisko praksi nodrošināt studentiem 

kompetenci vadībā, pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Visiem studentiem dot iespēju apgūt specializāciju. 

� Rast iespēju studentiem praktiski stažēties(iziet praksi) arī pirmskolas izglītības 

iestādēs, kā arī tehnikumos un profesionāli tehniskajās skolās, pašvaldībās un 

IZM.  

� Vadības priekšmetu pasniegšanā sadarboties arī ar citu augstskolu mācībspēkiem, 

arī ārzemju. 

� Docentiem un lektoriem piedalīties tālākizglītošanas programmās. 

� Rūpējoties par izglītības kvalitāti, Skolvadības katedru paplašināt ar jauniem un 

talantīgiem lektoriem, kā arī nodrošināt docētāju un lektoru kvalifikācijas 

celšanu. 

� Jaunu mācību līdzekĜu izstrāde skolvadības studiju priekšmetos. 

� Iesaistīties starptautiskajos projektos Eiropas valstīs kā studentiem, tā 

mācībspēkiem. 

� Studiju plānojumā pakāpeniski pāriet uz moduĜu sistēmu. 

� Turpināt sadarbības ar : 

1. Izglītības darba vadītājiem LIVA, IZM pilsētas, rajonu pašvaldībām. 

2. Turpināt sadarbību ar Stocholm Institute of Edukation. 

3. Krievijas valsts Hercena Pedagoăisko institūtu. 

4. Sadarbības turpināšana ar Ekonomikas un uzĦēmējdarbības Durhamas 

universitāti Lielbritānijā. 

5. Veicināt sadarbību ar Norvēăijā Hordalandas /Bergena/ komūnas izglītības 

departamenta skolas menedžmenta vadītājiem tālakizglītības programmas 

ietvaros. 

6. Turpināt piedalīties Baltijas valstu Izglītības departamentu izglītības vadības 

un izglītības kvalitātes sadarbības projektā. Katedras docētāji piedalās jau no 

1999.gada. 

 

 



 

 

STUDIJU PROGRAMMAS STIPRĀS PUSES. 

1. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

studiju programmas aktualitāte Latvijas un pat Eiropas līmenī.  

2. RPIVA Skolvadības katedras mācībspēku augstais zinātniskais līmenis, kurš 

nodrošina studiju priekšmetu kvalitāti.  

3. Šo studiju programmu izvēlas tie, kuriem ir labas organizatoru spējas un kuri 

mērėtiecīgi vēlas īstenot savas ieceres, tiekties pēc izaugsmes un veidot karjeru. 

4. Studējot RPIVA, studentu mācību motivācija “Izglītības iestādes vadītājiem  un 

viena priekšmeta skolotājiem pamatskolā” paaugstinās.  

5. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

programmas popularitāte studējošo vidū kā pilna, tā nepilna laika studijās. 

Piemēram, konkurss uz vienu vietu pilna laika studijās 1999.gadā 2,1 un 2000.gadā 

3,1. 2001.gadā 3,5. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS V ĀJĀS PUSES 

1. Trūkst sadarbības starp programmu direktoriem un katedrām savstarpējās 

informācijas apmaiĦas ziĦā. 

2. Apmierinoši attīstīta Skolvadības katedras un studiju programmas materiāli 

tehniskā bāze. 

3. Nepietiekams katedras un RPIVA bibliotākas nodrošinājums ar izglītības 

novitātēm.  

4. Nepietiekami līdzekĜi docētāju tālākizglītībai. 

5. Finansiāla atbalsta trūkums prakses organizāšanā.  

6. Studiju programmas analīzi apgrūtina faksts, ka divus gadus netika plānota 

uzĦemšana. 

 

 



 

 

10. KOPSAVILKUMS UN M ĀCĪBU PROGRAMMAS VĒRTĒJUMS. 

 

1.  Studiju programmas mērėi /uzdevumi atbilstoši izglītības procesa norisēm Latvijā un ir 

saskaĦoti ar Latvijas izglītības koncepcijas pamatnostādnēm. 

2.  Studiju programma mērėtiecīgi plānota 5 studiju  gadiem, nodrošinot izglītības kvalitāti. 

3.  Zinātniski metodiskais darbs un pedagoăisko zinātĦu studiju priekšmeti nodrošina 

“Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” kvalifik ācijas iegūšanu  un 

ir par pamatu studiju turpinājumam pedagoăijas maăistratūrā, tā sekmējot motivāciju 

mūžizglītībai. 

4.  Saturiskā ziĦā teorijas un prakses vienotība aptver plašu izglītības vadības spektru, 

pilnveidoti B bloka studiju priekšmeti. Izstrādāta analītiskā vērtēšana semestrī. Apstiprināta 

studentu pētnieciskā darba organizatoriskās kārtības shēma. 

5.  Prasība pēc 3 gadu praktiskā pedagoăiskā stāža motivē studentus apgūt specializāciju. 

6.  Palielinājies C bloka studiju priekšmetu skaits. 

7.  Apkopotas un analizētas 5.kursa absolventu darba tirgus iespējas. 

8.  Aizsākta studentu vadības kompetenču pašvērtējuma veidošana. 

9.  SaĦemtas labas atsauksmes par studiju programmu. 

10. 2001.gadā beigusies skolu direktoru atestācija Rīgā, pētījumi par tās gaitu atklāj studiju 

programmas darbības attīstību. 

11. Turpmāk jāpievērš uzmanība studiju procesa kvalitatīvā novērtējuma sistēmas 

izstrādei. 

 

PROFESIONĀLO STUDIJU KURSU  ANOTĀCIJAS 

V B Pk 
 

(1) V B Pk 042038 II  

Vadības vispārējie pamati. 

Vadīšana kā vadības subjekta mērėtiecīga darbība, vērsta uz vadāmo objektu, paredzot  objekta 

izmaiĦas jaunā reýīmā vai stāvoklī. 

Skolas misija un mērėi, vērtības, vadības stili. Izglītības vadība, pamata koncepcijas, izglītības un 

administrēšanas principi un procesi. Skolas vadītāja darba funkcijas: plānošana, organizācija, 

vadīšana, kontrolēšana, novērtēšana. Skolotāju motivācijas aspekti un komunikācija. 

Autors : doc. I.Muzis 

 

(2) V B Pk 044016 II  



 

 

Vadības psiholoăija. 

Zināšanas par vadības aspektiem, ievērojot psiholoăijas zināšanas par vadāmo objektu. Vadīšanas 

uzdevumu psiholoăiskais raksturs. Uz cilvēkiem un rezultātiem orientētas vadības psiholoăiskās 

īpatnības. Saskarsmes psiholoăija. 

Autore: lekt.A.KauliĦa 

 

(3) V B Pk 032008 II  

Ekonomika. 

Makroekonomikas vēsture, teorija, ekonomikas politika, makroekonomikas struktūra. 

Makroekonomikas pamatrādītāji. Makroekonomiskā līdzsvara nosacījumi. Starptautiskās 

ekonomiskās attiecības. Ekonomikas cikliskās svārstības. Ekonomiskā izaugsme. Latvijas 

tautsaimniecības attīstības tendences. 

Autors: lekt.A.Papins. 

 

(4) V B Pk 016016 III  

Loăika. 

Loăikas priekšmets. Struktūra un nozīme. Loăiskās domāšanas pamatformas: jēdziens, spriedums, 

slēdziens. Loăikas likumi un kārtulas, loăiskās kĜūdas.  

Autore:  doc. Kuzina. 

 

(5) V B Pk 32028 III  

Pasaules izglītības sistēmas. 

Izglītība Latvijā, Eiropā, pasaulē. Latvija pasaules kontekstā. ASV un Skandināvijas izglītības 

sistēmas, vērtēšanas kritēriji. Pamatprasības izglītības saturam, metodēm, tehnoloăijai pasaulē. 

Autori: doc. A.Baumanis. 

 

 (6) V B Pk 060020 IV  

Personāla vadība. 

Personālmenedýments izglītības iestādēs. Komandas (grupas) veidošanas pamatprincipi. 

Radošums. Darba metodes. Stils. Laika menedýments: mērėis, plānošana, prioritāšu noteikšana, 

informācijas uzkrāšana, darbs ar to, darba vietas iekārtošana. Orgtehnika skolā, klasē, bibliotēkā, 

kancelejā, medicīniskajā kabinetā. 

Autori:  lekt. D.Kukele, doc.V.KrastiĦš. 

 

(7) V B Pk 016024 III  

Motiv ācija un komunikācija. 



 

 

Motivācijas jēdziens, izmantošana mācīšanas procesā. Motivācijas izraisīšana, veidošana, 

noturēšana. Mācīšanas motivācija. Lietišėā komunikācija. Stils. 

Autore: lekt. A.KauliĦa 

 

(8) V B Pk 026014 III  

Lietvedība budžeta iestādēs. 

Skolas lietvedības organizēšanas pamatprincipi, saturs. Izglītības un Zinātnes ministrijas prasības, 

to realizācijas kārtība. Iestādes arhīvs. Pamatprasības. 

Autors: lekt. N.SautiĦš. 

 

(9) V B Pk 032028 V  

Izglītības kvalitāte. Novērt ējums. 

Personības attīstības procesā (izglītošanās un izglītošana) gūto rezultātu kvalitāte, kritēriji, 

noteikšana. Izglītības kvalitātes komponenti. Vērtēšana. Tās saturs. Izglītības kvalitātes vērtējums 

sistēmā Latvijā. 

Autors; lekt.E.LiepiĦš. 

 

(10) V B Pk 032008 V  

Mārketings un izglītība. 

Mārketinga jēdziens, struktūra, mērėi sabiedrībā un izglītībā, uzdevumi. Iespējamās 

pamatkoncepcijas. Darbs ar informāciju un datu bāzi. UzĦēmuma produkts, tirgus politika. 

Mārketinga plānošana, tai skaitā izglītībā. 

Autors:  doc.A.Baumanis 

 

(11) V B PK 016024 IV  

Pedagoăiskā ētika. 

Ētikas pamatnostādnes. Personības, pedagoăiskā un dzīves ētika. Vērtības pedagoăiskā ētikā, to 

apzināšanās, veidošana, specifika. Dzīves jēga. Darba ētika. Ekoloăiskā ētika. 

Autore:  lekt.A.KauliĦa 

 

(12) V B Pk 016004 III  

Ergonomika. 

Skolas, klases, skolēna vietas plānošana. Pamatprasības skolēnu tehniskam aprīkojumam izglītības 

un audzināšanas iestādēs. 

Autors:doc. J.Gedrovics. 

 



 

 

(13)V B Pk 018022 V  

Izglītības politika Latvij ā. 

Valsts formulēta un izstrādāta izglītības koncepcija. Likumdošana. Sociālo institūciju ieinteresētība 

izglītības rezultātu iegūšanā. Izglītības sistēmas plānošana. 

Autors:  dr.paed. A.Baumanis. 

 

(14) V B Pk 16004 IV  

Latvijas likumdošana. 

Valsts likumdošanas pamatprincipi. Darba likumdošana. Darba līgums. Termiša un beztermiĦa 

līgums. Pārbaudes laiks. Dienesta pienākumi. 

Autori: lekt. I.Vorpa 

 

 (15) V B Pk 032008 IV  

Grāmatvedība un finanses. 

Grāmatvedības organizēšana valsts un privātās iestādēs. Pamatprincipi. Tāme. Budýets. LīdzekĜu 

sadalījums. Plānošana. LīdzekĜu izlietošanas nosacījumi. 

Autore:  lekt. Dz.Dombrovska. 

 

(16) V B Pk 032008 IV  

Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. 

LR izglītības sistēma. Tiesības un pienākumi izglītības procesā. Darba līgums. Darba noteikumi. 

Valsts sociālā apdrošināšana. Cilvēka konstitucionālās tiesības. LR Satversme. Izglītības likums. 

Autore: lekt. D.Kukele. 

 

(17) V B Pk 012008 IV  

Izglītība un demokrātija Eirop ā. 

Pamatjēdzieni: izglītība, demokrātija. Tendences. Sociālais pasūtījums. Tradīcijas izglītībā. 

Ungārijas, Holandes un Skandināvijas valstu pieredze. Pedagoăisko darbinieku organizācijas. 

Pašvaldības un valsts kompetence izglītībā. 

Autors: doc. V.KrastiĦš.  

  

(18) V B Pk 014006 III  

Metodiskais darbs skolā. 

Pasākumu sistēma skolotāju un izglītības procesa vadītāju kvalifikācijas un meistarības 

paaugstināšanai. Tālākizglītības jēdziens, iespējas. Metodiskā darba organizācijas mērėi, saturs, 



 

 

principi, formas un funkcijas atsevišėam skolotājam un visam pedagoăisko darbinieku kolektīvam. 

Projekta jēdziens, pielietošana. 

Autors: lekt. D.Stipina 

 

(19) V B Pk 032008 V  

Mūsdienu skolu un izglītības attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 

Mācīšanās un mācību teoriju, metodiku, pieredzes, pētījumu attīstība Latvijā. Izglītības attīstības 

tendences pasaules projektos “Life long learning”, “Education Cities”, “Catch the future” u.c. 

Autori:  as.prof. I.Muzis, doc. V.KrastiĦš. 

 

 (20) V B Pk III  

Izglītības stratēăiskā plānošana. 

Izglītības plānošana. Mērėi, funkcijas, līdzekĜi, attīstības prognozēšana. Izglītības attīstības ārējā 

un iekšējā ietekme. Motivācija. Kapacitāte. IzmaiĦas izglītībā. 

Autors: dr.paed. V.KrastiĦš. 

 

(21) V B PK 016000 V  

UzĦēmējdarb ība 

Mazā biznesa jēdziens. Latvijas MVU nacionālā programma. UzĦēmējdarbības ārējā vide. 

Organizācijas mērėu sistēmas un struktūras izveidošana. Lēmumu pieĦemšanas process. 

Stratēăisko alternatīvu analīze. Ražošanas organizācija un plānošana. Kvalitātes vadība. Kontroles 

funkciju organizāšana.Personāla organizāšana un plānošana. 

Autors: lekt. A.Papins 
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1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
Programmas apjoms: 200 kredīti  

Profesiju klasifikatora nr . : 131914- iestādes vadītājs( izglītības sfērā) 

 

Pašlaik sabiedrība dzīvo dinamisku pārmaiĦu laikā. Pāreja uz tirgus ekonomiku, 

tuvināšanās Eiropas Savienībai daudzējādā ziĦā ietekmē izglītības tendencies Latvijā. 

Pāreja no autoritatīvas uz demokrātisku politiku visos izglītības posmos nosaka jaunus 

virzienus un aspektus izglītības vadītāju sagatavošanā. 

Studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

apstiprināta RPIVA Senātā 1997.gada 27.oktobrī. (Pielikums Nr.1.9 2000./2001. gada akreditācijas 

materiāli)  

Programma veidota saskaĦā ar Latvijas Republikas  profesiju klasifikatoru 131914 – 

iestādes vadītājs (izglītības sfērā) 

Profesionālo studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs” dod iespēju studentiem iegūt 

kvalifikāciju “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā’’  

Programma veidota pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem, izglītības un augstskolu likumiem, kā arī Rīgas 

Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas koncepciju un citiem augstskoluas 

reglamentējošajiem dokumentiem. 

Izmantotas atziĦas no UNESCO Starptautiskās komisijas ziĦojuma, informācijas 

sabiedrības prasības. 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” profesionālās studiju 

programmas studiju kursu saturs nodrošina:  

� iespējas izglītības iestādes vadītāja un skolotāja profesionālās kompetences, un 

inteliăences sekmēšanai, 

� realizē RPIVAs koncepciju, 

� balstās uz zinātniskiem pētījumiem par dažādiem izglītības  jautājumiem Latvijā un 

pasaulē, 

� noteiktu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu studentiem RPIVA redzējumā. 

Profesionalitāte ir uz dziĜu savas misijas apzināšaos, pilnīgām zināšanām savā profesijā, 

augstu inteliăenci, pārliecību, darba mīlestību, pieredzi un nepārtrauktu pašpilnveidi balstīta 

prasme kvalificēti un radoši veikt savu darbu. 

Kompetence ir izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un 

attieksmēm balstīta spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā profesionālai darbībai. 



 

 

Inteli ăence ir kā gara spēju kopums, attieksmju pakāpe, kas pastāv kritiskas domāšanas 

vērtības, kultūras vērtības un ideālu respektēšanu, un spe’jas patstāvīgi spriest, orientēties jaunās 

situācijās, paredzēt notiekošo, piedāvāt problēmu risinājumu, sekmīgi darboties jebkurā sociālajā 

vidē un kultūrā, vadīt savu pilnveidošanos. 

Programmā plaši izmantota pasaulē jau aprobēta un atzīta augstākās izglītības un satura 

projektēšanas pieredze. Īpaši akcentēti gatavības dzīves darbībai veidošanās un attīstības 

nosacījumi. 

RPIVA vairāku gadu darba rezultātā ir izveidotas skolotāja profesionālo 

kompetenču apguves pašattīstības programma, kas aptver visus studiju gadus. 

Ar studentu un studiju programmas kompetenču mapēm var iepazīties Skolvadības katedrā. 

Profesionālā studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” ir piecgadīga profesionālo studiju programma. 

Profesionālo studiju programmu veido 3 studiju  priekšmetu bloki:  

A - profesionālo vispārīgo pedagoăisko zināšanu mācību kursi, 

B - profesionālās kvalitātes un vadības iemaĦu attīstošie studiju  priekšmeti, 

C – profesionalitāti papildinošie izvēles kursi.   

Pilna laika studijas gadā ir 40 nedēĜas. Nodarbības notiek saskaĦā ar nodarbību un stundu 

plānu. Studentu vidējā mācību slodze  nedēĜā ir 40 stundas, no kurām līdz 20 kontaktstundam 

nedēĜā.   

Attīstot studiju programmas un plānus, perspektīvā plānota pāreja uz  moduĜu sistēmu, kura 

paredz nepārtrauktu studiju laiku. 

Studiju programma sniedz iespēju apgūt  zināšanas un prasmes izglītības iestādes un/vai 

struktūrvienības pedagoăiski administratīvajā vadīšanā, attīstot  vadītājam nepieciešamo 

personības īpašību kopumu. Teorijas un prakses vienotība nodrošina 

∗ vispārīgi lietišėo vadītāja īpašību un 

∗ organizatoriski pedagoăisko vadītāja īpašību attīstību. 

Programma paredz teorētisko zināšanu, speciālo un vispārējo pedagoăisko  prasmju un 

praktiskā darba iemaĦu attīstīšanu. 

 



 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS UN UZDEVUMI. 
 
Mērėis.  

Sagatavot profesionāli kvalific ētu un radošu vispārējās izglītības iestādes vadītāju darbam 

demokrātiskas un mainīgas sociāli ekonomiskas politikas apstākĜos.  

Uzdevumi.  

1. Sniegt pamatzināšanas par izglītības iestādes un izglītības struktūrvienības vadīšanas 

principiem, funkcijām mainīgos izglītības politikas apstākĜos. 

2. Attīstīt studenta māku, iemaĦas, attieksmes, atbilstošas izglītības iestādes vadītāja kvalifikācijas 

kvalitātēm. 

3. Organizēt tādu studiju procesu, kas balstās uz: 

� studentu zināšanu, iemaĦu prasmju, attieksmju aktualizāciju, savas pieredzes bagātināšanu, 

� motivētu izziĦas un pašizglītības darbu, 

� studentu un docētāju koleăiālām attiecībām 

4. Nodrošināt topošajiem izglītības iestādes vadītājiem studiju vidi, kurā viĦš varētu pilnveidot 

savu pašattīstības programmu, māčišanās kompetenci, sociālo kompetenci, pedagoăisk;as rīcības 

kompetenci, metodoloăisko kompetenci, vadītājam un skolotājam nepieciešamās personības 

īpašības, uzĦēmību un uzdrīkstēšanos. 

5. Veidot profesionālās un vispārīgās pedagoăiskās prasmes. 

6. Veidot organizatoriskās iemaĦas audzināšnas darba koordinēšanā un  pasākumu organizēšanā. 

7. Veicināt studentos virzību uz mūžizglītību. 

8. Realizējot augstāk minētos uzdevumus, attīstīt un  izveidot Latvijas Republikā izglītībai 

nepieciešamo vadības intelektuālo potenciālu. 

Kvalifik ācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

nepieciešamās iemaĦas un prasmes. 

Profesionālās  prasmes; 

• prast demokrātiski savienot vadīšanas teoriju un praksi; 

• pārvaldīt personāla un administratīvi saimnieciskās nozares vadīšanas tehnoloăiju; 

• attīstīt izglītības iestādes vadīšanas stratēăiju un taktiku; 

• izkopt demokrātisku, koleăiālu un atbildīgu vadīšanas stilu;  

• personības attīstībā savu darbību tendēt uz līdera-menedžera  raksturlielumu veidošanu; 

• attīstīt izglītības procesa dinamiskas virzības korekcijas iemaĦas; 

• apgūt vadītāja prasmes motivācijai; 

Vispār īgās pedagoăiskās  prasmes:  

• apgūt sistematizētas zināšanas pedagoăijā un psiholoăijā. 



 

 

• prast saskatīt vispārpedagoăiskās likumsakarības, vērtības  personības pedagoăiskās attīstības 

procesā; 

• prast vadības procesu pedagoăiski analizēt, paškontrolēt, pedagoăiskās pieredzes izpēti un 

novērtēšanu. 

• regulāri pilnveidot savu pedagoăisko meistarību, izkopt pedagoăiskā takta izjūtu. 



 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA. 

 
Studiju programma atbilst RPIVA koncepcijai. 

Studiju programmas ievadā akcentēta nozīmīgāko izglītības iestādes vadītāja 

vispārcilvēcisko īpašību attīstība. Pilnveidojot un paplašinot pedagoăiskās kompetences, balstoties 

uz dažādām studiju formām un metodēm, studiju programmas organizācija rod iespēju studentu 

profesionālai izaugsmei un sagatavotībai darbam mūsdienu demokrātiski attīstošās sabiedrības 

apstākĜos. 

Studiju programma attīsta studentu kompetenci: 

3) pedagoăijā un psiholoăijā; 

4) vadības teorijā un praksē. 

 

Profesionālo studiju 

pamatbloki 

Kred ītpunkti   

A Vispārējo pedagoăisko zināšanu 

bloks 

80   

B Profesionālo zināšanu bloks 64 

 

  

C Profesionalitāti papildinošais 

izvēles bloks 

Specializācija 

 

26 no 53 

30 

  

Kopā 200   

 

(A)PROFESIONĀLO VISPĀRĒJO PEDAGOĂISKO ZINĀŠANU STUDIJU DAěAS 

PRIEKŠMETU MĒRĖIS  

 Nodrošināt vispārīgo teorētisko pedagoăisko zināšanu bāzi, kas dod  iespēju  turpmākajā  

studiju periodā modelēt un veidot priekšstatu par pedagoăiskā darba un skolvadības  darba 

teorijām un praksi.  

Studiju programmas A bloks ir vienāds ar “Skolotāja” profesionālās studiju programmas A 

bloku. Tas nodrošina standartizētās akadēmiskās daĜas studiju priekšmetu apguvi.  

(B)PROFESIONĀLĀS KVALITĀTES UN VADĪBAS IEMAĥAS ATTĪSTOŠO 

STUDIJU PRIEKŠMETU DAěAS MĒRĖIS  

Radīt un nostiprināt pedagoăiskā darba profesionālās specifikas būtību, atklājot izglītības 

iestādes vadīšanas mērėus, uzdevumus, īpatnības, demokrātiska vadības stila daudzveidīgās 

izpausmes. Studiju programmas B bloka novitāti apliecina studiju priekšmeti, kas nepieciešami 

izvēlētajai kvalifikācijai, piemēram, vadības vispārējie pamati, izglītības kvalitātes vērtējums, 



 

 

motivācija un komunikācija, Latvijas likumdošana, mārketings un izglītība, ekonomika, 

uzĦēmējdarbība, stratēăiskā plānošana. Studiju priekšmetu izvēle ir pamatota, jo balstās uz 

1999.gada Skolvadības katedras pētījumu un Eiropas pieredzi izglītības vadītāju sagatavošanā. 

 Studiju kursi sakārtoti loăiskā secībā no vienkāršākā uz sarežăītāko, orientē studentus no 

vispārīgu teorētisku zināšanu apguves virzīties uz praktisku prasmju apgūšanu un lietošanu 

pedagoăiskā saskarsmē, paredz studentiem iespēju attīstīt praktiskās pētnieciskās iemaĦas 

profesionālajai izglītības iestādes vadītāja, organizatora, menedžera-līdera darbības 

pamatuzdevumu veikšanai. 

 (C)PROFESIONALITĀTI PAPILDINOŠAIS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETU 

MĒRĖIS 

Sekmēt studenta profesionālo pedagoăiskā procesa vadīšanas iemaĦu pilnveidošanu, 

attīstot studenta pašanalīzes un pašvērtējuma rezultātā iegūto motivāciju nepieciešamo zināšanu, 

iemaĦu un attieksmju iegūšanai. 

 Studiju priekšmeti paredz demokrātiski brīvu, variatīvu un integratīvu pieeju studiju 

programmas un studiju plāna veidošanā.  

Lai realizētu IZM rīkojuma 16.10.1996. Nr.74 saturu par 3 gadu pedagoăiskā darba stāža 

nepieciešamību, lai varētu kandidēt uz vakantu izglītības iestādes vadītāja vietu, C bloka 

priekšmetu apguvei pievienoti 30 kredīti, to ietvaros nākamais izglītības iestādes vadītājs apgūst 

viena priekšmeta pamatskolas skolotāja specializāciju.  

Piedāvātās specializācijas: 

� Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā 

� Vizuālālās mākslas skolotājs 

� Matemātikas skolotājs pamatskolā 

� Veselības mācības skolotājs pamatskolā 

� Informātikas skolotājs 

� Civilzinību skolotājs pamatskolā 

� AngĜu valodas skolotājs pamatskolā 

� Krievu valodas skolotājs pamatskolā 

� Vācu valodas skolotājs pamatskolā 

(Ar specializāciju programmām var iepazīties RPIVA pie programmu direktoriem.) 

PRASĪBAS KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVEI  

1. Studentam jāapgūst A bloka studiju priekšmetu kopums. 



 

 

2. Atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs” studentam jāapgūst 

B bloka priekšmetu kopums, sekmīgi jāizpilda pedagoăiskās un skolvadības prakses 

prasības atbilstoši kvalifikācijas prasībām, jāaizstāv kursa darbi. 

3. Izvēlētās specializācijas ieguvei sekmīgi jāapgūst Cs daĜas specializācijas 

priekšmetu kopums. 

 

VALSTS EKSĀMENU RAKSTUROJUMS: 

� Integrēts valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Integrēts valsts eksāmens vadībā, kurš ietver:  

� vispārējo vadības pamatu jautājumus; 

� pedagoăiskā personāla vadības jautājumus; 

� izglītības sistēmu un izglītības politikas jautājumus. 

 

PieĜaujamais zemākais vērtējums 5 (viduvēji) balles.  

 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

vispārējo – pedagoăisko zināšanu bloks (A) veido 36% no kopīgo studiju apjoma. Profesionālo 

zināšanu (B) bloks – 28% un personību attīstošo studiju bloks – 23%, tas veido izvēles 

priekšmetus (C), 13% specializācijas apgūšanas iespējas (Cs). Skatīt attēlu Nr.1. 

Studiju plāni programmā “Izgl ītības iestādes vadītājs” atklāj tās satura efektivitāti un 

kvalitāti, kā arī dod ieskatu studiju priekšmetu bloku procentuālajā dalījumā.  

Attēls Nr.1. 

 

 

Studiju bloku procentuālās attiecības.

36%

28%

23%

13%

A

B

C

Cs



 

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA PRASĪBĀM UN 

PAMATOJUMS. 

Studiju programmas pamatopjums un atbilstība valsts prasībām raksturota iepriekšējos 

pašvērtējuma ziĦojumos 2001,2002.gadā 

Izglītības iestāde ir tā organizācija valstī, kura šodien visvairāk ir pakĜauta nepārtrauktiem 

attīstības procesiem un reformām. Tāpēc būtiska loma tajos ir izglītības iestādes vadītājiem. ViĦu 

spēja izprast problēmas, atrast pareizos risinājumus, vadīt pedagogu kolektīvu, radīt aktīvu 

jaunrades darbību ir noteicošais faktors skolas un visas izglītības panākums kopumā.  

Skolvadības katedras ietvaros ir apkopoti rezultāti par aptuveni 20% izglītības iestāžu 

vadītājiem. Pētījumu veica 1999.gada “Izglītības vadītāju Forumā’99”. Materiālus apkopoja un 

analizēja Skolvadības katedras ietvaros speciāliste K.Klince. Pētījums atklāja, ka 20% skolu 

direktoru kopējais pedagoăiskais darba stāžs ir lielāks par 30 gadiem, proti, viĦi ir tajā vecumā, 

kuru draud skart Pensiju likums. Parasti ikgada nomaiĦa direktoru vidū ir nepilni 10%. Pensiju 

likumam stājoties spēkā, vienā gadā var rasties situācija, ka būs jāatrod divas vai trīs reizes vairāk 

direktoru, nekā parasti. Šāda situācija draud ar  vadošo darbinieku kvalifikācijas pazemināšanos un 

var negatīvi ietekmēt izglītības iestāžu darbu. 

70% izglītības iestāžu vadītājiem darba stāžs ir mazāks par 10 gadiem. Tas norāda, ka šie 

vadītāji ir sākuši strādāt tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tātad jaunas vēsmas izglītības 

vadībā ienāk. Tomēr direktoru izglītība paliek aktuāla izglītības kvalitātes nodrošinājuma ziĦā, jo  

pētījums atklāja, ka 10% jauno direktoru ir bez  augstākās pedagoăiskās izglītības. ViĦi atzīst, ka 

nepieciešama tālākizglītība, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas skar likumdošanu, skolas 

saimniecisko darbību, finanses un nazaru pedagoăiju. 

Strauji attīstoties valsts ārpolitikai un Latvijas sadarbībai izglītības jomā  ar Eiropas 

Savienības valstīm, ir nepieciešams sagatavot teorētiski zinošus un praktiski kompetentus izglītības 

darbiniekus darbam Eiropas Savienības ietvaros.  

PB atbalsts izglītībai Latvijā par prioritātēm izvirza: izglītības satura pilnveidi, 

infrastruktūras sakārtošanu, izglītības reformu attīstīšanu, institucionālo attīstību. Šo prioritāšu 

realizēšanai nepieciešami zinoši izglītības darba vadītāji un darbinieki zemāėajos izglītības vadības 

līmeĦos. 

Tātad valsts, izglītības vadības un RPIVA interesēs ir radīt jaunu, radošu, uz vadības 

zinātĦu teorijām balstītu, praktiski zinošu izglītības vadības intelektuālo potenciālu.  



 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM ES 

PROFESIONĀLO PEDAGOĂISKO AUGSTSKOLU STUDIJU 

PROGRAMM ĀM. 

 

 Rīgas 

Pedagoăijas un 

izglītības vadības 

augstskola 

Kremsas 

Pedagoăiskā 

universitāte 

Studiju laiks 5 gadi 3 gadi 

Akadēmiskā bloka studiju 

priekšmeti 

80  43 

Profesionālo vadības zināšanu 

priemšmeti 

64  

 

77  

Personību attīstošie izvēles kursi 

Specializācija 

 26 

30  

4  

Papildus  12  

Prakse IekĜaujas 

B blokā 

28  

Kopā 200  164  

Tabula Nr.1 

 

Salīdzinājumam izmantoti studiju plāni no Kremsas (Austrija) Pedagoăiskās universitātes. 

Salīdzinošajā tabulā redzams, ka būtisku nesakritību pamatprincipos skolvaldības programmā 

RPIVA un Kemsas Pedagoăiskajā universitātē (Austrija) nav, ja neskaita atšėirību C bloka 

priekšmetu grupā, kurā ietverti izvēles priekšmeti. Mūsu augstskolas studiju plānā šai sadaĜai 

atvēlēts samērā liels stundu daudzums, pretendējot uz demokrātisku un atvērtu pieeju studiju plāna 

izveidē, kur liela loma ir studenta individuālajai un motivētajai izvēlei. To var izskaidrot arī ar 

augstskolas demokrātisko gaisotni, iespējām un autonomiju studiju programmas izvēlē. 

Nenoliedzot citu valstu pieeju studiju organizācijā, jāapzinās mūsu augstskolas sarežăītā situācija, 

kad salīdzinoši neprognozējami ir runāt par pedagoăisko vidi un izglītības pārvaldi, jo izglītības 

attīstība valstī mainās un nepārtraukti pilnveidojās. Atbalstam studentu un augstskolas iniciatīvu, 

izvērtējot savas spējas un intereses, labāk sagatavoties mainīgajam darba tirgum. 

Pieejas ziĦā aplūkosim vēl vienu skolu vadītāju sagatavošanas programu: Masačūsetas 

(ASV) skolu direktoru mācību programmu sertifikāta saĦemšanai. Mācību kursi sakārtoti četros 

blokos.  



 

 

Mācības paredzētas 12 līdz 18 mēnešu periodam.  

1.bloks. 

Izpratnes un prasmju veidošana skolvaldībā, komunikācijā un skolas kūltūrā skatīt tabulu 

Nr.2 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

Programa 

Efektīvā vadīšana + + 

Vadība un motivācija + + 

Efektīva starppersonu attieksme + + 

Skolas kultūras, vides veidošana + + 

Tabula Nr.2 

2.bloks 

Otrajā mācību kursu blokā noskaidro efektīvāko pieredzi plānošanā, ieviešnā, vērtēšanā, 

skolu prioritāšu aktivizēšanā, programas un organizācijas  jautājumos. Skatīt tabulu Nr.3 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

programma 

Efektīva mācību prakse  + DaĜēji  

Programmas plānošana un  

ieviešana  

+ - 

Efektīva skolu pieredzes 

pārĦemšana  

+ + 

Informācijas iegūšana un 

lēmumu  veidošana  

 

+ 

 

DaĜēji 

Tabula Nr.3  

Šajā sadaĜā jāatzīst, kā skolvaldības programma ir stipra mūsu augstskolā ar 

vadīšanas funkcijām un metodēm, tomēr studiju programmas modelēšana un prognozēšana 

attīstītās samērā nosacīti.  

 

3.bloks 

Skolēnu mācību metožu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas atbilstības pētīšana ir trešā 

mācību bloka vadmotīvs.  Skatīt tabulu Nr.4 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

programma 



 

 

Mācību plāna veidošana  + DaĜēji 

Skolēnu audzināšana un 

attīstīšana  

+ DaĜēji 

Tehnoloăiju lietošana vadības 

un  mācību procesā 

 

+ 

 

+ 

Skolas kultūras un vides 

ieviešana  

+ DaĜēji 

Programu un personāla 

novērtēšana  

+ DaĜēji 

Tabula Nr.4 

 

Šajā daĜā arī jāatzīmē mūsu studiju programmas orientācija uz vadīšnu. Programmu 

novērtēšanu un ekspertīzi daĜēji atklāj mācību kursi, kuri aplūko metodiskā darba struktūru un 

vadīšanu skolā, kā arī kurss par skolēnu zināšanu un  sasniegumu vērtēšanu.  

4.bloks 

Ceturtajā kursu blokā ietverti jautājumi par skolas vadīšanas taktiku, vecāku un sabiedrības 

iesaistīšanu demokrātiskā skolas vadīšanā. Sakatīt tabulu Nr.5 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA 

programma 

Sociālo pārmaiĦu ietekme un 

ieviešana  mācību programas 

+ DaĜēji 

Politisko procesu izmantošana + DaĜēji 

Sadarbības ar vecākiem attīstība 

un ieviešna 

+ + 

Informācijas iegūšana un 

lēmuma veidošana 

+ + 

Tabula Nr.5 

Kopumā jāatzīmē, ka salīdzināšana ir daĜēja, jo ASV izglītības pieeja tomēr atšėiras no 

Eiropas. Objektivitātes dēĜ jāpiebilst, ka mūsu studiju programmā liela uzmanība pievērsta Latvijas 

izglītības vietai un attīstībai Eiropas un pasaules kontekstā, to apliecina, piemēram, šādi kursi kā 

“Pasaules izglītības sistēmas”, “Izglītība un demokrātija Eiropā”, uzsverot pašvaldību un valsts 

kompetenci izglītības  organizēšanā un vadīšanā.  

Izpētot un analizējot studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs” absolventu 

konkurētspēju darba tirgū, rodas interese par to, cik plašas ir absolventu iespējas. Ja 21% 

absolventu veiksmīgi strādā  birojos administratīvo darbu, tad nav  pārsteigums, ka absolventiem ir 



 

 

pietiekoši  zināšanu, lai vadītu privātbiznesu. Tāpēc salīdzinām, ar ko satura ziĦā studiju 

programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” sasaucas, 

piemēram, ar “Biznesa vadības” bakalaura studiju programmu Latvijas Universitātē. Rezultāti 

acīmredzami pierādīja Nīčes Universitātes profesora Garija Holmsa atziĦu, ka “ vadība skolā ne 

sevišėi daudz atšėiras arī no vadības citās jomās, atšėirīgs ir tikai saturs, taču darbības  

pamatprincipi ir vienādi”. Skatīt tabulu Nr.6  

 

Biznesa vadības studiju 

programma LU(bakalaurs) 

Sabiedrības vadības maă. 

studiju programma LU 

RPIVA Izglītības iestādes 

vadītājs. 

Mikroekonomika A4kr Makroekonomika B4 Ekonomika B3 

Makroekonomika A4   

Ekonomikas informātika 

A4 

 

 

Lietišėā informātika C7 

Informātika pedagoăijā A4 

Statistika A4  Matemātiskā statistika C2 

Vadības teorijas A4 Sabiedrības vadības 

pamati A6 

Vadības teorijas A4 

Vadības vispārējie pamati 

B2 

Vadības psiholoăija A2  Vadības psiholoăija B2 

UzĦ.stratēă.un politikas 

vadība A4 

Politikas analīze A4 Izglītības politika B3 

Stratēăiskā plānošana B2 

Grāmatvedība A3 Budžets un finanses B4 Grāmatvedība un finanses 

B2 

PersonālvadībaA4 PersonālvadībaA4 Personālvadība B2 

    Politikas analīze A4 Politoloăija un aktualitātes 

politikā C2 

   Projektu vadība A4 Projektu vadība C3 

  Lietvedība B2 

 Saskarsme un ētika B2 Saskarsmes pedagoăija un 

psiholoăija A2 

Sociālpsiholoăiskie treniĦi 

B2 

  Mārketings un izglītība B2 

Tabula Nr.6 

Pārskata tabulā redzam, ka atšėirība ir tikai kredītpunktu skaita ziĦā, t.i., atšėirīgs ir studiju 

priekšmetu saturs. 



 

 

21% 5.kursa absolventu aptaujā atzīst, ka darbu birojos un privātbiznesā savieno ar darbu 

skolā, jo zemās skolotāju un vadītāju algas liek meklēt citus ne tikai izaugsmes un  karjeras ceĜus, 

bet iztikas avotus.  

 



 

 

5. STUDENTU STUDIJU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA 
 

Studiju metožu un organizācijas formu izvēli un izmantošanu nosaka studiju priekšmetu 

specifika, saturs, tā atlases principi. Atbilstoši studiju  programmai docētāji pēc vienotām prasībām 

ir izstrādājuši individuālās studiju priekšmetu programmas. Studiju priekšmetu programmu 

izstrādē Ħemta vērā RPIVA koncepcija, studiju programmas veidošanas nosacījumi, individuālo 

kursu specifika, studentu intereses, vajadzības. 

Katrā individuālajā studiju priekšmeta programmā atbilstoši mērėim noteikti uzdevumi, 

izveidots studiju saturs, izstrādātas studiju metodes un darba organizācijas formas, metodiskie 

paĦēmieni studentu studiju sasniegumu vērtēšanai, prognozējamās iegūstamās zināšanas, prasmes 

un attieksmes pēc studiju kursu apguves. Docētāju izstrādāto studiju kursu programmas tiek 

apspriestas katerdas sēdēs, apstiprinātas fakultātes Domē, ekspertētas ZinātĦu padomē. 

Ar visām individuālajām studiju kursu programmām var iepazīties Skolvadības katedrā, 

Pedagoăijas un vadības fakultātes dekanātā u.c.RPIVA  katedrās un dekanātos. 

Studentu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši RPIVA izvirzītajām prasībām – RPIVA 

nolikums par pārbaudījumiem, kurš apstiprināts RPIVA Senāta sēdē 2001.gada 29.janvārī. 

Protokols Nr.12  

Darba analīzes rezultātā studenti, docētāji nonāk pie atziĦas, ka gadu gadiem esošā 

pārliecība par eksāmenu un ieskaišu vērtējumu kā svarīgāko studiju procesā, ir maināma. Ir 

ieviesta analītiskās vērtēšanas sistēma.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot studiju procesa nodrošinājuma saturu, jāatzīst, ka pozitīvi vērtējama vienotā 

pieeja studiju priekšmetau programmu izstrāde, izmantoto mācību metožu daudzveidība, 

prognozējamā rezultāta izstrāde. 

Skolvadības katedras ietvaros semināru un diskusiju formā docētāji iepazinās ar 

problēmbalstītas izglītības būtību. Izstrādājām stratēăijas mācīšanās un problēmu risināšanas 

prasmju uzlabošanai studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotāja 

pamatskolā”studentiem. Problēmbalstītas izglītības būtība balstās uz piecu svarīgu kompetenču 

apgūšanu: emocionālaos intelekts, domāšanas darbības attīstīšana, diagnostikas kartes izveide vai 

studentu kompetenču mapes izveide, vispārīgo pedagoăisko un vadības prasmju un zināšanu 

attīstīšana, specifisko prasmju un zināšanu attīstīšana. Praksē šo kompetenču apgūšana notiek 

integrēti. Problēmbalstītas izglītības metožu izmantošana sekmē studentu profesionālo kompetenču 

veidošanos mūža garumā. Kā raksta Fulans (Fullan 1997) “Kognitīvais intelekts ir priekšrocība, 

Analītiskā vērtēšanas sistēma semestrī 

Ieskaites, eksāmeni sesijā 
30%-50% 
Gala vērtējumu nosaka darbs 
mācību semestrī 

Atklāta kursa darbu aizstāvēšana 
komisijas klātbūtnē 2,3,4.kursos 

Teorētisko vadības zināšanu un 
pedagoăisko gatavību izmantošana 
prakstiskajā darbā - praksēs 

Zināšanu, prsmju, attieksmju vērt ēšanas formas 
Projekti, referāti           darba grupās            semināri           testi                 individuālais darbs 
20%                                       10%                     20%                10%                  20% 

Valsts kvalifikācijas eksāmeni, bakalaura darbs(kognitīvā sfēra – zināšanas, izpratne; afektīvā sfēra – vērtības, 
vērtēšana, attieksme; ssihomotorā sfēra- iemaĦas, uztvere, fiziskās spējas) 
Studenta gatavībaizglītības iestādes vadības darbam, pedagoăiskajai darbībai, profesionālās kompetences izpausme, 
inteliăences pilnveidošanās. 



 

 

bet tā ir milzīga priekšrocība, ja tas ir apvienots ar emocionālo briedumu. Sirds un prāta 

apvienojumus ir efektivitātes pamats.” 

Veidojot un strukturējot mācīšanās programmas, ir svarīgi Ħemt vērā to, ka veidojas 

attieksme, domāšanas veids, kā arī vispārīgās un specifiskās prasmes un zināšanas. Mums jādod 

iespēja studentiem apgūt spēju saprast, kad izmantot šīs prasmes un zināšanas, kad to labāk nedarīt 

un kā patstāvīgi tās pilnveidot. Studiju procesā daudz vēlamāk ir balstīties uz reālām situācijām, 

palīdzēt katram studentam, attīstot vadības un pedagoăiskās kompetences. 

Problēmbalstīta izglītība pieejas atšėiras no tradicionālajām, jo tā vērsta uz 

studentu,docētājam ir veicinātāja un aktivizētāja loma, studentam ir aktīva loma, galvenās mācību 

formas ir mācīšanās grupās, projekti, lomu spēles, pētījumi, patstāvīgs darbs. Docētājs tēmu ilustrē 

ar problēmu, noskaidro jēdzienus, raksturo nepieciešamās zināšanas – sadarbības laikā ar docētāju. 

Tikai tad students mācās un izmanto iegūtās zināšanas praksē analizējot un diskutējot. 

Problēmbalstītas izglītības pieeja 

 

 

 

 

 

 

 

Problēmizglītībā starta pozīcija ir problēma, seko grupu darbs, diskusijas, patstāvīgais 

darbs, lekcijas un konsultācijas, kuras mijās ar patsāvīgajām studijām, jaunas diskusijas, problēmas 

risinājums, iesaistot teoriju un praksi. 

Problēmbalstītas izglītības pieeja realizējas kā studiju programmas prakšu prezentācijas, 

aizstāvēšanas metode, jo piedāvā uz pieredzi balstītas mācīšanās modeli. 

Izmanto        Problēma 
 
 
 
Mācās      Noskaidro, kas jāzina 



 

 

7. STUDENTU PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES IESPĒJAS UN  

SASNIEGUMI 

 

Studentu skaits programmā: PL-114 un NL 67 

 

Viens no studiju programmas kvalitātes rādītājiem ir studentu izaugsmes iespēju 

nodrošināšana studiju procesā. Mācīšanās un problēmu risināšanas prasmju uzlabošana, realizējot 

problēmbalstītas izglītības saturu, nodrošina studentu profesionālo izaugsmi. Studiju programmas 

organizēšanā realizējas trīs uzdevumi:  

1. Attīstīt atbalstošas attiecības; 

2. Uzlabot saskaĦu starp studentu un docētāju mācīšanās stilu; 

3. Katram kĜūt par cilvēku, kurš elastīgi mācās. 

Kā šos uzdevumus realizēt studiju prgrammā? To varētu strukturēt kā darbību kopumu, kas 

ir orientēts uz dziĜas mācīšanās pieejas veicināšanu studentos. (Studiju programmas struktūra, 

neatkarīga mācīšanās, personiska attīstība, pārdomāta refleksija, neatkarīgs grupu darbs, mācīšanās 

ar darbība spalīdzību, mācīšanās prasmju attīstīšana, parasto mācīšanās metožu pielāgošana) 

Savstarpēji integrētie vispārpedagoăisko un profesionālo zinātĦu kursi attīsta studentu 

patstāvību un atbildību. 

 Studiju programmas laikā īpaša vieta ir studentu mācību praksei, kurā dominējošais 

ir pēctecības princips. Būtiski , ka prakses uzdevumi veidoti ar pieaugošu sarežăītību un grūtības 

pakāpi. Prakses uzdevumi saistīti ar profesionālo studiju priekšmetu teorijas saistību ar praksi. 

 

PEDAGOĂISKĀ UN VADĪBAS PRAKSE 

Pedagoăiskās un vadības prakses organizē vispārējās un speciālās mācību iestādēs, sākot ar 

2.studiju gadu. Skatīt tabulā Nr.7 

 



 

 

Kurss Semestris Prakses veids Atbildīgā 

institūcija 

2. 3. Vērojumu prakse 

“Ievads skolvadībā” 

Skolvadības 

katedra 

2. 4. Pedagoăiski psiholoăiskie 

novērojumi. Klases 

audzinātāja darbs. 

Pedagoăijas 

katedra 

3. 6. Direktora vietnieka 

asistents mācību 

audzināšanas darbā 

Skolvadības 

katedra 

4. 8. Direktora vietnieka 

asistents mācību darbā 

Skolvadības 

katedra 

5. 10. Profesionālās 

kvalifik ācijas prakse. 

Valsts prakse. Izglītības 

iestādes vadītāja 

asistents. 

Skolvadības 

katedra 

5. 9. Pedagoăiskā prakse 

specializācijas iegūšanai 

Attiecīgā  

specializā

cija 

Tabula Nr.7 

 

Galvenais prakses mērėis ir attīstīt studentiem skolvadības prasmes un iemaĦas darbam 

visdažādākā līmeĦa un veidu izglītības iestādēs. Šo mērėi realizē: 

1. nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību,   

2. paaugstinot viĦu vadības un pedagoăisko kompetenci,  

3. sekmējot radoša pedagoăiskā darba  pieredzi. 

4. veidojot studentu saskarsmes pieredzi darbā ar skolēniem, pedagogiem, skolēnu 

vecākiem, izglītības iestāžu vadītājiem, valsts un pašvaldības institūciju speciālistiem. 

Pedagoăiskā prakse ir mācību procesa neatĦemama sastāvdaĜa, kurā  students īsteno 

skolvadības  studiju programmas uzdevumus. Praksei ir savi specifiski uzdevumi, atbilstoši mācību 

gadam un prakses veidam.  

Studentu sekmes un sasniegumi  mācību praksē  nosaka tālākās  studiju iespējas. 



 

 

Uzdevumus mācību praksēm, kuras sadalītas pa studiju semestriem, konkretizē studiju 

programma, akceptējot tradicionālo un inovatīvo  pieeju mācību procesa organizācijā un norisē. 

Ir izstrādāti prakses modeĜi, prasības katram studiju kursam saskaĦotas teorijas un prakses 

jautājumos, kā arī katram pedagoăiskās prakses veidam noteikti atbilstoši mērėi un uzdevumi. 

 

Vērojumu prakse. 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

2.kursa vērojumu prakse “Ievads skolvadībā”. Šīs prakses mērėis ir iepazīstināt studentus 

ar dažādu izglītības iestāžu struktūru, darbības mērėiem un uzdevumiem. Darba gaitā ir 

izveidojusies laba sadarbība ar vairākām izglītības iestādēm Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, 

Cēsu rajona skolām, jo šo sadarbību atbalsta studiju programmas absolventi. Prakses laikā studenti 

apmeklē kā valsts, tā privātās skolas. Iepazīstas ar IZM darbību, IZM informācijas centra darbību, 

interešu izglītības vietu izglītības sisitēmā, bērnudārzu, vispārizglītojošo skolu, augstskolu 

struktūru. Turpmāk ir iecere sadarbībai ar Bērnu krīzes centriem. Prakses ietvaros studentiem ir 

iespēja apmeklēt arī skolu valdes, tikties ar IZM specialistiem un dialogā studenti noskaidro 

interesējošos jautājumus par izglītības iestāžu vadības struktūru, tās atkarību no skolēnu skaita 

izglītības iestādē, izglītības iestāžu materiālo nodrošinājumu, vides iekārtojumu atbilstoši skolēnu 

drošībai. 

2.kursa pedagoăiski – psiholoăiskās vērojumu prakses uzdevumi saistās ar studenta kā 

klases audzinātāja vērojuma pieredzes veidošanu. Saskarsmes veidošana ar skolas administrāciju, 

skolotājiem un skolēniem ir viens no prakses uzdevumiem. 

 

Aktīvā skolvadības prakse 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

3. un 4. kursu prakses tieši pakārtotas profesionālo studiju priekšmetu satura saistībai ar 

praksi. Sagatavoti un katedras sēdēs apstiprināti aktīvo Skolvadības prakšu apraksti.  

 

Profesionālās kvalifikācijas prakse. 

5.kursā studenti veic pedagoăisko praksi specializācijā un kvalifikācijas praksi. 

Kvalifik āscijas praksē studenti stažējas par direktora asistentiem. Ja visās iepriekšminētajās 

praksēs studentam ir tiesības pašam izvēlēties prakses skolu, tad kvalifikācijas praksē students tiek 



 

 

nodrošināts ar prakses vietu. Laba sadarbība ir izveidojumsies ar Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas skolām. Šo sadarbību veicina Latgales priekšpilsētas skolu valde.  

 

Prakses vērt ēšana 

Lai novērtētu sevi studentam jāatbild uz 5jautājumiem: 

1. Kāda ir mana pieredze? 

2. Ko es zinu un protu? 

3. Ko es gribu sasniegt? 

4. Kkā es to varu sasniegt? 

5. Kā es zināšu, ka esmu sasniedzis, ko vēlējies? (Šis jautājums ietver vairākus 

apkašjautājumus, kā novērtēt studiju procesu un tā sastību ar praksi, kā izvērtēt sevi?) 

Viena no prakses novērtēšanas metodēm ir prakses dienasgrāmatas analīze. Prakses 

dienasgrāmatas uzdevums ir: vairot studentā motivāciju prezentēt interesantu un nozīmīgu 

materiālu, veicināt tādas prasmes kā: problēmas analīze, zināšanu un prasmju, kuras nepieciešamas 

profesijai noteikšana, būtisku zināšanu un prasmju ieguve; integrēt pamatzināšnas praksē; attīstīt 

spējas strādāt dažādos kolektīvos; iedrošināt paša un citu novērtējumu, veicināt studenta 

neatkarību un pāšvadību. Dienasgrāmata veicina pārdomas par studenta pieredzi, iespaidiem, 

pašatklāsmi, nodrošina neatkarīgu mācīšanos un vērtējumu, savieno teoriju ar praksi, 

dokumentējot pieredzi, atgriezeniskās saites veids par studentu sasniegumiem un problēmām, 

īpaši tām, kuras docētājs var ietemēt. Dienasgrāmata ir konfidenciāla, jo tajā var atspoguĜoties 

jūtīgas un Ĝoti personīgas lietas, atsegties studentu kĜūdas, kas padara studentu viegli ievainojamu. 

Diskutējams ir jautājums par to, vai dienasgrāmata ir studenta privātais īpašums, vai tā ir obligāta? 

Dienasgrāmatas funkcijas: virzīt domašanu, palīdzēt ieskatīties savās prasmēs un kompetencēs, 

aprakstīt tās, sniegt atgriezenisko saiti, saĦemt atgriezenisko saiti par studiju procesu, izmaiĦu 

nepieciešamību, jaunu problēmu izvirzīšanu. 

Vadības teoriju saistību ar praksi studenti turpina trešajā un ceturtajā studiju gadā. Lai 

varētu vērtēt vadības prakses efektivitāti, ir izstrādāts studentu prakses pašvērtējums. Tas ietver 

iespēju studentam salīdzināt savas veiksmes un neveiksmes prakses laikā ( 3.,4.,5.kursos), kā arī 

noteikt prakses laikā iegūto vadītāja prasmju un iemaĦu dinamiku. 

Tātad ir attīstītas studiju programmas prakšu tradīcijas, izveidota pašnovērtējuma 

dienasgrāmata, kuras izveide un saturs veicina studentam pašnovērtējumu un palīdz noteikt 

sasniegrtās vadības kompetences. 

 

Kursa darbu  tematus piesaka studentiem studiju gada sākumā. Tēmu  aktualitāti nosaka 

izglītības vadības un pedagoăiskās novitātes Latvijā. Katram studentam ir kursa darba vadītājs, ar 

kuru notiek sadarbība pēc iepriekš izveidota darba plāna. Kursa darbu tematu teorijas saistību ar 



 

 

praksi nodrošina 3. un  4.kursu vadības prakses, kad studentam ir iespēja veikt pētījumus un 

analizēt  rezultātus. 

Kursa darbu aizstāvēšana ir gan publiskās runas iemaĦu un prasmju veidošana, gan 

studenta personīgā viedokĜa veidošana. Kursa darbu izstrāde ir aizsākums studentu zinātniski 

pētnieciskajam darbam. 

Profesionālā studiju programma pēc sava satura  un zinātniski pētnieciskā darba metodikas, 

apjoma un mācību laika  var būt par pamatu maăistra akadēmiskajām studijām pedagoăijā 

/skolvadībā/. Pašreiz maăistrantūrā studē 80% absolventu. 

 Studentu izaugsme lielā mērā vērojama ikgadējos semināros, studentu konferencēs, 

kuru laikā studenti prezentē praksēs un patstāvīgi zinātniskajā darbā gūtās idejas un ieceres, kā arī 

dalās pieredzē par jauniegūtajām prasmēm.  



 

 

Studentu pētnieciskā darba organizēšanas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētāmās tēmas izvēle. Students – nākamais izglītības iestādes 
vadītājs, skolotājs, viĦa interese par 
zinātniski pētniecisko darbu, prasmes 
šī darba veikšnai 

2.kurss 
Pedagoăiskās pētniecības metodes – 
 zinātniskais referāts 

3.kurss 
Teorētiskās literatūras izzināšana un analīze par pētāmo 
tēmu, uzdevumu izvirzīšana pētnieciskajam darbam. 

Kursa darbs  

4.kurss 
Teorētisko atziĦu papildināšana, sistemātiska darbs 
pētniecībā, diagnosticējošie pētījumi, pētījuma gaitas 
izstrāde. 

Kursa darbs 

5.kurss 
Savas vadības un pedagoăiskās kompetences 
padziĜināšana, pētījuma prezentēšana 
Kvalifik ācijas darbi specializācijās un bakalaura darba 

Zinātniskās tēmas dinamiska izpēte, tās noformēšana zinātniskajā darbā. 
Zinātniskas attieksmes veidošana , noteiktu pētniecisku prasmju apguve 



 

 

8. STUDIJU PROCESA KVALIT ĀTES VĒRTĒJUMS 

 

Studiju procesa kvalitātes nodrošinājumu un studentu izaugsmes iespējas nosaka noteiktas 

mijsakarības studiju procesā. Studentu profesionālo kompetenču izveides sistēma lielā mērā 

saistīta ar akadēmiskā personāla izglītotību, darba stilu, sadarbībuaugstskolas sociālo, materiālo un 

kultūrvidi, atbalsta struktūrām: studentu zinātniski pētnieciskais darbs, studentu praktiskais darbs 

izglītības iestādēs, studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma, RPIVA mazā akadēmija, bibliotēkas 

padome, studiju resursu centrs, ăimenes izglītības atbalsta centrs, studentu klubs, sporta klubs, 

konkursi, pedagoăijas olimpiādes, materiālais un finansiālais nodrošinājums, studiju procesa 

nodrošinājums ar akadēmisko personālu, docētāju iesaistīšanās projektos un c. 

Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitatīvu norisi, augstskolā ir izstrādāta studiju vērtēšanas 

sistēma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā novitāte jāatzmē studiju programmu pašnovērt ējuma uzsākšana, kas balstīta uz 

programmas pilnveidi, esošās situācijas dziĜu un pamatīgu analīzi. Studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanā būtisks ir studentu vērt ējums. Lai noskaidrotu domas par atsevišėu studiju 

priekšmetu lietderību, docētāju prfesionalitāti, studiju satura saistību ar studenta pasaules uztveri, 

tiek veiktas studentu aptaujas. Lielākā daĜa studentu uzskata, ka studiju programma sniedz 

Kvalitātes vērtēšanas sistēma 

Akadēmiskā personāla 
tālākizglītība 

Studiju programmu 
regulārs pašnovērtējums 

Starp katedru 
sadarbības realizēšana 

Studentu aptauju rezultāti 

Docētāju pedagoăiskās darbības 
pašanalīze 

Ekspertu 
atziĦas 

Studiju kurss 
profesionalitāte 



 

 

kvalitatīvu plaša spectra izglītību, sekmē nākamajam speciālistam nepieciešamo personības 

īpašību, spēju un prasmju attīstību, nodrošina profesionālo kompetenču apguvi. Pozitīvi tiek 

vērtēta iespēja apgūt svešvalodas, plašā pieeja datoriem, bezmaksas internets. Kā pozitīvs factors 

tiek minēts studiju saturā integrētā problēmizglītība, pozitīva attieksme prêt jaunām darba formām, 

metodēm, pieejām. Studentus apmierina psiholoăiskā vide – radoša, darbīga, labvēlīga, 

emocionāla, moderna, brīva atmosfēra, veiksmīga docētāju un studentu sadarbība. Ieskats aptaujā, 

tajā piedalījās 80 studenti no pls un nls. 85% studentu atzīst, ka vadības profesionālie studiju 

priekšmeti pozitīvi sekmē studenta vērtību orientāciju, lielākas grūtības sagādāja svešvalodas un 

datorzinības nepilna laika studentiem. Saturiski viens un tas pats atkārtojas pedagoăijas un 

psiholoăijas priekšmetos. Studiju priekšmeti, kuri sekmē profesionālo pilnveidi: personālvadība, 

izglītības politika, skolvadība, metodiskais darbs skolā, vadības vispārējie pamati. Studenti atzīst, 

ka profesionālie studiju kursi papildina viens otru papildina, bet trūkst saistības un saturiskā 

sakārtotības specializācijas studiju kursiem. Pozitīvi studenti vērtē informācijas iegūšanas iespējas 

RPIVA. 60% informāciju iegūst RPIVas bibliotēkā, tikai 10% meklē informāciju mājas 

bibliotēkās, un 30% citur. 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai Ĝoti svarīgi ir zināt arī trūkumus un nepilnības. 

Galvenie trūkumi ir pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetu neatbilstība prakstiskajām izglītības 

vajadzībām, pārslodze 3. un 4. studiju kursā otrajā pusgadā. Studenti lūdz rūpīgāk sakārtot 

bibliotēkas katalogus, , rūpīgāk plānot nodarbību sarakstus, lai primārie ir studenti, nevis studiju 

kursa saturs. Studenti sūdzās par dienesta viesnīcas trūkumu. Šo jautājumu risinot RPIVA 

Noslēdza līgumu ar biznesa augstskolu”Turība” un Medicīnas akadēmiju. 

Studiju procesa kvalitatīvam vērtējumam būtisks ir absolventu un darba devēju 

vērt ējums. RPIVA jau 1997.gadā darbu sāka RPIVA beidzēju asociācija. Tās mērėis bija veicināt 

RPIVA absolventu savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar augstskolu tās attīstības 

nodrošināšanai, studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai. Šī mērėa realizēšanai ir izvirzīti 

uzdevumi: 

• Attīstīt asociācijas biedru profesionālos sakarus Latvijā, 

• Izzināt darba devēju viedokli par absolventu sagatavotību profesionālajai darbībai, 

• Nodrošināt absolventus ar profesionālas pilnveides iespējām, informāciju par darba 

iespējām, augsti kvalificētas prakses iespējām. 

Pozitīvi vērtējamas studiju programmas izstrādātās anketas, kuru mērėis noskaidrot 

absolventu domas, izjūtas un viedokli par studijām augstskolā. 

Lielākā daĜa respondentu ir apmierināti, ka absolvējuši tieši šo augstskolu, jo ieguvuši 

izglītību, kura labi novērtēta Latvijas darba tirgū. Absolventi min vairākas personības īpašības un 

profesionālās prasmes, kuras viĦi attīstījuši studiju procesā un skolvadības prakšu laikā. Absolventi 

sevi apzinās kā kompetentās izglītības darba jomās. Atzinīgi viĦi min iespēju apgūt studiju 



 

 

priekšmetus mikroekonomika, grāmatvedība un finanses, personālvadība, šo priekšmetu apguve 

paver plašākas iespējas darba tirgū, jo skolot’ja algas ir zemas, bet darba tirgū iespējas konkurēt ar 

skolotāja un izglītības darba vadītāja kvalifikāciju ir liela. Absolventi savās atbiuldēs min arī 

trūkumus: Ne visiem studiju priekšmetiem bija vienāda pasniegšanas kvalitāte, dublējās studiju 

kursu saturs, īpaši psiholoăijā, reizēm bija jūtama teorijas neatbilstība prakstiskajām dzīves 

vajadzībām, absolventi atceras parslodzes 4.kursā. Absolventu ieteikumi. 

Novērst satura dublēšanos pedagoăijā un psiholoăijā, 2. IekĜaut speciālās pedagoăijas 

studiju kursus ar lielāku kredītpunktu apjomu. 

Kopumā studiju programmas saturs vērtēts labi, jo absolventi ieguvuši augstāko izglītību, 

veiksmīgi studē tālāk, pilnveido sevi, iegūst jaunus draugus, var nordošināt savu ăimeni, veiksmīgi 

veido karjeru. 

2003. Skolvadības katedras ietvaros tika organizēts pirmais absolventu salidojums, jo 

2000.gadā bija pirmais studiju programmas izlaidus.  

ZIĥAS PAR AKADĒMISKO PERSONĀLU. 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

efektīvu darbību nodrošina kompetents, kvalitātīvs un pieredzējis docētāju personāls. Skatīt tabulu 

Nr.8 

 

pk. 

Vārds uzvārds Zin.grāds Zinātniskais 

nosaukums 

IeĦemamais 

amats 

.  

Ivars Muzis 

(Vadības vispārējie 

pamati, skolvadība) 

Dr.paed. Asoc.prof. 

Skolvad.kat. 

RPIVA 

Pedagoăijas un 

vadības 

fakultātes 

dekāns 

.  

Daina Kukele 

(Pedagoăiskā procesa 

tiesiskie pamati) 

Mag. paed. 

(doktorante) 

Docenta  v.izp. 

Skolvad.kat. 

RPIVA 

izpilddirektore 

.  

Nils SautiĦš 

(Lietvedība budžeta 

iestādēs) 

Mag.paed. 

(doktorants) 

Lektors RPIVA 

Pedagoăijas un 

skolvadības 

fakultātes 

prodekāns 

.  

Valdis KrastiĦš 

(Stratēăiskā plānošana, 

Dr.paed.  Docents 

Skolvad kat. 

Rīgas 

93.vsk.direktor



 

 

Mūsdienu skolu 

izglītības attīstības 

tendences, Izglītība un 

demokrātija Eiropā) 

s 

.  

Aldis Baumanis 

(Izglītības politika, 

Mārketings un izglītība) 

Dr.paed. Docents 

Skolvad.kat. 

Augstskolas 

Turība rektors 

.  

Iveta Kāposta 

(Lietišėās spēles un 

interaktīvās metodes) 

Dr.paed. Docente RPIVA 

Pedagoăijas 

katedra 

.  

Jānis Gedrovics 

(Ergonomika) 

Mag. 

doktorants 

Docents RPIVA Sporta 

un bioloăijas 

katedra 

.  

Anda KauliĦa 

(Motivācija un 

komunikācija, Vadības 

psiholoăija) 

Mag.psih. 

doktorante 

Lektore RPIVA 

psiholoăijas 

katedra 

.  

Emīls LiepiĦš  

(Izglītības 

kvalitāte.Novērtējums) 

Mag.chem. Lektors IZM ISEC 

darbinieks 

0.  

Inese Urpena 

(Vadības informācijas 

sistēmas) 

Mag.ing Letore RPIVA 

informātika 

katedras 

vadītāja 

1. 

Daiga Stipina 

(Metodiskais darbs 

skolā) 

Mag.paed. Lektore 

Skolvad.kat. 

Rīgas 

93.vsk.dir.v. 

2. 

Dzintra Dombrovska 

(Grāmatvedība un 

finanses) 

Maăistr. 

studente 

Lektore Rīgas 

amatniecības 

vidusskolas 

grāmatvede 

3.  

Atis Papins 

(Ekonomika, 

UzĦēmējdarbība) 

RTU 

doktorants 

Lektors RPIVA 

ekonomikas un 

uzĦēmējdarbīb

as katedra 



 

 

4. 

Kellija Dentone 

(Stratēăiskā plānošana) 

Mag.MBA Lektore Dallas Texas 

 

Tabula Nr.8 

 

Studiju darbā iesaistīti jauni speciālisti, kuri ir augstskolas absolventi. Uz 2001. gada jūniju 

profesionālo studiju nodrošinājumam piesaistīti  mācībspēki, no kuriem 27% pedagoăijas doktori, 

40% docētāji studē doktorantūrā, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, 20% lektoru ir pedagoăijas  

maăistri, no kuriem viena vieslektore un 13% lektoru turpina iegūt maăistra grādu pedagoăijā un 

ekonomikas zinātnēs. Skatīt attēlu Nr.2 

 

Attēls Nr.2 

 

Esošais  docētāju sastāvs pašreiz apmierina profesionālās studiju programmas vajadzības, 

tomēr tuvākajos 2-4 gados nepieciešams vairāk atbalstīt  maăistru un doktorandu zinātniskās 

darbības aktivitātes, lai sekmētu katedras mācībspēku  kvalitatīvo rādītāju paaugstināšanos. Dotā 

brīža procentuālās sakarības starp  docētājiem ir optimālas. Skatīt attēlu Nr.3 

Attēls Nr.3 

Skolvadības katedras mācībspēku profesionālās un pedagoăiskās kvalitātes paaugstināšanas 

virzieni.  

Skolvadības katedra docētāju kontingents veidojas lēnām. Studiju programma  prasa rūpīgu 

un pārdomātu pasniedzēju un lektoru izvēli. Skolvadības katedra veic darbu ar esošajiem un 

 B bloka doc ē tāju akad ēmiskais sast āvs 2001.g.

27%

40%

20%

13%
Dr.paed.

doktoranti

mag.paed.

maăistranti

B.bloka doc ē tāji 2001.g.

7%

33%

60%

asoc.prof.

docenti

lektori



 

 

potenciālajiem mācībspēkiem. Dotajā brīdī 33% docenti kā mācībspēki, ir pietiekoši, lai 

nodrošinātu kvalitātīvu  mācību darbu gan auditorijā, gan prakses vietās.   

2003.gadā katedras docētāji pieteikušies konkursam valsts pasūtījumu projektam. Projekta 

nosaukums – Skolas vadības darbība pedagoăiskā procesa demokratizēšanā. 

STUDIJU NODROŠINĀJUMS    

Sekmīgai studiju norisei nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums apmierinošs.  

Informācijas uzkrāšanai un analīzei pieejami datori (sadarbībā ar Datorzinību katedru). Ir 

interneta pieslēgums, kopētājs dekanātā, katedras mazā bibliotēka. 

“Izgl ītības iestādes vadītāju” specialitātes studentu aptaujā Skolvadības  katedras nozīmi 

studiju procesa vadīšanā 64% vērtē kā optimālu, 20%- augstu. Studiju procesa nodrošinājumu ar 

studiju literatūru  47% studentu vērtē kā zemu, 27% augstu un 25% kā optimālu. Mācību grāmatu 

nepietiekamību daĜēji kompensē “Internet” pieslēgums un starpbibliotēku abonements ar LU 

bibliotēku un ZA bibliotēku, un Biznesa augstskolu Turība. IT iespējas RPIVA 64% studentu vērtē 

kā optimālas. Studiju procesa nodrošinājumu ar vizuālajiem un izdales materiāliem 37% studentu 

vērtē kā optimālu un 40% - augstu.  

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

realizācijai ir optimāls auditoriju skaits un apmierinošs materiāli tehniskais nodrošinājums.  

Studenti un absolventi aktīvi piedalās studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un 

…” vērtēšanā un pētījumos, kuri nosaka programmas attīstības tendences, piemēram, tirgus izpēte, 

direktora profesionālo kompetenču noteikšana, skolas direktora darba kvalitātes vērtēšana. 

Pētījumu tēmas turpinās  kvalifikācijas darbos. Studentu aptaujā 80% studentu atzīst, ka jūtas 

iesaistīti studiju procesa norisē optimāli, 70% studentu atzīst, ka mācību auditorijā ir augsta 

savstarpējo attiecību kultūra, B bloku izvirzītie studiju priekšmetu mērėi tiek sasniegti optimāli – 

66%, 43% studentu uzskata, ka teorijas saistība ar praksi ir augsta. 

Skolvadības katedrā organizēti vairāki pētījumi, kuru saturs saistās ar skolvadības 

aktualitāttēm. Pētījumā, kura respondenti ir skolotāji, atklājās , ka prasmes skolvadībā skolotājiem 

ir visnepieciešamākās. No 80 respondentiem 50% nosauc šīs prasmes par noteicošajām 

pedagoăiskā procesa efektīvā vadībā. 40% respondentu vēlas pilnveidot pedagoăiskā procesa 

metodiku un tikai 25 % teoriju pedagoăijā un psiholoăijā. Pētījumā par jauno specialistu piesaisti 

atklājās, ka skolās strādā 16% skolotāju virs 30 gadiem, 23% līdz 40 gadiem, 27% līdz 50 gadiem, 

25% līdz 60 gadiem un 10% ir pensionāru. Nākamais pētījums noskaidroto, kādi iemesli liek 

skolotājiem palikt un strādāt skolās’. 34% skolotāju atbild, ka tie ir bērni, 27% tā ir profesija, kuru 

viĦi ir apguvuši, 20% radošums, 10% atvaĜinājums, 9% prieks par darbu. 



 

 

9. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA. 

STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS UZDEVUMI   

� Radīt apstākĜus, nodrošinot studentu vispārcilvēcisko īpašību attīstību. 

� Realizējot problēmbalstīto izglītību nodrošināt studentiem kompetenci vadībā, 

pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Visiem studentiem dot iespēju apgūt specializāciju. 

� Rast iespēju studentiem praktiski stažēties(iziet praksi) arī pirmskolas izglītības 

iestādēs, kā arī tehnikumos un profesionāli tehniskajās skolās, pašvaldībās un 

IZM.  

� Vadības priekšmetu pasniegšanā sadarboties arī ar citu augstskolu mācībspēkiem, 

arī ārzemju. 

� Docentiem un lektoriem piedalīties tālākizglītošanas programmās. 

� Rūpējoties par izglītības kvalitāti,  Skolvadības katedru paplašināt ar jauniem un 

talantīgiem lektoriem, kā arī nodrošināt docētāju un lektoru kvalifikācijas 

celšanu. 

� Jaunu mācību līdzekĜu izstrāde skolvadības studiju priekšmetos. 

� Iesaistīties starptautiskajos projektos Eiropas valstīs kā studentiem, tā 

mācībspēkiem. 

� Studiju plānojumā pakāpeniski pāriet uz problēmbalstītu izglītību un tās 

metodēm. 

� Turpināt sadarbības ar : 

1. Izglītības darba vadītājiem LIVA, IZM pilsētas, rajonu  pašvaldībām. 

2. Turpināt sadarbību ar Stocholm Institute of Edukation. 

3. Krievijas valsts Hercena Pedagoăisko institūtu. 

4. Sadarbības turpināšana ar Ekonomikas un uzĦēmējdarbības Durhamas 

universitāti Lielbritānijā. 

5. Veicināt sadarbību ar Norvēăijā Hordalandas /Bergena/ komūnas izglītības 

departamenta skolas menedžmenta vadītājiem tālakizglītības programmas 

ietvaros. 

6. Turpināt piedalīties Baltijas valstu Izglītības departamentu izglītības vadības 

un izglītības kvalitātes sadarbības projektā. Katedras docētāji piedalās jau no 

1999.gada. 



 

 

7. Izveidot un ieviest uz EFQM modeli balstītas augstākās izglītības kvalitātes 

pilnveidi  

8. Nodibināt sadarbību ar Orebro universitāti Zviedrijā. Lazaro Moreno. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS STIPRĀS PUSES. 

1. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

studiju programmas aktualitāte Latvijas un pat Eiropas līmenī.  

2. RPIVA Skolvadības katedras mācībspēku augstais zinātniskais līmenis, kurš 

nodrošina studiju priekšmetu kvalitāti.  

3. Šo studiju programmu izvēlas tie, kuriem ir labas organizatoru spējas un kuri 

mērėtiecīgi vēlas īstenot savas ieceres, tiekties pēc izaugsmes un veidot karjeru. 

4. Studējot RPIVA, studentu mācību motivācija “Izglītības iestādes vadītājiem  un 

viena priekšmeta skolotājiem pamatskolā” paaugstinās.  

5. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

programmas popularitāte studējošo vidū kā pilna, tā nepilna laika studijās. 

Piemēram, konkurss uz vienu vietu pilna laika studijās 1999.gadā 2,1 un 2000.gadā 

3,1. 2001.gadā  3,5. 2002. gadā 3.0 

STUDIJU PROGRAMMAS V ĀJĀS PUSES 

1. Trūkst sadarbības starp programmu direktoriem un katedrām savstarpējās 

informācijas apmaiĦas ziĦā. 

2. Apmierinoši attīstīta Skolvadības katedras un studiju programmas materiāli 

tehniskā bāze. 

3. Nepietiekams katedras un RPIVA bibliotākas nodrošinājums ar izglītības 

novitātēm.  

4. Nepietiekami līdzekĜi docētāju tālākizglītībai. 

5. Finansiāla atbalsta trūkums prakses organizāšanā.  

6. Studiju programmas analīzi apgrūtina faksts, ka divus gadus netika plānota 

uzĦemšana. 

 



 

 

10. KOPSAVILKUMS UN M ĀCĪBU PROGRAMMAS VĒRTĒJUMS. 

 

1.  Studiju programmas mērėi /uzdevumi atbilstoši izglītības procesa norisēm Latvijā un ir 

saskaĦoti ar Latvijas izglītības koncepcijas pamatnostādnēm. 

2.  Zinātniski metodiskais darbs un pedagoăisko zinātĦu studiju priekšmeti nodrošina “Izglītības 

iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” kvalifik ācijas iegūšanu  un ir par 

pamatu studiju turpinājumam pedagoăijas maăistratūrā, tā sekmējot motivāciju 

mūžizglītībai. 

3.  Saturiskā ziĦā teorijas un prakses vienotība aptver plašu izglītības vadības spektru, 

pilnveidoti B bloka studiju priekšmeti. Izstrādāta analītiskā vērtēšana semestrī. Apstiprināta 

studentu pētnieciskā darba organizatoriskās kārtības shēma. 

4.  Prasība pēc 3 gadu praktiskā pedagoăiskā stāža motivē studentus apgūt specializāciju. 

5.  Palielinājies C bloka piedāvāto studiju priekšmetu skaits. 

6.  Apkopotas un analizētas 5.kursa absolventu darba tirgus iespējas. 

7.  Aizsākta studentu vadības kompetenču pašvērtējuma veidošana. 

8.  SaĦemtas labas atsauksmes par studiju programmu. 

9.  Turpmāk jāpievērš uzmanība studiju procesa kvalitatīvā novērtējuma sistēmas izstrādei. 
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1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Programmas apjoms: 200 kredīti  

Profesiju klasifikatora nr . : 131914- iestādes vadītājs (izglītības sfērā) 

 
Studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

apstiprināta RPIVA Senātā 1997.gada 27.oktobrī. (Pielikums Nr.1.9 2000./2001. gada akreditācijas 

materiāli)  

Programma veidota saskaĦā ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatoru 131914 – 

iestādes vadītājs (izglītības sfērā) 

Profesionālo studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs” dod iespēju studentiem iegūt 

kvalifikāciju “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā’’  

Programma veidota pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem, izglītības un augstskolu likumiem, kā arī Rīgas 

Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas koncepciju un citiem augstskoluas 

reglamentējošajiem dokumentiem. 

Izmantotas atziĦas no UNESCO Starptautiskās komisijas ziĦojuma, informācijas 

sabiedrības prasības. 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” profesionālās studiju 

programmas studiju kursu saturs nodrošina:  

� iespējas izglītības iestādes vadītāja un skolotāja profesionālās kompetences, un 

inteliăences sekmēšanai, 

� realizē RPIVAs koncepciju, 

� balstās uz zinātniskiem pētījumiem par dažādiem izglītības jautājumiem Latvijā un 

pasaulē, 

� noteiktu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu studentiem RPIVA redzējumā. 

Profesionalitāte ir uz dziĜu savas misijas apzināšaos, pilnīgām zināšanām savā profesijā, 

augstu inteliăenci, pārliecību, darba mīlestību, pieredzi un nepārtrauktu pašpilnveidi balstīta 

prasme kvalificēti un radoši veikt savu darbu. 

Kompetence ir izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un 

attieksmēm balstīta spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā profesionālai darbībai. 

Inteli ăence ir kā gara spēju kopums, attieksmju pakāpe, kas pastāv kritiskas domāšanas 

vērtības, kultūras vērtības un ideālu respektēšanu, un spe’jas patstāvīgi spriest, orientēties jaunās 

situācijās, paredzēt notiekošo, piedāvāt problēmu risinājumu, sekmīgi darboties jebkurā sociālajā 

vidē un kultūrā, vadīt savu pilnveidošanos. 



 

 

Programmā plaši izmantota pasaulē jau aprobēta un atzīta augstākās izglītības un satura 

projektēšanas pieredze. Īpaši akcentēti gatavības dzīves darbībai veidošanās un attīstības 

nosacījumi. 

RPIVA vairāku gadu darba rezultātā ir izveidotas skolotāja profesionālo kompetenču 

apguves pašattīstības programma, kas aptver visus studiju gadus. 

Ar studentu un studiju programmas kompetenču mapēm var iepazīties Skolvadības katedrā. 

Profesionālā studiju programma “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” ir piecgadīga profesionālo studiju programma. 

Profesionālo studiju programmu veido 3 studiju priekšmetu bloki:  

A - profesionālo vispārīgo pedagoăisko zināšanu mācību kursi, 

B - profesionālās kvalitātes un vadības iemaĦu attīstošie studiju  priekšmeti, 

C – profesionalitāti papildinošie izvēles kursi.   

Pilna laika studijas gadā ir 40 nedēĜas. Nodarbības notiek saskaĦā ar nodarbību un stundu 

plānu. Studentu vidējā mācību slodze nedēĜā ir 40 stundas, no kurām līdz 20 kontaktstundam 

nedēĜā.   

Attīstot studiju programmas un plānus, perspektīvā plānota pāreja uz  moduĜu sistēmu, kura 

paredz nepārtrauktu studiju laiku. 

Studiju programma  sniedz iespēju apgūt  zināšanas un prasmes izglītības iestādes un/vai 

struktūrvienības pedagoăiski administratīvajā vadīšanā, attīstot  vadītājam nepieciešamo 

personības īpašību kopumu. Teorijas un prakses vienotība nodrošina 

∗ vispārīgi lietišėo vadītāja īpašību un 

∗ organizatoriski pedagoăisko vadītāja īpašību attīstību. 

Programma paredz teorētisko zināšanu, speciālo un vispārējo pedagoăisko  prasmju un 

praktiskā darba iemaĦu attīstīšanu. 



 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS UN UZDEVUMI. 

 

Mērėis.  

Sagatavot profesionāli kvalific ētu un radošu vispārējās izglītības iestādes vadītāju darbam 

demokrātiskas un mainīgas sociāli ekonomiskas politikas apstākĜos.  

Uzdevumi.  

1. Sniegt pamatzināšanas par izglītības iestādes un izglītības struktūrvienības vadīšanas 

principiem, funkcijām mainīgos izglītības politikas apstākĜos. 

2. Attīstīt studenta māku, iemaĦas, attieksmes, atbilstošas izglītības iestādes vadītāja 

kvalifikācijas kvalitātēm. 

3. Organizēt tādu studiju procesu, kas balstās uz: 

� studentu zināšanu, iemaĦu prasmju, attieksmju aktualizāciju, savas pieredzes 

bagātināšanu, 

� motivētu izziĦas un pašizglītības darbu, 

� studentu un docētāju koleăiālām attiecībām 

4. Nodrošināt topošajiem izglītības iestādes vadītājiem studiju vidi, kurā viĦš varētu 

pilnveidot savu pašattīstības programmu, māčišanās kompetenci, sociālo kompetenci, 

pedagoăisk;as rīcības kompetenci, metodoloăisko kompetenci, vadītājam un skolotājam 

nepieciešamās personības īpašības, uzĦēmību un uzdrīkstēšanos. 

5. Veidot profesionālās un vispārīgās pedagoăiskās prasmes. 

6. Veidot organizatoriskās iemaĦas audzināšnas darba koordinēšanā un pasākumu 

organizēšanā. 

7. Veicināt studentos virzību uz mūžizglītību. 

8. Realizējot augstāk minētos uzdevumus, attīstīt unizveidot Latvijas Republikā izglītībai 

nepieciešamo vadības intelektuālo potenciālu. 

Kvalifik ācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

nepieciešamās iemaĦas un prasmes. 

 

Profesionālās  prasmes; 

• prast demokrātiski savienot vadīšanas teoriju un praksi; 

• pārvaldīt personāla un administratīvi saimnieciskās nozares vadīšanas tehnoloăiju; 

• attīstīt izglītības iestādes vadīšanas stratēăiju un taktiku; 

• izkopt demokrātisku, koleăiālu un atbildīgu vadīšanas stilu;  

• personības attīstībā savu darbību tendēt uz līdera-menedžera raksturlielumu veidošanu; 

• attīstīt izglītības procesa dinamiskas virzības korekcijas iemaĦas; 



 

 

• apgūt vadītāja prasmes motivācijai; 

 

Vispārīgās pedagoăiskās  prasmes:  

� apgūt sistematizētas zināšanas pedagoăijā un psiholoăijā. 

� prast saskatīt vispārpedagoăiskās likumsakarības, vērtības  personības 

pedagoăiskās attīstības procesā; 

� prast vadības procesu pedagoăiski analizēt, paškontrolēt, pedagoăiskās pieredzes 

izpēti un novērtēšanu. 

� regulāri pilnveidot savu pedagoăisko meistarību, izkopt pedagoăiskā takta izjūtu. 

 

 



 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA. 

 

Studiju programma atbilst RPIVA koncepcijai. 

Studiju programmas ievadā akcentēta nozīmīgāko izglītības iestādes vadītāja 

vispārcilvēcisko īpašību attīstība. Pilnveidojot un paplašinot pedagoăiskās kompetences, balstoties 

uz dažādām studiju formām un metodēm, studiju programmas organizācija rod iespēju studentu 

profesionālai izaugsmei un sagatavotībai darbam mūsdienu demokrātiski attīstošās sabiedrības 

apstākĜos. 

Studiju programma attīsta studentu kompetenci: 

1) pedagoăijā un psiholoăijā; 

2) vadības teorijā un praksē. 

 

(A)PROFESIONĀLO VISPĀRĒJO PEDAGOĂISKO ZINĀŠANU STUDIJU DAěAS 

PRIEKŠMETU MĒRĖIS  

Nodrošināt vispārīgo eorētisko pedagoăisko zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā 

studiju periodā modelēt un veidot priekšstatu par pedagoăiskā darba un skolvadības darba teorijām 

un praksi.  

Studiju programmas A bloks ir vienāds ar “Skolotāja” profesionālās studiju programmas A 

bloku, tas nodrošina standartizētās akadēmiskās daĜas studiju priekšmetu apguvi.  

(B)PROFESIONĀLĀS KVALITĀTES UN VADĪBAS IEMAĥAS ATTĪSTOŠO 

STUDIJU PRIEKŠMETU DAěAS MĒRĖIS  

Radīt un nostiprināt pedagoăiskā darba profesionālās specifikas būtību, atklājot izglītības 

iestādes vadīšanas mērėus, uzdevumus, īpatnības, demokrātiska vadības stila daudzveidīgās 

izpausmes. Studiju programmas B bloka novitāti apliecina studiju priekšmeti, kas nepieciešami 

izvēlētajai kvalifikācijai, piemēram, vadības vispārējie pamati, izglītības kvalitātes vērtējums, 

motivācija un komunikācija, Latvijas likumdošana, mārketings un izglītība, ekonomika, 

uzĦēmējdarbība, stratēăiskā plānošana. Studiju priekšmetu izvēle ir pamatota, jo balstās uz 

1999.gada Skolvadības katedras pētījumu un Eiropas pieredzi izglītības vadītāju sagatavošanā. 

 Studiju kursi sakārtoti loăiskā secībā no vienkāršākā uz sarežăītāko, orientē studentus no 

vispārīgu teorētisku zināšanu apguves virzīties uz praktisku prasmju apgūšanu un lietošanu 

pedagoăiskā saskarsmē, paredz studentiem iespēju attīstīt praktiskās pētnieciskās iemaĦas 

profesionālajai izglītības iestādes vadītāja, organizatora, menedžera-līdera darbības   

pamatuzdevumu veikšanai. 

 (C)PROFESIONALITĀTI PAPILDINOŠAIS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETU   

MĒRĖIS 



 

 

Sekmēt studenta profesionālo pedagoăiskā procesa vadīšanas iemaĦu pilnveidošanu, 

attīstot studenta pašanalīzes un pašvērtējuma rezultātā iegūto motivāciju nepieciešamo zināšanu, 

iemaĦu un attieksmju iegūšanai. 

Studiju priekšmeti paredz demokrātiski brīvu, variatīvu un integratīvu pieeju studiju 

programmas un studiju plāna veidošanā.  

Lai realizētu IZM rīkojuma 16.10.1996. Nr.74 saturu par 3 gadu pedagoăiskā darba stāža 

nepieciešamību, lai varētu kandidēt uz vakantu izglītības iestādes vadītāja vietu, C bloka 

priekšmetu apguvei tika pievienoti studiju kursi, kuri nodrošina vienu pamatskolas priekšmetu 

apgūšanu. 

Piedāvātās specializācijas: 

� Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā 

� Vizuālālās mākslas skolotājs 

� Matemātikas skolotājs pamatskolā 

� Informātikas skolotājs 

� AngĜu valodas skolotājs pamatskolā 

� Krievu valodas skolotājs pamatskolā 

� Vācu valodas skolotājs pamatskolā 

(Ar specializāciju programmām var iepazīties RPIVA pie programmu direktoriem. Ar 

studiju plāniem var iepazīties studiju daĜā) 

 

PRASĪBAS KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVEI  

� Studentam jāapgūst A bloka studiju priekšmetu kopums. 

� Atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai “Izgl ītības iestādes vadītājs” studentam jāapgūst B 

bloka priekšmetu kopums, sekmīgi jāizpilda pedagoăiskās un skolvadības prakses 

prasības atbilstoši kvalifikācijas prasībām, jāaizstāv kursa darbi. 

� Izvēlētās specializācijas ieguvei sekmīgi jāapgūst Cs daĜas specializācijas priekšmetu 

kopums. 

 

VALSTS EKSĀMENU RAKSTUROJUMS: 

� Integrēts valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Integrēts valsts eksāmens vadībā, kurš ietver:  

� vispārējo vadības pamatu jautājumus; 

� pedagoăiskā personāla vadības jautājumus; 



 

 

� izglītības sistēmu un izglītības politikas jautājumus. 

 

PieĜaujamais zemākais vērtējums 5 (viduvēji) balles.  

 

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

vispārējo – pedagoăisko zināšanu bloks (A) veido 36% no kopīgo studiju apjoma. Profesionālo 

zināšanu (B) bloks – 28% un personību attīstošo studiju bloks – 23%, tas veido izvēles 

priekšmetus (C), 13% specializācijas apgūšanas iespējas (Cs).  

Studiju plāni programmā “Izgl ītības iestādes vadītājs” atklāj tās satura efektivitāti un 

kvalitāti, kā arī dod ieskatu studiju priekšmetu bloku procentuālajā dalījumā.  

 



 

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA PRASĪBĀM UN 

PAMATOJUMS. 

Studiju programmas pamatojums un atbilstība valsts prasībām raksturota iepriekšējos 

pašvērtējuma ziĦojumos 2001,2002.gadā 

Izglītības iestāde ir tā organizācija valstī, kura šodien visvairāk ir pakĜauta nepārtrauktiem 

attīstības procesiem un reformām. Tāpēc būtiska loma tajos ir izglītības iestādes vadītājiem. ViĦu 

spēja izprast problēmas, atrast pareizos risinājumus, vadīt pedagogu kolektīvu, radīt aktīvu 

jaunrades darbību ir noteicošais faktors skolas un visas izglītības panākums kopumā.  

Strauji attīstoties valsts ārpolitikai un Latvijas sadarbībai izglītības jomā ar Eiropas 

Savienības valstīm, ir nepieciešams sagatavot teorētiski zinošus un praktiski kompetentus izglītības 

darbiniekus darbam Eiropas Savienības ietvaros.  

PB atbalsts izglītībai Latvijā par prioritātēm izvirza: izglītības satura pilnveidi, 

infrastruktūras sakārtošanu, izglītības reformu attīstīšanu, institucionālo attīstību. Šo prioritāšu 

realizēšanai nepieciešami zinoši izglītības darba vadītāji un darbinieki zemāėajos izglītības vadības 

līmeĦos. 

Tātad valsts, izglītības vadības un RPIVA interesēs ir radīt jaunu, radošu, uz vadības 

zinātĦu teorijām balstītu, praktiski zinošu izglītības vadības intelektuālo potenciālu.  

 



 

 

6. STUDIJU PROGRAMMAS  

7.  SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM  ES  PROFESIONĀLO PEDAGOĂISKO  

AUGSTSKOLU STUDIJU PROGRAMM ĀM. 

 

 Rīgas 

Pedagoăijas un 

izglītības vadības 

augstskola 

Kremsas 

Pedagoăiskā 

universitāte 

Studiju laiks 5 gadi 3 gadi 

Akadēmiskā bloka studiju 

priekšmeti 

80  43 

Profesionālo vadības zināšanu 

priemšmeti 

64  

 

77  

Personību attīstošie izvēles kursi 

Specializācija 

 26 

30  

4  

Papildus  12  

Prakse IekĜaujas 

B blokā 

28  

Kopā 200  164  

Tabula Nr.1 

 

Salīdzinājumam (tāpat kā iepriekšējā akreditācijas periodā) izmantoti studiju plāni no 

Kremsas (Austrija) Pedagoăiskās universitātes. Salīdzinošajā tabulā redzams, ka būtisku 

nesakritību pamatprincipos skolvaldības programmā RPIVA un Kemsas Pedagoăiskajā 

universitātē (Austrija) nav, ja neskaita atšėirību C bloka priekšmetu grupā, kurā ietverti izvēles 

priekšmeti. Mūsu augstskolas studiju plānā šai sadaĜai atvēlēts samērā liels stundu daudzums, 

pretendējot uz demokrātisku un atvērtu pieeju studiju plāna izveidē, kur liela loma ir studenta 

individuālajai un motivētajai izvēlei. To var izskaidrot arī ar augstskolas demokrātisko gaisotni, 

iespējām un  autonomiju studiju programmas izvēlē.  Nenoliedzot citu valstu pieeju studiju 

organizācijā, jāapzinās mūsu augstskolas sarežăītā situācija, kad salīdzinoši neprognozējami ir 

runāt par pedagoăisko vidi un izglītības pārvaldi, jo izglītības attīstība valstī mainās un 

nepārtraukti pilnveidojās.  Atbalstam studentu un augstskolas iniciatīvu, izvērtējot savas spējas un 

intereses, labāk sagatavoties mainīgajam darba tirgum. 



 

 

Pieejas ziĦā aplūkosim vēl vienu skolu vadītāju sagatavošanas programu: Masačūsetas 

(ASV) skolu direktoru mācību programmu sertifikāta  saĦemšanai. Mācību kursi sakārtoti četros 

blokos.  

Mācības paredzētas 12 līdz 18 mēnešu periodam.  

1.bloks. 

Izpratnes un prasmju veidošana skolvaldībā, komunikācijā un skolas kūltūrā skatīt tabulu 

Nr.2 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

Programa 

Efektīvā vadīšana + + 

Vadība un motivācija + + 

Efektīva starppersonu attieksme + + 

Skolas kultūras, vides veidošana + + 

Tabula Nr.2 

 

2.bloks 

Otrajā mācību kursu blokā noskaidro efektīvāko pieredzi plānošanā, ieviešnā, vērtēšanā, 

skolu prioritāšu aktivizēšanā, programas un organizācijas  jautājumos. Skatīt tabulu Nr.3 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

programma 

Efektīva mācību prakse  + DaĜēji  

Programmas plānošana un  

ieviešana  

+ - 

Efektīva skolu pieredzes 

pārĦemšana  

+ + 

Informācijas iegūšana un 

lēmumu  veidošana  

 

+ 

 

DaĜēji 

Tabula Nr.3  

Šajā sadaĜā jāatzīst, kā skolvaldības programma ir stipra mūsu augstskolā ar  vadīšanas 

funkcijām un metodēm, tomēr studiju programmas modelēšana un  prognozēšana attīstītās samērā 

nosacīti.  

 

3.bloks 

Skolēnu mācību metožu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas atbilstības pētīšana ir trešā 

mācību bloka vadmotīvs.  Skatīt tabulu Nr.4 



 

 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA  

programma 

Mācību plāna veidošana  + DaĜēji 

Skolēnu audzināšana un 

attīstīšana  

+ DaĜēji 

Tehnoloăiju lietošana vadības 

un mācību procesā 

 

+ 

 

+ 

Skolas kultūras un vides 

ieviešana  

+ DaĜēji 

Programu un personāla 

novērtēšana  

+ DaĜēji 

Tabula Nr.4 

Šajā daĜā arī jāatzīmē mūsu studiju programmas orientācija uz vadīšnu. Programmu 

novērtēšanu un ekspertīzi daĜēji atklāj mācību kursi, kuri aplūko metodiskā darba struktūru un 

vadīšanu skolā, kā arī kurss par skolēnu zināšanu un  sasniegumu vērtēšanu.  

4.bloks 

Ceturtajā kursu blokā ietverti jautājumi par skolas vadīšanas taktiku, vecāku un sabiedrības 

iesaistīšanu demokrātiskā skolas vadīšanā. Sakatīt tabulu Nr.5 

 

Prasmes Mesačūsetas 

programma 

RPIVA programma 

Sociālo pārmaiĦu ietekme un 

ieviešana  mācību programas 

+ DaĜēji 

Politisko procesu izmantošana + DaĜēji 

Sadarbības ar vecākiem attīstība 

un  ieviešna 

+ + 

Informācijas iegūšana un 

lēmuma veidošana 

+ + 

Tabula Nr.5 

Kopumā jāatzīmē, ka salīdzināšana ir daĜēja, jo ASV izglītības pieeja tomēr atšėiras no 

Eiropas. Objektivitātes dēĜ jāpiebilst, ka mūsu studiju  programmā liela uzmanība pievērsta 

Latvijas izglītības vietai un attīstībai Eiropas un pasaules kontekstā, to apliecina, piemēram, šādi 

kursi kā “Pasaules izglītības sistēmas”, “Izglītība un demokrātija Eiropā”, uzsverot pašvaldību un  

valsts kompetenci izglītības  organizēšanā un vadīšanā.  



 

 

Izpētot un analizējot studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs” absolventu 

konkurētspēju darba tirgū, rodas interese par to, cik plašas ir absolventu iespējas. Ja 21% 

absolventu veiksmīgi strādā  birojos administratīvo darbu, tad nav  pārsteigums, ka absolventiem ir 

pietiekoši  zināšanu, lai vadītu privātbiznesu. Tāpēc salīdzinām, ar ko satura ziĦā studiju 

programma  “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” sasaucas, 

piemēram, ar “Biznesa vadības” bakalaura  studiju programmu Latvijas Universitātē. Rezultāti 

acīmredzami pierādīja Nīčes Universitātes profesora Garija Holmsa atziĦu, ka “ vadība skolā ne 

sevišėi daudz atšėiras arī no vadības citās jomās, atšėirīgs ir tikai saturs, taču darbības 

pamatprincipi ir vienādi”. Skatīt tabulu Nr.6  

Biznesa vadības studiju 

programma LU(bakalaurs) 

Sabiedrības vadības maă. 

studiju programma LU 

RPIVA Izglītības iestādes 

vadītājs. 

Mikroekonomika A4kr Makroekonomika B4 Ekonomika B3 

Makroekonomika A4   

Ekonomikas informātika 

A4 

 

 

Lietišėā informātika C7 

Informātika pedagoăijā A4 

Statistika A4  Matemātiskā statistika C2 

Vadības teorijas A4 Sabiedrības vadības 

pamati A6 

Vadības teorijas A4 

Vadības vispārējie pamati 

B2 

Vadības psiholoăija A2  Vadības psiholoăija B2 

UzĦ.stratēă.un politikas 

vadība A4 

Politikas analīze A4 Izglītības politika B3 

Stratēăiskā plānošana B2 

Grāmatvedība A3 Budžets un finanses B4 Grāmatvedība un finanses 

B2 

PersonālvadībaA4 PersonālvadībaA4 Personālvadība B2 

    Politikas analīze A4 Politoloăija un aktualitātes 

politikā C2 

   Projektu vadība A4 Projektu vadība C3 

  Lietvedība B2 

 Saskarsme un ētika B2 Saskarsmes pedagoăija un 

psiholoăija A2 

Sociālpsiholoăiskie treniĦi 

B2 

  Mārketings un izglītība B2 

Tabula Nr.6 



 

 

Pārskata tabulā redzam, ka atšėirība ir tikai kredītpunktu skaita ziĦā, t.i., atšėirīgs ir studiju 

priekšmetu saturs. 

 



 

 

7. . STUDENTU STUDIJU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA 
 

Studiju metožu un organizācijas formu izvēli un izmantošanu, tāpat kā iepriekšējā 

akreditācijas periodā nosaka studiju priekšmetu specifika, saturs, tā atlases principi. Atbilstoši 

studiju programmai docētāji pēc vienotām prasībām ir izstrādājuši individuālās studiju priekšmetu 

programmas. Studiju priekšmetu programmu izstrādē Ħemta vērā RPIVA koncepcija, studiju 

programmas veidošanas nosacījumi, individuālo kursu specifika, studentu intereses, vajadzības. 

Katrā individuālajā studiju priekšmeta programmā atbilstoši mērėim noteikti uzdevumi, 

izveidots studiju saturs, izstrādātas studiju metodes un darba organizācijas formas, metodiskie 

paĦēmieni studentu studiju sasniegumu vērtēšanai, prognozējamās iegūstamās zināšanas, prasmes 

un attieksmes pēc studiju kursu apguves. Docētāju izstrādāto studiju kursu programmas tiek 

apspriestas katerdas sēdēs, apstiprinātas fakultātes Domē, ekspertētas ZinātĦu padomē. 

Ar visām individuālajām studiju kursu programmām var iepazīties Skolvadības katedrā, 

Pedagoăijas un vadības fakultātes dekanātā u.c.RPIVA  katedrās un dekanātos. 

Studentu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši RPIVA izvirzītajām prasībām – RPIVA 

nolikums par pārbaudījumiem, kurš apstiprināts RPIVA Senāta sēdē 2001.gada 29.janvārī. 

Protokols Nr.12  

Darba analīzes rezultātā studenti, docētāji nonāk pie atziĦas, ka gadu gadiem esošā 

pārliecība par eksāmenu un ieskaišu vērtējumu kā svarīgāko studiju procesā, ir maināma. 

Iepriekšējā akreditācijas periodā ir ieviesta analītiskās vērtēšanas sistēma.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot studiju procesa nodrošinājuma saturu, jāatzīst, ka pozitīvi vērtējama vienotā 

pieeja studiju priekšmetau programmu izstrāde, izmantoto mācību metožu daudzveidība, 

prognozējamā rezultāta izstrāde. 

Skolvadības katedras ietvaros semināru un diskusiju formā docētāji iepazinās ar 

problēmbalstītas izglītības būtību. Izstrādājām stratēăijas mācīšanās un problēmu risināšanas 

prasmju uzlabošanai studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotāja 

pamatskolā”studentiem. Problēmbalstītas izglītības būtība balstās uz piecu svarīgu kompetenču 

apgūšanu: emocionālaos intelekts, domāšanas darbības attīstīšana, diagnostikas kartes izveide vai 

studentu kompetenču mapes izveide, vispārīgo pedagoăisko un vadības prasmju un zināšanu 

attīstīšana, specifisko prasmju un zināšanu attīstīšana. Praksē šo kompetenču apgūšana notiek 

integrēti. Problēmbalstītas izglītības metožu izmantošana sekmē studentu profesionālo kompetenču 

veidošanos mūža garumā. Kā raksta Fulans (Fullan 1997) “Kognitīvais intelekts ir priekšrocība, 

Analītiskā vērtēšanas sistēma semestrī 

Ieskaites, eksāmeni sesijā 
30%-50% 
Gala vērtējumu nosaka darbs 
mācību semestrī 

Atklāta kursa darbu aizstāvēšana 
komisijas klātbūtnē 2,3,4.kursos 

Teorētisko vadības zināšanu un 
pedagoăisko gatavību izmantošana 
prakstiskajā darbā - praksēs 

Zināšanu, prsmju, attieksmju vērt ēšanas formas 
Projekti, referāti           darba grupās            semināri           testi                 individuālais darbs 
20%                                       10%                     20%                10%                  20% 

Valsts kvalifikācijas eksāmeni, bakalaura darbs(kognitīvā sfēra – zināšanas, izpratne; afektīvā sfēra – vērtības, 
vērtēšana, attieksme; ssihomotorā sfēra- iemaĦas, uztvere, fiziskās spējas) 
Studenta gatavībaizglītības iestādes vadības darbam, pedagoăiskajai darbībai, profesionālās kompetences izpausme, 
inteliăences pilnveidošanās. 



 

 

bet tā ir milzīga priekšrocība, ja tas ir apvienots ar emocionālo briedumu. Sirds un prāta 

apvienojumus ir efektivitātes pamats.” 

Veidojot un strukturējot mācīšanās programmas, ir svarīgi Ħemt vērā to, ka veidojas 

attieksme, domāšanas veids, kā arī vispārīgās un specifiskās prasmes un zināšanas. Mums jādod 

iespēja studentiem apgūt spēju saprast, kad izmantot šīs prasmes un zināšanas, kad to labāk nedarīt 

un kā patstāvīgi tās pilnveidot. Studiju procesā daudz vēlamāk ir balstīties uz reālām situācijām, 

palīdzēt katram studentam, attīstot vadības un pedagoăiskās kompetences. 

Problēmbalstīta izglītība pieejas atšėiras no tradicionālajām, jo tā vērsta uz 

studentu,docētājam ir veicinātāja un aktivizētāja loma, studentam ir aktīva loma, galvenās mācību 

formas ir mācīšanās grupās, projekti, lomu spēles, pētījumi, patstāvīgs darbs. Docētājs tēmu ilustrē 

ar problēmu, noskaidro jēdzienus, raksturo nepieciešamās zināšanas – sadarbības laikā ar docētāju. 

Tikai tad students mācās un izmanto iegūtās zināšanas praksē analizējot un diskutējot. 

Problēmbalstītas izglītības pieeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problēmizglītībā starta pozīcija ir problēma, seko grupu darbs, diskusijas, patstāvīgais 

darbs, lekcijas un konsultācijas, kuras mijās ar patsāvīgajām studijām, jaunas diskusijas, problēmas 

risinājums, iesaistot teoriju un praksi. 

Problēmbalstītas izglītības pieeja realizējas kā studiju programmas prakšu prezentācijas, 

aizstāvēšanas metode, jo piedāvā uz pieredzi balstītas mācīšanās modeli. 

 
Izmanto                                                     Problēma 
 
 
Mācās                                     Noskaidro, kas jāzina 



 

 

7. STUDENTU PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES IESPĒJAS  

 

Studentu skaits studiju programmā: 

2003./2004. PL – 121 

                    NL – 76 

Kurss PL NL 

1. 27 19 

2. 20 23 

3. 16 16 

4. 22 18 

5. 36 8 

 

Studiju programmas laikā īpaša vieta ir studentu mācību praksei, kurā dominējošais ir 

pēctecības princips. Būtiski, ka prakses uzdevumi veidoti ar pieaugošu sarežăītību un grūtības 

pakāpi. Prakses uzdevumi saistīti ar profesionālo studiju priekšmetu teorijas saistību ar praksi. 

PEDAGOĂISKĀ UN VADĪBAS PRAKSE 

Pedagoăiskās un vadības prakses organizē vispārējās un speciālās mācību iestādēs, sākot ar 

2.studiju gadu. Pašvērtējuma periodā tiek pilnveidota vadības un pedagoăiskā prakse satura ziĦā.   



 

 

Kurss Semestris Prakses veids Atbildīgā 

institūcija 

2. 3. Vērojumu prakse 

“Ievads skolvadībā” 

Skolvadības 

katedra 

2. 4. Pedagoăiski psiholoăiskie 

novērojumi. Klases 

audzinātāja darbs. 

Pedagoăijas 

katedra 

3. 6. Direktora vietnieka 

asistents mācību 

audzināšanas darbā 

Skolvadības 

katedra 

4. 8. Direktora vietnieka 

asistents mācību darbā 

Skolvadības 

katedra 

5. 10. Profesionālās 

kvalifik ācijas prakse. 

Valsts prakse. Izglītības 

iestādes vadītāja 

asistents. 

Skolvadības 

katedra 

5. 9. Pedagoăiskā prakse 

specializācijas iegūšanai 

Attiecīgā  

specializā

cija 

 

Galvenais prakses mērėis ir attīstīt studentiem skolvadības prasmes un iemaĦas darbam 

visdažādākā līmeĦa un veidu izglītības iestādēs. Šo mērėi realizē: 

1. nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību,   

2. paaugstinot viĦu vadības un pedagoăisko kompetenci,  

3. sekmējot radoša pedagoăiskā darba  pieredzi. 

4. veidojot studentu saskarsmes pieredzi darbā ar skolēniem, pedagogiem, skolēnu 

vecākiem, izglītības iestāžu vadītājiem, valsts un pašvaldības institūciju speciālistiem. 

Pedagoăiskā prakse ir mācību procesa neatĦemama sastāvdaĜa, kurā students īsteno 

skolvadības  studiju programmas uzdevumus. Praksei ir savi specifiski uzdevumi, atbilstoši mācību 

gadam un prakses veidam.  

Uzdevumus mācību praksēm, kuras sadalītas pa studiju semestriem, konkretizē  studiju 

programma, akceptējot tradicionālo un inovatīvo  pieeju mācību procesa organizācijā un norisē. 



 

 

Ir izstrādāti prakses modeĜi, prasības katram studiju kursam saskaĦotas teorijas un prakses 

jautājumos, kā arī katram pedagoăiskās prakses veidam noteikti atbilstoši mērėi un uzdevumi. 

Vērojumu prakse. 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

2.kursa vērojumu prakse “Ievads skolvadībā”. Šīs prakses mērėis ir iepazīstināt studentus 

ar dažādu izglītības iestāžu struktūru, darbības mērėiem un uzdevumiem. Darba gaitā ir 

izveidojusies laba sadarbība ar vairākām izglītības iestādēm Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, 

Cēsu rajona skolām, jo šo sadarbību atbalsta studiju programmas absolventi. Prakses laikā studenti 

apmeklē kā valsts, tā privātās skolas. Iepazīstas ar IZM darbību, IZM informācijas centra darbību, 

interešu izglītības vietu izglītības sisitēmā, bērnudārzu, vispārizglītojošo skolu, augstskolu 

struktūru. Prakses ietvaros studentiem ir iespēja apmeklēt arī skolu valdes, tikties ar IZM 

specialistiem un dialogā studenti noskaidro interesējošos jautājumus par izglītības iestāžu vadības 

struktūru, tās atkarību no skolēnu skaita izglītības iestādē, izglītības iestāžu materiālo 

nodrošinājumu, vides iekārtojumu atbilstoši skolēnu drošībai. 

2.kursa pedagoăiski – psiholoăiskās vērojumu prakses uzdevumi saistās ar studenta kā 

klases audzinātāja vērojuma pieredzes veidošanu. Saskarsmes veidošana ar skolas administrāciju, 

skolotājiem un skolēniem ir viens no prakses uzdevumiem. 

Aktīvā skolvadības prakse 

Pirms prakses vadītājs rīko praktiskās nodarbības, kurās studentus iepazīstina ar 

konkrētajiem uzdevumiem, prakses saturu, dokumentāciju, atskaites formām. Visu minēto 

jautājumu saturs atspoguĜojas prakses aprakstos. 

3. un 4. kursu prakses tieši pakārtotas profesionālo studiju priekšmetu satura saistībai ar 

praksi. Sagatavoti un katedras sēdēs apstiprināti aktīvo Skolvadības prakšu apraksti.  

Profesionālās kvalifikācijas prakse. 

5.kursā studenti veic pedagoăisko praksi specializācijā un kvalifikācijas praksi. 

Kvalifik āscijas praksē studenti stažējas par direktora asistentiem. Ja visās iepriekšminētajās 

praksēs studentam ir tiesības pašam izvēlēties prakses skolu, tad kvalifikācijas praksē students tiek 

nodrošināts ar prakses vietu. Laba sadarbība ir izveidojumsies ar Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas skolām. Šo sadarbību veicina Latgales priekšpilsētas  skolu valde.  

Viena no prakses novērtēšanas metodēm ir prakses dienasgrāmatas analīze. Prakses 

dienasgrāmatas uzdevums ir: pilnveidot studentā motivāciju prezentēt interesantu un nozīmīgu 

materiālu, veicināt tādas prasmes kā: problēmas analīze, zināšanu un prasmju, kuras nepieciešamas 

profesijai noteikšana, būtisku zināšanu un prasmju ieguve; integrēt pamatzināšnas praksē; attīstīt 

spējas strādāt dažādos kolektīvos; iedrošināt paša un citu novērtējumu, veicināt studenta 



 

 

neatkarību un pāšvadību. Dienasgrāmata veicina pārdomas par studenta pieredzi, iespaidiem, 

pašatklāsmi, nodrošina neatkarīgu mācīšanos un vērtējumu, savieno teoriju ar praksi, 

dokumentējot pieredzi, atgriezeniskās saites veids par studentu sasniegumiem un problēmām, 

īpaši tām, kuras docētājs var ietemēt. Dienasgrāmata ir konfidenciāla, jo tajā var atspoguĜoties 

jūtīgas un Ĝoti personīgas lietas, atsegties studentu kĜūdas, kas padara studentu viegli ievainojamu. 

Diskutējams ir jautājums par to, vai dienasgrāmata ir studenta privātais īpašums, vai tā ir obligāta? 

Dienasgrāmatas funkcijas: virzīt domašanu, palīdzēt ieskatīties savās prasmēs un kompetencēs, 

aprakstīt tās, sniegt atgriezenisko saiti, saĦemt atgriezenisko saiti par studiju procesu, izmaiĦu 

nepieciešamību, jaunu problēmu izvirzīšanu. 

Vadības teoriju saistību ar praksi studenti turpina trešajā un ceturtajā studiju gadā.  

Kursa darbu  tematus piesaka studentiem studiju gada sākumā. Tēmu aktualitāti nosaka 

izglītības vadības un pedagoăiskās novitātes Latvijā. Katram studentam ir kursa darba vadītājs, ar 

kuru notiek sadarbība pēc iepriekš izveidota darba plāna. Kursa darbu tematu teorijas saistību ar 

praksi nodrošina 3. un 4.kursu vadības prakses, kad studentam ir iespēja veikt pētījumus un 

analizēt  rezultātus. 

Kursa darbu aizstāvēšana ir gan publiskās runas iemaĦu un prasmju veidošana, gan 

studenta personīgā viedokĜa veidošana. Kursa darbu izstrāde ir aizsākums studentu zinātniski 

pētnieciskajam darbam. 

Profesionālā studiju programma pēc sava satura un zinātniski pētnieciskā darba metodikas, 

apjoma un mācību laika  var būt par pamatu maăistra akadēmiskajām studijām pedagoăijā 

/skolvadībā/.  

Studentu izaugsme lielā mērā vērojama ikgadējos semināros, studentu konferencēs, kuru 

laikā studenti prezentē praksēs un patstāvīgi zinātniskajā darbā gūtās idejas un ieceres, kā arī dalās 

pieredzē par jauniegūtajām prasmēm.  

 



 

 

Studentu pētnieciskā darba organizēšanas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētāmās tēmas izvēle. Students – nākamais izglītības iestādes 
vadītājs, skolotājs, viĦa interese par 
zinātniski pētniecisko darbu, prasmes 
šī darba veikšnai 

2.kurss 
Pedagoăiskās pētniecības metodes – 
 zinātniskais referāts 

3.kurss 
Teorētiskās literatūras izzināšana un analīze par pētāmo 
tēmu, uzdevumu izvirzīšana pētnieciskajam darbam. 

Kursa darbs  

4.kurss 
Teorētisko atziĦu papildināšana, sistemātiska darbs 
pētniecībā, diagnosticējošie pētījumi, pētījuma gaitas 
izstrāde. 

Kursa darbs 

5.kurss 
Savas vadības un pedagoăiskās kompetences 
padziĜināšana, pētījuma prezentēšana 
Kvalifik ācijas darbi specializācijās un bakalaura darba 

Zinātniskās tēmas dinamiska izpēte, tās noformēšana zinātniskajā darbā. 
Zinātniskas attieksmes veidošana , noteiktu pētniecisku prasmju apguve 



 

 

8. STUDIJU PROCESA KVALITĀTES VĒRTĒJUMS 

 

Studiju procesa kvalitātes nodrošinājumu un studentu izaugsmes iespējas nosaka noteiktas 

mijsakarības studiju procesā. Studentu profesionālo kompetenču izveides sistēma lielā mērā 

saistīta ar akadēmiskā personāla izglītotību, darba stilu, sadarbībuaugstskolas sociālo, materiālo un 

kultūrvidi, atbalsta struktūrām: studentu zinātniski pētnieciskais darbs, studentu praktiskais darbs 

izglītības iestādēs, studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma, RPIVA mazā akadēmija, bibliotēkas 

padome, studiju resursu centrs, ăimenes izglītības atbalsta centrs, studentu klubs, sporta klubs, 

konkursi, pedagoăijas olimpiādes, materiālais un finansiālais nodrošinājums, studiju procesa 

nodrošinājums ar akadēmisko personālu, docētāju iesaistīšanās projektos un c. 

Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitatīvu norisi, augstskolā ir izstrādāta studiju vērtēšanas 

sistēma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā būtisks ir studentu vērt ējums. Lai 

noskaidrotu domas par atsevišėu studiju priekšmetu lietderību, docētāju prfesionalitāti, studiju 

satura saistību ar studenta pasaules uztveri, tiek veiktas studentu aptaujas. Lielākā daĜa studentu 

uzskata, ka studiju programma sniedz kvalitatīvu plaša spectra izglītību, sekmē nākamajam 

speciālistam nepieciešamo personības īpašību, spēju un prasmju attīstību, nodrošina profesionālo 

Kvalitātes vērtēšanas sistēma 

Akadēmiskā personāla 
tālākizglītība 

Studiju programmu 
regulārs pašnovērtējums 

Starp katedru 
sadarbības realizēšana 

Studentu aptauju rezultāti 

Docētāju pedagoăiskās darbības 
pašanalīze 

Ekspertu 
atziĦas 

Studiju kurss 
profesionalitāte 



 

 

kompetenču apguvi. Pozitīvi tiek vērtēta iespēja apgūt svešvalodas, plašā pieeja datoriem, 

bezmaksas internets. Kā pozitīvs faktors tiek minēts studiju saturā integrētā problēmizglītība, 

pozitīva attieksme prêt jaunām darba formām, metodēm, pieejām. Studentus apmierina 

psiholoăiskā vide – radoša, darbīga, labvēlīga, emocionāla, moderna, brīva atmosfēra, veiksmīga 

docētāju un studentu sadarbība. 78% studentu atzīst, ka vadības profesionālie studiju priekšmeti 

pozitīvi sekmē studenta vērtību orientāciju, lielākas grūtības sagādāja svešvalodas un datorzinības 

nepilna laika studentiem. Saturiski viens un tas pats atkārtojas pedagoăijas un psiholoăijas 

priekšmetos. Studiju priekšmeti, kuri sekmē profesionālo pilnveidi: personālvadība, izglītības 

politika, skolvadība, metodiskais darbs skolā, vadības vispārējie pamati. Studenti atzīst, ka 

profesionālie studiju kursi papildina viens otru papildina, bet trūkst saistības un saturiskā 

sakārtotības specializācijas studiju kursiem. Pozitīvi studenti vērtē informācijas iegūšanas iespējas 

RPIVA.  

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai Ĝoti svarīgi ir zināt arī trūkumus un nepilnības. 

Galvenie trūkumi ir pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetu neatbilstība prakstiskajām izglītības 

vajadzībām, pārslodze 3. un 4. studiju kursā otrajā pusgadā. Studenti lūdz rūpīgāk sakārtot 

bibliotēkas katalogus, rūpīgāk plānot nodarbību sarakstus, lai primārie ir studenti, nevis studiju 

kursa saturs. Studenti sūdzās par dienesta viesnīcas trūkumu. Šo jautājumu risinot RPIVA 

Noslēdza līgumu ar biznesa augstskolu”Turība” un Medicīnas akadēmiju. 

Studiju procesa kvalitatīvam vērtējumam būtisks ir absolventu un darba devēju 

vērt ējums. RPIVA jau 1997.gadā darbu sāka RPIVA beidzēju asociācija. Tās mērėis bija veicināt 

RPIVA absolventu savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar augstskolu tās attīstības 

nodrošināšanai, studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai. Šī mērėa realizēšanai ir izvirzīti 

uzdevumi: 

• Attīstīt asociācijas biedru profesionālos sakarus Latvijā, 

• Izzināt darba devēju viedokli par absolventu sagatavotību profesionālajai darbībai, 

• Nodrošināt absolventus ar profesionālas pilnveides iespējām, informāciju par darba 

iespējām, augsti kvalificētas prakses iespējām. 

Pozitīvi vērtējamas studiju programmas izstrādātās anketas, kuru mērėis noskaidrot 

absolventu domas, izjūtas un viedokli par studijām augstskolā. 

Lielākā daĜa respondentu ir apmierināti, ka absolvējuši tieši šo augstskolu, jo ieguvuši 

izglītību, kura labi novērtēta Latvijas darba tirgū. Absolventi min vairākas personības īpašības un 

profesionālās prasmes, kuras viĦi attīstījuši studiju procesā un skolvadības prakšu laikā. Absolventi 

sevi apzinās kā kompetentās izglītības darba jomās. Atzinīgi viĦi min iespēju apgūt studiju 

priekšmetus mikroekonomika, grāmatvedība un finanses, personālvadība, šo priekšmetu apguve 

paver plašākas iespējas darba tirgū, jo skolotāja algas ir zemas, bet darba tirgū iespējas konkurēt ar 



 

 

skolotāja un izglītības darba vadītāja kvalifikāciju ir liela. Absolventi savās atbildēs min galveno 

trūkumus: dublējās studiju kursu saturs.  

Absolventu ieteikumi. 

1. Novērst satura dublēšanos pedagoăijā un psiholoăijā 

2.  Pieaicināt vairāk praktiėus skolvadības jautājumu iztirzāšanai. 

Kopumā studiju programmas saturs vērtēts labi, jo absolventi ieguvuši augstāko izglītību, 

veiksmīgi studē tālāk, pilnveido sevi, iegūst jaunus draugus, var nordošināt savu ăimeni, veiksmīgi 

veido  karjeru. 

 

ZIĥAS PAR AKADĒMISKO PERSONĀLU  

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

efektīvu darbību nodrošina kompetents, kvalitātīvs un pieredzējis docētāju personāls. Skatīt tabulu 

Nr.8 

 

pk. 

Vārds uzvārds Zin.grāds Zinātniskais 

nosaukums 

.  

Ivars Muzis 

 

Dr.paed. Asoc.prof. 

Skolvad.kat. 

.  

Daina Kukele 

 

Mag. paed. 

(doktorante) 

Docenta  v.izp. 

Skolvad.kat. 

.  

Nils SautiĦš 

 

Mag.paed. 

(doktorants) 

Lektors 

.  

Valdis KrastiĦš 

 

Dr.paed.  Docents 

Skolvad kat. 

.  

Aldis Baumanis 

 

Dr.paed. Docents 

Skolvad.kat. 

.  

Iveta Kāposta 

 

Dr.paed. Docente 

.  

Jānis Gedrovics 

(Ergonomika) 

Mag. 

doktorants 

Docents 

.  

Anda KauliĦa 

 

Mag.psih. 

doktorante 

Lektore 

.  

Emīls LiepiĦš  

 

Mag.chem. Lektors 

Inese Urpena Mag.ing Letore 



 

 

0.   

1. 

Daiga Stipina 

 

Mag.paed. Lektore 

Skolvad.kat. 

2. 

Dzintra Dombrovska 

 

Maăistr. studente Lektore 

3.  

Atis Papins 

 

RTU doktorants Lektors 

4. 

Kellija Dentone 

 

Mag.MBA Lektore 

Tabula Nr.8 

 

Esošais docētāju sastāvs pašreiz apmierina profesionālās studiju programmas vajadzības, 

tomēr tuvākajos gados nepieciešams vairāk atbalstīt  doktorandu zinātniskās darbības aktivitātes, 

lai sekmētu katedras mācībspēku  kvalitatīvo rādītāju paaugstināšanos. Dotā brīža procentuālās 

sakarības starp  docētājiem ir optimālas. Skatīt attēlu Nr.1 

Attēls Nr.1 

Skolvadības katedras mācībspēku profesionālās un pedagoăiskās kvalitātes paaugstināšanas 

virzieni.  

Skolvadības katedra docētāju kontingents veidojas lēnām. Studiju programma prasa rūpīgu 

un pārdomātu pasniedzēju un lektoru izvēli. Skolvadības katedra veic darbu ar esošajiem un 

potenciālajiemmācībspēkiem.  

2003.gadā katedras docētāji pieteikušies konkursam valsts pasūtījumu  projektam. Projekta 

nosaukums – Skolas vadības darbība pedagoăiskā procesa demokratizēšanā. 

STUDIJU NODROŠINĀJUMS    

Sekmīgai studiju norisei nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums apmierinošs.  

Informācijas uzkrāšanai un analīzei pieejami datori (sadarbībā ar Datorzinību katedru). Ir 

interneta pieslēgums, kopētājs dekanātā, katedras mazā bibliotēka. 

B.bloka doc ē tāji 2001.g.

7%

33%

60%

asoc.prof.

docenti

lektori



 

 

“Izgl ītības iestādes vadītāju” specialitātes studentu aptaujā Skolvadības  katedras nozīmi 

studiju procesa vadīšanā 72% vērtē kā optimālu, 28%- augstu. Studiju procesa nodrošinājumu ar 

studiju literatūru 44% studentu vērtē kā zemu, 27% augstu un 29% kā optimālu. Mācību grāmatu 

nepietiekamību daĜēji kompensē “Internet” pieslēgums un starpbibliotēku abonements ar LU 

bibliotēku un ZA bibliotēku, un Biznesa augstskolu Turība. IT iespējas RPIVA pārsvarā visi 

aptaujātie studenti vērtē kā optimālas. Studiju procesa nodrošinājumu ar vizuālajiem un izdales 

materiāliem 57% studentu vērtē kā optimālu un 43% - augstu.  

Studiju programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

realizācijai ir optimāls auditoriju skaits un apmierinošs materiāli tehniskais nodrošinājums.  

Studenti un absolventi aktīvi piedalās studiju programmas vērtēšanā un pētījumos, kuri 

nosaka programmas attīstības tendences, piemēram, tirgus izpēte, direktora profesionālo 

kompetenču noteikšana, skolas direktora darba kvalitātes vērtēšana. Pētījumu tēmas turpinās  

kvalifikācijas darbos. Studentu aptaujā 86% studentu atzīst, ka jūtas iesaistīti studiju procesa norisē 

optimāli, 75% studentu atzīst, ka mācību auditorijā ir augsta savstarpējo attiecību kultūra, B bloku 

izvirzītie studiju priekšmetu mērėi tiek sasniegti optimāli – 64%, 48% studentu uzskata, ka teorijas 

saistība ar praksi ir augsta. 

Skolvadības katedrā līdzīgi kā iepriekšējā studiju gadā organizēti vairāki pētījumi, kuru 

saturs saistās ar skolvadības aktualitātēm.  

 



 

 

9. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA 

 

STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS UZDEVUMI   

� Radīt apstākĜus, nodrošinot studentu vispārcilvēcisko īpašību attīstību. 

� Realizējot problēmbalstīto izglītību nodrošināt studentiem kompetenci vadībā, 

pedagoăijā un psiholoăijā. 

� Rast iespēju studentiem praktiski stažēties(iziet praksi) arī pirmskolas izglītības 

iestādēs, kā arī tehnikumos un profesionāli tehniskajās skolās, pašvaldībās un 

IZM.  

� Vadības priekšmetu pasniegšanā sadarboties arī ar citu augstskolu mācībspēkiem, 

arī ārzemju. 

� Docentiem un lektoriem piedalīties tālākizglītošanas programmās. 

� Rūpējoties par izglītības kvalitāti,  Skolvadības katedru paplašināt ar jauniem un 

talantīgiem lektoriem, kā arī nodrošināt docētāju un lektoru kvalifikācijas 

celšanu. 

� Jaunu mācību līdzekĜu izstrāde skolvadības studiju priekšmetos. 

� Iesaistīties starptautiskajos projektos Eiropas valstīs kā studentiem, tā 

mācībspēkiem. 

� Studiju plānojumā pakāpeniski pāriet uz problēmbalstītu izglītību un tās 

metodēm. 

� Turpināt sadarbības ar : 

1. Izglītības darba vadītājiem LIVA, IZM pilsētas, rajonu  pašvaldībām. 

2. Turpināt sadarbību ar Stocholm Institute of Edukation. 

3. Krievijas valsts Hercena Pedagoăisko institūtu. 

4. Sadarbības turpināšana ar Ekonomikas un uzĦēmējdarbības Durhamas 

universitāti Lielbritānijā. 

5. Veicināt sadarbību ar Norvēăijā Hordalandas /Bergena/ komūnas izglītības 

departamenta skolas menedžmenta vadītājiem tālakizglītības programmas 

ietvaros. 

6. Turpināt piedalīties Baltijas valstu Izglītības departamentu izglītības vadības 

un izglītības kvalitātes sadarbības projektā. Katedras docētāji piedalās jau no 

1999.gada. 



 

 

7. Izveidot un ieviest uz EFQM modeli balstītas augstākās izglītības kvalitātes 

pilnveidi  

8. Nodibināt sadarbību ar Orebro universitāti Zviedrijā. Lazaro Moreno. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS STIPRĀS PUSES 

1. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

studiju programmas aktualitāte Latvijas un Eiropas līmenī.  

2. RPIVA Skolvadības katedras mācībspēku augstais zinātniskais līmenis, kurš 

nodrošina studiju priekšmetu kvalitāti.  

3. Šo studiju programmu izvēlas tie, kuriem ir labas organizatoru spējas un kuri 

mērėtiecīgi vēlas īstenot savas ieceres, tiekties pēc izaugsmes un veidot karjeru. 

4. Studējot RPIVA, studentu mācību motivācija “Izglītības iestādes vadītājiem  un 

viena priekšmeta skolotājiem pamatskolā” paaugstinās.  

5. RPIVA “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

programmas popularitāte studējošo vidū kā pilna, tā nepilna laika studijās.  

STUDIJU PROGRAMMAS VĀJĀS PUSES 

1. Trūkst sadarbības starp programmu direktoriem un katedrām savstarpējās 

informācijas apmaiĦas ziĦā. 

2. Apmierinoši attīstīta Skolvadības katedras un studiju programmas materiāli 

tehniskā bāze. 

3. Nepietiekams katedras un RPIVA bibliotākas nodrošinājums ar izglītības 

novitātēm.  

4. Nepietiekami līdzekĜi docētāju tālākizglītībai. 

5. Finansiāla atbalsta trūkums prakses organizāšanā.  

 



 

 

10. KOPSAVILKUMS UN M ĀCĪBU PROGRAMMAS VĒRTĒJUMS. 

 

1.  Studiju programmas mērėi /uzdevumi ir atbilstoši izglītības procesa norisēm Latvijā un ir 

saskaĦoti ar Latvijas izglītības koncepcijas pamatnostādnēm. 

2.  Zinātniski metodiskais darbs un pedagoăisko zinātĦu studiju priekšmeti nodrošina studiju 

programmas “Izglītības iestādes vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

kvalifikācijas iegūšanu  un ir par pamatu studiju turpinājumam pedagoăijas maăistratūrā, tā 

sekmējot motivāciju mūžizglītībai. 

3.  Saturiskā ziĦā teorijas  un  prakses vienotība aptver plašu izglītības vadības spektru, 

pilnveidoti B bloka studiju priekšmeti. Prasība pēc 3 gadu praktiskā pedagoăiskā stāža 

motivē studentus apgūt specializāciju. 

4.  Palielinājies C bloka piedāvāto studiju priekšmetu skaits. 

5.  SaĦemtas labas atsauksmes par studiju programmu. 

6.  Turpmāk jāpievērš uzmanība studiju procesa kvalitatīvā novērtējuma sistēmas izstrādei. 
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1. Imatrikul ācijas noteikumi 

Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “ Izglītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” (pilna un nepilna laika studijās)  studentu 

var kĜūt LR pilsoĦi un personas, kurām ir LR izdota nepilsoĦu pase, kā arī personas, kurām ir 

izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas. 

 Pilna laika valsts budžeta finansētās grupās var pieteikties reflektanti, kuriem 

dokumentā par vispārējo vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un nokārtoti centralizētie 

eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Nepilna laika  un pilna laika maksas grupās 

reflektanti tiek uzĦemti ievērojot RPIVA uzĦemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību 

pilna un nepilna laika studijās, kā arī ievērojot šo noteikumu daĜu: Tiesības studēt RPIVA un 

Īpašas prasības reflektamtiem saturu. 

2. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

Mērėis:  

sagatavot profesionāli kvalific ētus, radošus un Latvijas, kā arī Eiropas darba 

tirgū konkur ēt spēj īgus izglītības darba vadītājus - pamatskolas skolotājus -  

motivētus pašpilnveidei un mūžizglītībai demokrātiskos un strauji mainīgos 

sociāli ekonomiskajos apstākĜos. 

Studiju programmai pašnovērtējuma periodā ir pilnveidots mērėis ar norādi par 

konkurēt spēju Eiropas darba tirgū. Absolventi turpina studijas Eiropas valstīs maăistrantūrā, 

kā arī strādā Eiropas valstīs. 

Studiju programmas uzdevumi: 

1. sniegt studentiem pamatzināšanas par izglītības iestādes un izglītības 

struktūrvienības vadīšanas principiem, funkcijām mainīgos izglītības politikas 

apstākĜos Latvijā; 

2. attīstīt studenta zināšanas, iemaĦas un attieksmes atbilstoši izglītības vadītāja 

profesionālajām kompetencēm Latvijā un Eiropā; 

3. dot iespēju studentiem teorētiskās zināšanas izmantot praksē, veicinot 

pašpieredzes gūšanas iespējas, nodrošinot citu pieredzes un pasaules pieredzes 

salīdzināšanas  un novērtēšanas iespējas; 

4. attīstīt studentam prasmi ātri un veiksmīgi pieĦemt lēmumu gan patstāvīgi, gan 

komandas sastāvā pedagoăiskajā un vadības darbā, strauji mainīgos pārmaiĦu 

apstākĜos; 

5. pilnveidot profesionālās un vispārīgās pedagoăiskās un sociālās prasmes, 

izvēloties un pielietojot piemērotas darba metodes un organizācijas formas, 

analizēt un izvērtēt savu pedagoăisko un vadības darbību; 



 

 

6. veidot studentu attieksmi pret skolēniem, vecākiem un pedagoăisko un 

saimniecisko personālu izglītības iestādē, attīstot pedagoăiskās saskarsmes 

iemaĦas mācību nodarbībās, ārpusstundu pasākumos un vadības procesa 

organizēšanā. 

7. pilnveidot studentiem pētnieciskā darba iemaĦas un prasmes, sniegt studentiem 

prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē, kritiski vērtēt,  analizēt; 

8. veidot pašizglītības vajadzības, motivēt studentus pedagoăiskajam, izglītības 

vadības darbam un mūžizglītībai; 

9. Nodrošināt pedagoăisko zināšanu, iemaĦu apguvi; studiju satura apvienošanu ar 

pedagoăisko darbību, kas attīstītu prasmes skolotāja funkciju veikšanai. 

3. Plānotai rezultāts 

Sekmīgi realizējot studiju programmu tiek iegūta otrā līmeĦa profesionālā augstākā 

izglītība ar kvalifikāciju – Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā 

ar integrētu izglītības zinātĦu bakalaura standartu pedagoăijā. 

4. Studiju programmas saturs  

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Izglītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta pamatizglītības skolotājs ” kopējais apjoms ir 200 kredītpunkti.  

Pilna laika studijas tiek organizētas 5 gados, nepilna laika studijas 5,3 gados. 

A daĜa – Vispārizglītojošie studiju kursi ( kopējais apjoms 20 KP) 

- Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (kopējais apjoms 

36 KP) 

B daĜa – Nozares profesionālās specializācijas kursi (kopējais apjoms 93 KP ar pamatskolas 

skolotāja specialitāti, kura noslēdzās ar kvalifikācijas praksi specialitātē (4KP) un Valsts 

pārbaudījumu specialitātē (2KP) ) 

  Kursa darbi 4.,6.,8.sem. (kopējais apjoms 7 KP) 

  Prakses 4.,6.,8,.10 semestros (kopējais apjoms 26 KP)   

Noslēguma pārbaudījumi: diplomdarba izstrāde 

                                                                                (kopējais apjoms 8 KP) 

 Valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā (kopējais apjoms 2 KP) 

 Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē, skolvadības teorijā un praksē (kopējais 

apjoms 2 KP) 

C daĜa – Brīvās izvēles kursi. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi 12 KP apjomā, no 

kuriem  jāizvēlas ne mazāk kā 6 KP 

 

 



 

 

5. Studiju programmas plāns 

      "Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā". 

       Studiju plāns          

     Programmas direktore D.Stipina       

Nr.p.k. Studiju priekšmets 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaud. Aud.  

  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. iesk. eks. stun Kredīt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   das punkti 

  16. 16. 16. 14. 16. 12. 16. 12. 10. 6.   kopā  

A daĜa Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  200   

1. Ievads studijās 16          1  16 1 

2. Latviešu valodas kultūra 32          1  32 2 

3. Filosofijas pamati   32         3 32 2 

4. Informātika pedagoăijā   32 32       3 4 64 4 

5. Lietišėā angĜu/ vācu valoda   32 32       3 4 64 4 

6. Kultūru teorija un vēsture 32           1 32 2 

7. Retorika 16          1  16 1 

8. Ētika un estētika  32          2 32 2 

9. Ergonomika un skolas higiēna  32          2 32 2 

A daĜa Nozares teorētiskie pamatkursi.              

10. Vispārīgā pedagoăija 32           1 32 2 

11. Pedagoăisko pētījumu metodika 32         2  32 2 

12. Didaktika    16 16        5 32 2 

13. Audzināšanas teorija un metodika 32          2 32 2 

14. Izglītības filosofija    16       4  16 1 

 Pedagoăijas vēsture. Pedagoăiskā              

15. doma Latvijā  32          2 32 2 

16. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati      32    7  32 2 

17. Vispārīgā psiholoăija 32           1 32 2 

18. Attīstības psiholoăija  32          2 32 2 

19. Sociālā pedagoăija  16         2  16 1 

20. Saskarsmes psiholoăija 16          1  16 1 

21. Pedagoăiskā psiholoăija 16 16           2 32 2 

22. Ievads speciālajā pedagoăijā       32     7 32 2 

23. Skolas pedagoăija un      32      6 32 3 

 Pirmskolas pedagoăija     16      5  16  

B daĜa Nozares profesionālās specializācijas kursi            46 
1. Ievads skolvadībā 16 32          1 48 3 

2. Lietvedība budžeta iestādēs 32          1  32 2 

3. Mūsdienu skolu attīstības tendences        32  9  32 2 

4. Metodiskais darbs skolā     48       5 48 3 

5. Mikroekonomika 32           1 32 2 

6. Makroekonomika   32         3 32 2 

7. UzĦēmējdarbības pamati    32        4  32 2 

8. Skolu/grāmatvedība un finanses    48      5 5 48 3 

9. Izglītības politika     48       5 48 3 

10. Mārketings un izglītība         32  9  32 2 

11. Bilingvālā izglītība         32   9 32 2 

12. Izglītības vērtēšanas kvalitāte         32  9  32 2 

13. Izglītības attīstības plānošana         16 32  10 48 3 

14. Vadības vispārējie pamati   32         3 32 2 

15. Personāla vadība     48       5 48 3 

16. Laika, stresa un pašmenedžments   32       4  32 2 

17. Latvijas likumdošana         32  9  32 2 



 

 

18. Kvalitatīvo pētīj.metodes skolv.      32    7  32 2 

19. Organizāciju psiholoăija         32   9 32 2 

20. Motivācija un komunikācija 32          1  32 2 

21. Sociālpsihol.saskarsmes treniĦi   32       4  32 2 

22. Sports 16 16 16 16       1234  64 4 

23. Veselības izglītība   32        3  32 2 

24. Pedagoăiskā darbinieka profesionalitāte:            8 

 Lietišėā etiėete, stils un mode   32        3  32  

 Prezentēšanas būtība un metodes    32      5  32  

 Vadītājs kā moderātors e-studijas   32       4  32  

 Kritiskā domāšanas veicināšas metodes  32       4  32  

25. Projektu vadība, izstrāde, analīze        48  9  48 3 

 Komandas un grupas vadība   16        3  16 1 

26. Vadības ētika   32          32 2 

27. Starpkultūru atšėirības     32       5 32 2 

28. Sabiedriskās attiecības      16 32     7 48 3 

29. Izglītība un demokrātija Eiropā    32        4 32 2 

30. Pieaugušo pedagoăija         32   9 32 2 

31. Aktualitātes pedagoăijā,          16  9  16 2 

                  psiholoăijā          16  9  16  

32. Vērojumu prakse   2         3  2 

33. Aktīvā skolvadības prakse      5  5    6,8  10 

34. Kvalifikācijas prakse          6  10  6 

35. Nodarbības specialitātē      8 8 6    678  22 

36. Prakses specialitātē      2 2     6,7  4 

37. Valsts pārbaudījums specialitātē       2    8  2 

38. Kvalifikācijas prakse specialitātē       4    8  4 

39. Kursa darbi    1  2  3    468  6 

40. Diplomdarbs           8  8  8 

41. Zinātniskais referāts  1         2   1 

42. Kval. eksāmens ped./psih.          2  10  2 

43. Kval.eksāmens izgl.teor.          2  10  2 

C daĜa Brīvās izvēles kursi               148 

1. Svešvaloda  32         2  32 2 

2. Lietišėā informātikas   32         2  32 2 

3. Loăika     32      5  32 2 

4. Demogrāfija     32      5  32 2 

5. Matemātiskā statistika       32    7  32 2 

6. Socioloăija       32    7  32 2 

               6 

 

5.  Valsts pārbaudījumu raksturojums 

• Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana (8 KP) 

• Valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā (2 KP) 

• Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē (2 KP) 

• Valsts eksāmens specialitātē (2KP) 

Valst pārbaudījumumus pieĦem kvalifikācijas komisija. Komisijas satāvs atbilst Latvijas 

Republikas MK Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (Nr.481 izdoti 2001. gada 20. novembrī).  



 

 

SaskaĦā ar RPIVA Senāta lēmumu zemākais sekmīgais vērtējums Valsts pārbaudījumos – 

5 balles 

6.  Studiju prakses 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

 Izglītības iestāžu 

vērojumu prakse 

– 2KP 

Skolvadības 

aktīvā prakse – 

5KP 

Skolvadības 

aktīvā prakse – 

5KP 

Vērojumu 

prakse 

specialitātē 2KP 

Aktīvā prakse 

specialitātē 2KP 

Valsts 

kvalifikācijas 

prakse 

skolvadībā 6KP 

Valsts 

kvalifikācijas 

prakse 

specialitātē 

4KP 

 Studentu praktiskais darbs skolā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas parāda 

nākamā skolotāja un izglītības darba vadītāja profesionālo izaugsmi. Lai nodrošinātu 

mērėtiecīgu darbu prakses laikā, ir izstrādāts nolikums par praksēm. Katram prakses veidam: 

vērojumu praksei, aktīvajai praksei un kvalifikācijas praksei, ir noteikti atbilstoši mērėi un 

uzdevumi. Vērojuma prakses būtība ietver studenta prasmi vērot izglītības iestāžu atšėirības, 

stiprās, vājās puses, darba vidi, salīdzināt novērotajās izglītības iestādes  pedagoăisko un 

vadības pieredzi. Aktīvajās skolvadības praksēs studenti izzina, vēro un apgūst 

administrēšanas, vadības un menedžmenta funkcijām nepieciešamās profesionālās prasmes. 

Pedagoăiskajās aktīvajās praksēs studenti organizē mācību procesu, vēro un vada mācību 

stundas.  Kvalifikācijas praksēs studenti demonstrē apgūtās skolvadības profesionālās un 

pedagoăiskās prasmes. Visos prakses veidos galvenā uzmanība pievērsta izglītības iestādes 

vadītāja – skolotāja profesionālo kompetenču pilnveidei. 

Kopīgais prakšu kredītpunktu skaits –26 KP 

7. Materiālās bāzes raksturojums 

RPIVA studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotāja 

pamatskolā” pilna un nepilna laika studiju process norit Imantas 7. līnijā 1 un Grēcinieku ielā 

3 

RPIVA Kopējā telpu platība ir :  

• Telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, RPIVA ēkā – 1628 m2  studiju telpas, 1053,54 m2 

darba kabineti;  

• Telpas Grēcinieku ielā 632m2 studiju telpas un darba kabineti. 

 



 

 

Rīgā Imantas 7.līnijā 1 atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles.  

2004. gadā tika veikti auditoriju kosmētiskie remonti Ls 18177 vērtībā. 2005 gadā 

auditoriju remontam plānots tērēt Ls 91650. 2005 gadā paredzēts RPIVA studentu kluba 

remonts Ls 9000 vērtībā.  

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

• TV – 15 

• Video – 14 

• Kodoskopi – 24 

• Ekrāns – 22 

• Videokamera – 5 

• Radiomagnetofons – 69 

• Mūzikas centrs – 5 

• Kopētājs – 29 

• Fakss – 13 

• Multiprojektors – 3 

• Autotransports – 6 

RPIVA studiju procesā izmantotā datoraparatūra 

Programmaratūras iegāde. 

• Visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, MS Office, 

antivīrusu programma; 

• Adobe Photoshop, Adobe Page Maker, 

• CorelDraw, Corel Gallery, 

• Macromedia Flash, MS Project, 

• Macromedia Dreamweaver, 

• MS Visual Basic, 

• Programma svešvalodu apguvei, 

• Pāreja uz programmatūras īri, 

• MSDNAA (Microsoft izstādes rīku, serveru un platformu komplekts akadēmiskajā 

laboratorijām, mācību spēkiem un studentiem). 

• Visas Microsoft operētājsistēmas, izstrādātāja aprīkojums (SDK) un draiveru izstrādes 

komplekti( DDK) : 

- Microsoft Visual Studio® Professional, 

- Microsoft Visio® Professional,  

- Microsoft Windows CE izstrādes rīki 



 

 

• Regulāras programmatūras piegādes ar atjauninājumiem, 

• Serveru testēšanas platformas, 

• Microsoft Project , 

• MSDN bibliotēka 

• Tehniskā atbalsta bibliotēka: Knowledge Base 

• Beta versijas jauni laidieni 

• Regulari atjauninājumi 

• Īpašs iepazīstināšanas komplekts: Introduction Kit. 

Komunikācijas resursi 

• Katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā, veidojot domēnu RPIVA VBT 

;  

• Domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri; 

• Tiek uzturēti Web, DNS, e – pasta , FTP, Proxy serveri, 

• Interneta pieslēgumam Rīgā ir viena 2Mbit/s un viena 1Mbit/s līnija 

Attīstība nākotnei : Datoru resursu pakāpeniska nomaiĦa un modernizācija, datortīkla 

modernizācija, programmatūras attīstība, prezentāciju aprīkojuma iegāde, pakāpeniska e- 

izglītības un e- pārvaldes ieviešana, darbinieku un studentu apmācība racionāli lietot datoru 

un komunikāciju resursus. 

RPIVA bibliotēka 

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus,  par savu galveno mērėi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. 

2004. gadā  RPIVA bibliotēka Rīgā tika izvietota jaunās telpās. (remontam tika tērēti Ls 

21171). Šobrīd bibliotātkas kopējā platība ir 337m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 

lasītāju vietām un 15 brīvpieejas  datoriem.  

2004. gadā bibliotēkas grāmatu fonds – 42550. 

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai 2004./05.gadā plānots tērēt Ls32500 

RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% - angĜu valodā, 5% 

citās valodās.  

Nodrošinot studiju programmu “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” 2004./05.studiju gadā  RPIVA bibliotēkā pieejama periodika, tai skaitā, 

Pirmskolas izglītība, Psiholoăijas pasaule, Psiholoăija skolai un ăimenei, Psiholoăija mums, 

Skolotājs, Sveiks un Vesels, RAKA izdevniecības literatūra skolvadībā un pedagoăijā, IZM 

reglamentējošie ieteikumi skolu darbībai, Pamatizglītības mācību priekšmetu standarts. 

Pieejama arī EBSCO datu bāze. 
 



 

 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

”Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” pašvērt ējums. 

1.Studiju programmas anotācija 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas (turpmāk tekstā RPIVA) otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Izglītības darba vadītājs un viena 

priekšmeta skolotāja pamatskolā” akreditēta līdz 2007. gada 31.decembrim. 

Studiju programmas klasifikācijas kods 2001.gadā mainīts no Labklājības ministrijas 

Profesiju klasifikātora 9131916 uz Latvijas republikas Profesiju klasifikātoru 45436. 

2004.22.09. saĦemtie ieteikumi studiju programmu klasificēšanai pēc LR Izglītības 

klasifikācijas (apstiprināti ar IZM 2004.g.11.05. rīk.Nr.287)studiju programmai piešėir kodu 

4214103 Rīkojumā Nr.287. punkts Nr 5 norāda, ka iepriekš apstiprinātie klasifikācijas kodi 

licencēs un akreditācijas lapās tiek saglabāti, un tās ir derīgas līdz akreditācijas perioda 

beigām.  

LR augstākās izglītības politikas izmaiĦas attīstībai un satura pilnveidošanai raksturo 

studiju programmas atbilstību valsts prasībām. 2005.gada septembrī studiju programmas 

saturs tika pamatots ar 2005. gada 16. augusta MK noteikumiem Nr.612 par prasībām studiju 

programmām, kuras realizē izglītības darba vadību augstskolās. MK tika apstiprinātas obligāti 

iekĜaujamās studiju tēmas. Tabulā apkopots šo tēmu salīdzinājumus ar studiju programmas 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” saturu, norādot tēmām 

atbilstošus studiju kursus .  

Npk. 2005.16.08. MK apstiprinātie  

studiju  temati 

Studiju programmā “Izgl ītības darba vadītājs 

un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

realizētās tēmas  ar atbilstošu studiju kursu 

1. Izglītības iestādes mērėi un 

galvenie attīstības virzieni 

Izglītības politika. Izglītības attīstības 

plānošana. 

2.  Tiesību akti, kas regulē izglītības 

iestādes darbību 

Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. 

Latvijas likumdošana. Skolvadības prakses 

teorētiskā daĜa paredz reglamentējošo 

dokumentu izzināšanu un seminārā pārbaudi 

par saturu, atbilsoši jaunākajiem 

reglamentējošajiem aktiem 3.4.5.kursos 

3. Izglītības procesa organizēšana 

un izglītības kvalitāte 

Izglītības kvalitātes vērtēšana. Ievads 

skolvadībā. Mūsdienu skolu attīstības 

tendences. 

4. Izglītības iestādes attīstības Izglītības attīstības plānošana. Ievads 



 

 

novērtēšana skolvadībā. Mūsdienu skolu attīstības 

tendences. 

5.  Izglītības iestādes vadītājam 

nepieciešamā kompetence un 

zināšanas saskarsmespsiholoăijā 

Motivācija un komunikācija. Vadības 

psiholoăija. Saskarsmes pedagoăija un 

psiholoăija. Personālvadība. 

6.  Izglītības iestādes personāla un 

saimnieciskā vadība 

Personālvadība. Skolu grāmatvedība un 

finanses. Mārketings un izglītība. 

7.  Darba tiesisko attiecību 

regulējums normatīvajos aktos 

Personālvadība. Pedagoăiskā procesa 

tiesiskie pamati. Prakstiska jautājumu 

izzināšana studentu skolvadības praksē un 

atskaite par to seminārā. 

8.  Administratīvais process 

izglītības iestādē un lietvedības 

pamati 

Valsts sektora pārvalde. Vadības vispārējie 

pamati. Lietvedība budžeta ietādēs. 

Skolvadības prakse. 

9.  Darba aizsardzība un izglītojamo 

drošiba 

Ievads skolvadībā. Personālvadība. 

Metodiskais darbs skolā. Skolvadības prakse. 

MK noteikumos Nr.612  prasības izglītības vadītāju sagatavošanai nosaka, ka vadītājam 

nepieciešama pedagoăiskā izglītība un/vai skolotāja kvalifikācija. Studiju programmas 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” saturs paredz katram 

studentam apgūt vienu pamatskolas mācību priekšmetu 32 kredītpunktu apjomā, tātad tiek 

realizētas MK noteikumos noteikās prasības. Ar pamatskolas skolotāju studiju programmām 

var iepazīties Vadības un ekonomikas nodalā un RPIVA studiju daĜā. 

2.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

RPIVA rīko vairākus reklāmas pasākumus, kuros potenciālajiem studentiem ir iespējas 

iepazīties ar studiju programmu ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” saturu un studiju organizēšanas kārtību:  

9) Pilna un nepilna laika studijās Rīgā un augstskolas filiālēs:Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Tukumā un Ventspilī, tiek organizētas atvērto 

durvju dienas. 

10) Vasaras mēnešos lielākājos Latvijas laikrakstos tiek ievietota reklāma par studiju iespējām 

RPIVA, kā arī reklāma Latvijas radio un televīzijā. 

11)   Augstskola katru gadu piedalās izstādē “Skola 2004”. 

12)  RPIVA mājas lapā ir pieejama informācija par studiju iepējām un RPIVA studentu 

aktivitātēm, augstskolas vēsturi, docētājiem un sadarbības partneriem. 



 

 

13) Katru gadu tiek papildināti un izstrādāti jauni RPIVA studiju programmu informatīvie 

bukleti un citi reklāmas materiāli. 

14) Studiju programma tiek reklamēta  Izglītības iestāžu vērojumu prakses ietvaros. 

 

3.Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa. 

Studiju programmas akreditācija 2001.gadā ir kā atzinums studiju programmas 

nepieciešamībai valstī. Akreditācijas pašvērtējuma ziĦojumā  2001.gadā tika pamatota studiju 

programmas aktualitāte valstī, bet pašvērtējuma periodā studiju programmas aktualitāti valstī 

papildina absolventu konkurēt spēja darba tirgū. Periodā no studiju  programmas akreditācijas 

līdz 2005.gadam,  studiju programmu absolvējuši 143 absolventi . No tiem pilna laika 98 , 

nepilna laika 45. No aptaujātajiem absolventiem 64% strādā skolās, pēc divu, trīs gadu 

pedagoăiskā darba pieredzes, viĦi veiksmīgi pretendē uz izglītības iestādes vadītāja vietu 

un/vai izglītības iestādes vadītāja vietnieka vietu. Par izglītības iestādes vadītājiem strādā 15 

absolventi. Turpinot studijas maăistrantūrā, absolventi atzinīgi novērtējuši otrā līmeĦa 

profesionālas izglītības zināšanu un prakses vienotību kā pamatu veiksmīgai karjerai un 

turpmākajai izaugsmei. 20 absolventi ir direktora vietnieki gan vispārizglītojošajās skolās, gan 

koledžās, gan mūzikas skolās. 7 absolventes vada pirmskolas izglītības iestādes, 5 absolventi 

strādā Izglītības ministrijā. 

Par studiju programmas saturu ieinteresējušies Lietuvas, Vācijas un Austrijas valstu 

kolēăi.   

RPIVA Skolvadības katedra sadarbojas ar Lietuvas ŠauĜu universitāti.  

2005. gada rudenī RPIVA Vadības un ekonomikas nodaĜā viesojās vieslektors no 

Austrijas Lincas Pedagoăiskās Diocēzes akadēmijas.  

Studiju programmas attīstībā Ħemtas vērā jaunākās izglītības attīstības tendences 

Eiropā, kuras paredz vienotas izglītības telpas veidošanu. Studiju programmā ir studenti,  kuri 

devušies apmaiĦas braucienos uz Vāciju, Spāniju, BeĜăiju, Angliju. Pavisam kopā 9 studenti. 

Absolventi  konkurē Eiropas darba tirgū. Divas studentes strādā par projektu vadītājām 

Anglijā un viena, saĦemot rekomendāciju no Skolvadības katedras, pretendē uz stipendiju 

maăistrantūras studijām Vācijā. 

 

 

 

4.Studiju programmas novērt ējums 

4.1 .Studiju programmas saturs   

4.1.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 



 

 

Studiju programmas ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” anotācijā minētas MK (2005.gada16.augusts) prasības studiju programmām, 

kuras realizē izglītības vadītāju sagatavošanas programmas, kurām jābalstās uz MK 

noteikumiem Nr.612 “ Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un 

izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldībau dibināto vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās izglītības vidējās izglītības iestāžu vadītājus.” Šo noteikumu 

28.3.apakšpunkts nosaka, ka Izglītības iestādes vadītājs pirms atestācijas apgūst 

tālākizglītības kursu “Vispārējās izglītības iestādes darba organizācija” vai akreditētu 

studiju programmu, kas ietver šādus tematus:  

• Izglītības sistēmas mērėi un galvenie attīstība svirzieni;  

• Tiesību akti, kas regulē izglītības iestādes darbību; 

• Izglītības procesa organizēšana un izglītības kvalitāte; 

• Izglītības iestādes attīstības novērtēšana un stratēăiskā plānošana; 

• Izglītības iestādes vadītājam nepieciešamā kompetence un zināšanas saskarsmes 

psiholoăijā; 

• Izglītības iestādes personāla un saimnieciskā vadība; 

• Darba tiesisko attiecību regulējums normatīvajos aktos; 

• Administratīvais process izglītības iestādē un lietvedības pamati; 

• Darba aizsardzība un izglītojamo drošība 

Studiju programma pilnā mērā realizē IZM un MK apstiprinātās prasības izglītības 

iestāžu vadītājiem. Jāatzīst, ka izglītības darba vadītāju profesijas standarta vēl nav, bet 

Izglītības likums nosauc prasību, ka izglītības iestāžu vadītājiem jābūt pedagogiem, tātad 

pirms pretendēšanas uz vakanto izglītības iestādes vadītāja vietu, iepriekš jāiegūst 

pedagoăiskā izglītība. Studiju programmas saturā ir integrēta pedagoăiskā izglītība. Kā arī 

trīs semestros ar 32 KP apjomu studenti apgūst pamatizglītības skolotāja specialitāti.  

Pašvērtējuma periodā studiju programmu absolvēja izglītības darba vadītāji ar 

sekojošu pamatskolas skolotāja specializāciju - 16 sociālajās zinībās, 5 angĜu valodā, 1 

latviešu valodā, 11 informātikā, 3 matemātikā. Studenti veiksmīgi konkurējuši darba tirgū 

un strādā apgūtajā specialitātē. 

Tātad ir reāli pārbaudāms, skaidrs  studiju programmas mērėis, tas ir sasniedzams, jo 

definēts Skolotāja profesiju standartā un MK noteikumos. 

4.1.2 Studiju programmas atbilstība citiem normatīvajiem aktiem, ES prasībām un 

rekomendācijām. 

Studiju programmas atbilstība LR profesiju standartam, kā arī MK normatīvajiem 

aktiem jau pamatota iepriekšējā sadaĜā. Studiju programmas saturs atbilst bakalaura 



 

 

deskriptora prasībām, kuras izvirzītas Eiropas izglītības telpai un definētas arī Latvijā, 

vadoties pēc 2002.gada 12. – 13.marta internacionālas konferences Amsterdamā 

“International conference on Accreditation and quality assurance” apspriestā bakalaura 

deskriptora. Bakalaura kopīgais deskriptors nosaka vispārējās prasības studentiem bakalaura 

grāda piešėiršanai.  

• Bakalaura grādu piešėir studentiem, kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē 

zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo izglītību un tipiski ir tādā līmenī, 

kurš pamatojas uz augsta līmeĦa mācību grāmatām, taču vienlaikus ietver dažādus 

aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākas zināšanas; (šo 

prasību atbilstību apliecina valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultāti specialitātē un 

izglītības vadības teorijā un praksē, kā arī valsts pārbaudījums pedagoăijā un 

psiholoăijā) 

• Studentiem, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas 

apliecina profesionālu pieeju savam darbam vai profesijai un, kuri apliecina 

kompetenci, izvirzot argumentus un tos pierādot; un risinot problēmas savā studiju 

jomā; ( šo prasību atbilstību apliecina valsts kvalifikācijas prakse specialitātē un 

skolvadībā) 

• Studentiem, kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus (parasti savā 

studiju jomā), izdarīt secinājumus, kas ietver atbilstošu sociālo, zinātnisko vai 

ētisko aspektu atspoguĜojumu; (šo prasību atbilstību apliecina diplomdarbu un 

specializācijas kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas un vērtēšanas rezultāti) 

• Studentiem, kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, 

gan nespeciālistu auditorijā; ( šo prasību atbilstību studenti apliecina kursa daros, 

prakses aizstāvēšanas konferencēs, studentu konferencēs, apmaiĦas studijās) 

• Studentiem, kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prsmes, kas tiem nepieciešamas, lai 

turpmāk varētu ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas. (šo 

prasību atbilstību apliecina studiju programmas absolventu tālākizglītības rādītāji) 

Studiju programma atbilst Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu.  

Studiju programmas saturs ir pierādījis atbilstību izglītības ilgtspējīgai attīstībai - 

dzīves un profesionālo prasmju ilgtspējīgai attīstībai. Šo atbilstību nosauc Baltic 21E 

Izglītības sektora galvenais mērėis – Katram indivīdam ir jābūt kompetentam piedalīties 

ilgtspējīgas attītības procesos, kas apmierina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot draudus 

nākamo paaudžu vajadzībām. Studiju programmas saturs piedāvā studējošajiem apgūt tādas 

prasmes un kompetences, kuras viĦiem būs nepieciešamas gan profesionālajā jomā, gan pildot 



 

 

nākotnē lēmumu pieĦēmēja lomu. Studju procesu realizē mācībspēki ar atbilstošu kompetenci 

ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanā. Ilgtspējīgas izglītības aspekti ir iekĜauti studiju 

programmas saturā: lietišėā informātika, ētika un estētika, saskarsmes psiholoăija, mūsdienu 

skolu attīstības tendences, izglītības politika, bilingvālā izglītība, starpkultūru atšėirības, 

sabiedriskās attiecības, izglītība un demokrātija Eiropā, pieaugušo pedagoăija, socioloăija, 

loăika, izglītības attīstības plānošana, veselības izglītība, skolas vide un ergonomika u. c. 

Eiropas savienības izglītības telpas prasības ir kredīpunktu pielīdzināšana ECTS .Šis 

process RPIVA tiek realizēts. Absolventi saĦem kvalifikāciju apstiprinošu izglītības 

dokumentu, kurā Latvijā saĦemtie kredītpunkti tiek pielīdzināti ECTS. 

Eiropas Augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā 

tiek nosauktas prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, izveidošanas mērėi un to 

sasniegšanas ceĜi. 1. Partnerība. Studentu un personāla kā partneru centrālā loma. 2. 

Izvērtējums. Mērėu saniegšanā būtisks ir izvērtējums ar šim procesam noteiktām priotitātēm: 

grādu sistēmu, kvalitātes nodrošināšanu, studiju periodu un grādu atzīšanu. 3. Jāpalielina 

nodarbinātība absolventiem ar bakalaura grādu. 4. Līdz 2010.gadam katrai augstākās 

izglītības sistēmai ieviest Aptverošo kvalifikāciju ievadstruktūru Eiropas Augstākās izglītības 

telpai, kura ietver trīs ciklus, vispārējus uz studiju rezultātiem  un kompetencēm balstītus 

deskriptorus katram no cikliem, kā arī kredītpunktu diapazonu pirmajam un otrajam ciklam. 5. 

Katrā dalībvalstī jāveido pasākumu plāns ārvalstu kvalifikāciju atzīšanai un šī procesa 

uzlabošanai. 6. Eiropas izglītības telpa saskata nacionālo un Eiropas kvalifikāciju 

ievadstruktūru veidošanos kā jaunu iespēju mūžizglītības tālākā integrēšnā augstākajā 

izglītībā.  

Augstāk minētie ES izglītības telpas mērėi un uzdevumi nosauc studiju programmas 

attīstības virzienus kopīgā RPIVA mērėa realizēšanā.  

Analizējot studiju programmas kredītpunktu diapazonu, secinu, ka nozares 

profesionālās specializācijas kursi sakārtoti atbilstoši ES izglītības telpas prasībām.  

Tā kā studiju programmā ir studenti, kuri studiju saturu realizējuši apmaiĦas studijās 

Vācijā, Spānijā, Anglijā un BeĜăijā, tad studiju programmas saturs vairākkārt pielīdzināts 

iepriekš nosaukto valstu augstākās izglītības iespējām. Tomēr jāatzīst, ka nodrošināt studentu 

mobilitāti Eiropas izglītības telpā tik viegli nav, jo būtiski atšėirīgas ir izglītības apgūšanas 

tradīcijas.  

4.1.3. Studiju plāna atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Studiju programmas plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. Tas 

veidots balstoties uz  Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 



 

 

standartu, MK prasībām izglītības iestādes vadītāju izglītībai un Eiropas augtākās izglītības 

prasībām noteiktām Bergenas komunikē.  

Studiju programmas mērėi un uzdevumi Mērėu un uzdevumu atbilstība studiju 
plānam 

Mērėis:  

sagatavot profesionāli kvalific ētus, 

radošus un gan Latvijas, gan Eiropas 

darba tirgū konkurēt spējīgus izglītības 

darba vadītājus, motivētus pašpilnveidei 

un mūžizglītībai demokrātiskos un strauji 

mainīgos sociāli ekonomiskajos apstākĜos. 

Studiju programmas uzdevumi: 

1. sniegt studentiem pamatzināšanas par 

izglītības iestādes un izglītības 

struktūrvienības vadīšanas 

principiem, funkcijām mainīgos 

izglītības politikas apstākĜos Latvijā; 

2. attīstīt studenta zināšanas, iemaĦas, 

prasmes un attieksmes atbilstoši 

izglītības vadītāja profesionālajām 

kompetencēm Latvijā un Eiropā; 

3. dot iespēju studentiem teorētiskās 

zināšanas izmantot praksē, veicinot 

pašpieredzes gūšanas iespējas, 

nodrošinot citu pieredzes un pasaules 

pieredzes salīdzināšanas  un 

novērtēšanas iespējas; 

4. attīstīt studentam prasmi ātri un 

veiksmīgi pieĦemt lēmumu gan 

patstāvīgi, gan komandas sastāvā 

pedagoăiskajā un vadības darbā, 

strauji mainīgos pārmaiĦu apstākĜos; 

5. veidot profesionālās un vispārīgās 

pedagoăiskās un sociālās prasmes, 

izvēloties un pielietojot piemērotas 

darba metodes un organizācijas 

formas, analizēt un izvērtēt savu 

pedagoăisko un vadības darbību; 

6. veidot studentu attieksmi pret 

skolēniem, vecākiem un pedagoăisko 

un saimniecisko personālu izglītības 

iestādē, attīstot pedagoăiskās 

Studiju programmas mērėī definētais saturs atbilst  
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpas 
veidošanas mērėiem un uzdevumiem, kuros nosauc 
austāko profesionālo izglītību kā ievadstruktūru 
mūžizglītībai, akcentējot studentu un docētāju 
sadarbību pētnieciskajā darbā. Studiju programmas 
saturs  balstīts  uz bakalaura deskriptorā 
nosauktajām prasībām. 
 
 
 
 
 
 
Šo uzdevumu atklāj nozares profesionālās 
specializācijas kursi.( Skatīt studiju programmas) 
plānu. 
 
 
 
 
 
Šo uzdevumu studiju prgrammas saturā atklāj 
pedagoăiskās prakses. Izglītības iestāžu vērojumu 
prakse. Studiju kursi: sabiedriskās attiecības, 
izglītība un demokrātija Eiropā, starpkultūru 
atšėirības  un c. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atklāj 
skolvadības aktīvās prakses, kvalifikācijas prakses, 
studiju kursi Izglītības politika, pasaules izglītības 
sistēmas. 
 
 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido 
docētāju darba metodes, pedagoăiskie un 
psiholoăiskie studiju kursi: motivācija un 
komunikācija, komandas darbs, projektu vadība, 
analīze. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido 
studentu sadarbība ar docētājiem, komunikācijas 
mērėu un satura izzināšana, zinātnisko darbu 
plānošana, problēmas definēšana, pētījuma rezultātu 
analīze, prezentēšanas metodožu apgūšana 
pedagoăiskā darbinieka profesionalitātes studiju 
kursos un c. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atklāj 
aktīvā skolvadības praksē ar audzinātāja darba 
vadības uzdevumiem, kā arī studiju kursi 
audzināšanas teorija un metodika un praktiskā 



 

 

saskarsmes iemaĦas mācīb u 

nodarbībās, ārpusstundu pasākumos 

un vadības procesa organizēšanā; 

7. sniegt studentiem prasmes 

informācijas ieguvē, atlasē un 

apstrādē, kritiski vērtēt un analizēt; 

8. motivēt studentus pedagoăiskajam, 

izglītības vadības darbam un 

mūžizglītībai. 

9. Nodrošināt pedagoăisko zināšanu, iemaĦu 

apguvi; studiju satura apvienošanu ar 

pedagoăisko darbību, kas attīstītu prasmes 

skolotāja funkciju veikšanai;  

 

pasākumu organizēšanas pieredze katras 
skolvadības  prakses ietvaros, studiju kursos 
pieaugušo pedagoăija un c. 
 
 
 
Šī uzdevuma saturs balstīts nākotnes vajadzību 
realizēšanai. Informācijas tehnoloăijas kā vajadzība 
nākotnes  profesiju apgūšanai, kā pamats 
mūžizglītībai. Prasmi kritiski vērtēt un analizēt 
nodrošina nozares profesionālie studiju kursi. 
 
Šī uzdevuma saturu nosaka profesionālās augstākās 
izglītības valsts satndarts. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atkāj 
pamatskolas skolotāja specialitāte, kuru katram 
studentam jāizvēla satbilstoši savām spējām un 
vajadzībām. Šī uzdevuma realizācijas saturs 
nodrošina izglītības darba vadītājam pamatskolas 
skolotāja specialitāti.  

 
Studiju programmas saturā ir realizētas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasības, kuras nosaka, ka vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir vismaz 20 KP, 

tai skaitā humanitārie un sociālo zinātĦu teorētiskie kursi, nozares teorētisko pamatkursu un 

informācijas tehniloăiju kursi kopā 36 KP. Nozares profesionālie specializācijas kursi – 98 

KP, tie veido un nosaka kvalifikācijas pamatu, tajos ietilpst arī pamatskolas skolotāja 

specialitāte.  

 Valsts pārbaudījumiem atvēlēti 14 KP, un brīvās izvēles studiju kursiem 6 KP – 

studentiem ir iespēja izvēlēties no sešiem studiju kursiem trīs.   

Kopējais kredītpunktu skaits 200 KP, kas atbilst otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam. 

Pāšvērtējuma perioda laikā studiju programmas kursi mainīti vairākkārt. Notikušas 

divas vispārizglītojošo un nozares teorētisko pamatkursu pielīdzināšanas RPIVA vienotajām 

un Eiropas prasībām, kā arī saistīts ar straujo augstskolu izglītības politikas maiĦu un 

sakārtšanu Eiropas prasībām. Studiju kursu izmaiĦas veido 16%.  

Atbilstoši otrā līmeĦa profesionālās augstākās  izglītības standarta prasībām 

vispārizglītojošo studiju kursu apjoms no 35  KP samazināts uz 20 KP, nozares teorētisko 

studiju kursu  un informācijas tehnoloăiju kursu apjoms no 45 KP uz 36 KP un palielināts 

profesionālo studiju kursu apjoms  līdz  69 KP.  

Studiju programmas saturs nozares profesionālajā daĜā papildināts ar sekojošiem studiju 

priekšmetiem: 

• Valsts sektora pārvalde 1KP 



 

 

• Skolu pašpārvalde un līdzpārvalde 1KP (abi studiju kursi veido vienu saturisko bloku 

– skolu iekšējā un.ārējā sadarbība) 2KP 

• Bilingvālā izglītība 2KP 

• Laika, stresa un pašmenedžments 2KP 

• Kvalitatīvo pētījumu metodes skolvadībā 2KP 

• Skolotāju profesionalitāte  8KP– (Prezentēšana kā metode 2KP. Skolotājs kā 

moderātors (e –studijas) 2KP. Kritiskās domāšanas veicināšanas metodes skolā 2KP. 

Lietišėā etiėete, stils un mode 2KP) 

• Komandas un grupas vadība 1KP ir studiju kursa projektu vadība un izstrāde 

sastāvdaĜa kopā 4KP 

• Starpkultūru atšėirības 2KP 

• Starptautiskās attiecības 2KP 

Studiju priekšmetiem ir mainīts kredītpunktu skaits sakarā ar zinātnes attīstību un 

praktisko pielietojumu skolvadības jomā: 

Personāla vadība  3KP; metodiskais darbs skolā 3KP; studiju kursa grāmatvedība un 

finanses  2KP pievienota 1KP apjomā saturiskā daĜa skolu grāmatvedība un finanses,  

kopā 3KP. 

4.1. 4. Teorijas un prakses saskaĦotība 

Pašnovērtējuma periodā studiju programmas praktiskajā realizācijā aktīvāk strādājām  

divos virzienos: 

1. studentu praktisko skolvadības prasmju aktualizēšana un zinātniskās darbības 

kvalitatīvā uzlabošanā; 

2. studentu motivācijas paaugstināšanu apmaiĦas mācību projektiem. 

  Profesionālās iemaĦas un prasmes studenti apgūst profesionālajās praksēs 26 nedēĜas 26 

KP apjomā. 8 nedēĜas tiek atvēlētas pamatskolas skolotāja specialitātes praksei un 18 nedēĜas 

skolvadības praksei 4.semestrī 2 KP - izglītības iestāžu vērojumu prakse, 6.semestrī 5 KP – 

skolvadības aktīvā prakse, 8.semestrī 5 KP - skolvadības aktīvā prakse un 10.semestrī 

kvalifikācijas prakse 6 KP apjomā. 

Prakšu mērėis: dot iespēju studentiem izglītības vadības teorētiskās zināšanas izmantot un 

pielietot praksē un  iegūt izglītības darba vadītājam nepieciešamās profesionālās 

kompetences; veicināt un attīstīt studentu pedagoăisko kompetenču veidošanos 

Prakšu uzdevumu skaidrojumi (katrā praksē izvirzīto uzdevumu saturu atsevišėi skatīt 

prakšu aprakstos)  



 

 

1. 4.semestra vērojumu praksē, aktualizējot novērošanu kā pētījuma metodi, iepazīstināt 

studentus ar izglītības iestāžu dažādību Latvijā, viesojoties atšėirīgās izglītības 

iestādēs (izglītības iestāžu reăistrs). 

2. 6.un 8.semestrī aktīvajā skolvadības praksē uzdevumi virzīti konkrētu praktisko 

skolvadības kompetenču apgūšanai, tiesību aktu, kas regulē izglītības iestādes darbību, 

izzināšana un prakstisko vadības pasākumu organizēšanai. Prakses jautājumi saistīti ar 

teorētisko kursu apgūšanu attiecīgajā semestrī. Jāatzīst, ka straujā prasību izpilde 

attiecībā uz studiju programmas sakārtošanu atbilstoši otrā līmeĦa profesionālajam 

augstākās izglītības valsts standartam radīja nesaskaĦotību teorijai un praksei, un bija 

nepieciešama laiks, lai teorijas un prakses sakaĦotību atjaunotu. Aktīvā skolvadības 

prakse aizsākas ar ievadsemināru, prakses skolu sadali, iepazīšanos ar prakses 

aprakstu, studenta tiesībām un pienākumiem. Pēc prakses studenti iesniedz prakses 

dienasgrāmatu, kuru izskata prakses vadītājs un sagatavo diskusijai atbilstošus 

jautājumus. Prakse noslēdzas ar semināru, kurā studenti prezentē prakses 

dienasgrāmatu, atbild uz prakses vadītāja jautājumiem, analizē prakses gaitu un gūto 

pieredzi, raksta testu par izzinātajiem reglamentējošajiem tiesību aktiem skolu 

darbībai, raksta pašnovērtējumu un iesniedz to prakses vadītājam.   

3. Kvalifikācijas prakse ir 8.un 10.semestrī. 8.semestrī students demonstrē savas 

pedagoăiskās prasmes un 10.semestrī students ir skolas direktora asistents un 

demonstrē profesionālās vadības prasmes izglītības iestādē, vadot ieskaites pasākumus 

pedagoăiskajam personālam un skolēnu klašu grupai. Vienu no pasākumiem filmē vai 

/un fotogrāfē, iesniedzot skolvadības katedrā kopā ar kvalifikācijas prakses 

dienasgrāmatu. 

Studiju programmas pašnovērtējuma periodā aktīvi analizēta studentu zinātniskā darbība. 

Izvirzītas atbilstošas prasības: 

1.kursā – zinātniskais referāts 1KP un argumentētās esejas studiju priekšmetu ietvaros 

2.kursā -  kursa darba pieteikums ar izstrādātu zinātniskā darba ievadu, kurā jau atlasīta 

zinātniskā literatūra, studentam tiek ieteikts darba vadītājs/ konsultants, apstiprinot kursa 

darba tēmu. 

3.kursā – kursa darba teorētiskā daĜa, prezentācija ar kodoskopu 

4.kursā – kursa darba teorētiskās daĜas papildināšana ar pētījumu (skat. prasības kursa 

darbiem), prezentēšana PowerPoint lietojumprogrammā. 

5. kursā – diplomdarba prezentācija PowerPoint lietojumprogrammā. 



 

 

Turpmāk jāvērš uzmanība precīzākai kursa darbu vadītāju sadalei. Būtiski ievērot studentu 

vēlmes un novērtēt vadītāja un studenta sadarbības iespējas kā pilna laika, tā nepilna laika 

studijā.  

Studiju programmas pašnovērtējuma periodā veikts darbs studentu motivācijai apmaiĦas 

mācību braucieniem.  Visbiežāk studenti izvēlas to valstu augstskolas, kurās ir ilggadīga 

pieredze apmaiĦas studentu uzĦemšanā. Laba sadarbība izveidojās ar Leipcigas universitāti. 

Interesanti studiju darbu vērtē apmaiĦas studenti no Spānijas Mursijas universitātes. 

ApmaiĦas studenti labprāt dalās  pieredzē par studiju procesa uzlabošanu, tiekas ar jaunāko 

kursu studentiem un stāsta par iegūto pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm, vienādo un 

atšėirīgo Eiropas valstu izglītības saturā un studiju procesa organizēšanā. 

4.2. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programmas realizēšanā ir iesaistītas vairākas RPIVA struktūrvienības. 

Skolvadības katedra, Izglītības psiholoăijas katedra, Organizāciju psiholoăijas katedra, 

Vispārīgās pedagoăijas katedra, Informātikas katedra, Ekonomikas un uzĦēmējdarbības 

katedra, Valodu katedra.  

Studentiem ir iespēja papildus izmantot datorklases, bibliotēku, sporta zāli, piedalīties 

zinātniskajās konferencēs un semināros, mākslinieciskajā pašdarbībā, studentu pašpārvaldē. 

4.2.1.Izmantotās metodes, studiju sagaidāmo rezultātu izklāsts. 

Studiju satura realizēšanā pedagoăiskajā procesā izmanto aktīvās apmācības metodes 

un formas: darbu auditorijās (lekcijas,  diskusijas, projektu darbu, grupu darbu,  pedagoăisko 

un vadības situāciju analīzi, semināri, kolikviji, kontroldarbi, lietišėās spēles un c), ieskicē 

problēmu risināšnas metodes, lēmumu pieĦemšanas metodes (trīs soĜu lēmumu pieĦemšanas 

metodi, desmit soĜu lēmumu pieĦemšanas metodi, alternatīvu izvirzīšanu, realizē lēmumu 

pieĦemšanas metodes virtuālajā vidē). Studiju saturā aktualizē patstāvīgo studentu darbu 

(darbs bibliotēkās, datorklasēs, individuālās konsultācijas), kas veicina studentam pašanalīzes 

un pašregulācijas veidošanos. Ir mācību ekskursijas un praktikumi izglītības iestādēs. 

 Balstoties uz rīcības programmu izglītības ilgtspējīgai attīstībai, katrs students iegūst 

zināšnas, vērtības un prasmes, lai kĜūtu par aktīvu, demokrātisku un atbildīgu pilsoni un 

piedalītos lēmumu pieĦemšanās procesos gan individuālajā, gan augstskolas līmenī, 

apzinoties savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, tādējādi apgūstot 

kompetences profesionālajai darbībai.  

Studiju programmas ietvaros tiek aktivizēta studentu un docētāju sadarbība zinātnes 

un praktisko pētījumu attīstībai, saistot tos ar sabiedrības  vajadzībām ilgtspējīgā attīstībā.  



 

 

Studiju procesā izmanto video materiālu, lai apgūtu demokrātiskākās kontroles 

tehnikas, vērotu pedagoăisko procesu vispārizglītojošajās skolā, analizētu un vērtētu, meklētu 

labākos risinājumus profesionālo kmpetenču apgūšanai. 

4.2.2. Vērt ēšanas sistēmas analīze 

RPIVA studiju procesā saskaĦā ar augstākās izglītības standartu izmanto vērtēšanas 

sistēmu 10 ballu skalā. Studiju kursu vērtējumā tiek Ħemts vērā studentu lekciju (ne mazāk kā 

75%), semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. Katrs studiju kurss ietver praktiskos 

darbus atbilstoši studiju kredītpunktu skaitam. Studentu studiju sasniegumu vērtēšanas 

kritēriji ir atspoguĜoti studiju kursu aprakstos, prasības eksāmeniem tiek apspriestas katedru 

sēdēs, Valsts pārbaudījumu saturu izskata un apstiprina Vadības un Ekonomikas nodaĜas 

Dome. 

Studiju kursu noslēguma pārbaudījumos, kuros tiek izmantots grupu darbs, galvenais 

uzsvars tiek likts uz prasmi diskutēt, aizstāvēt viedokli, pamatot.  

Pētnieciskā darba prasmju izvērtēšanā svarīga ir literatūras izmantošana svešvalodās, 

interneta izmantošanas prasmes informācijas ieguvei un apstrādei, prezentēšanas prasmes un 

pētnieciskā darba aktualitāte mūsdienās, teorijas un prakses saistība. 

Docētāji studiju kursu apguves vērtēšanā izmanto arī analītiskās vērtēšanas metodes, kuras 

nosaka, ka ieskaitē un eksāmenā gūtais vērtējums sastāda 50% līdz 70% , bet galīgo 

vērtējumu nosaka studenta darbs visā semestrī. Piemēram, referāti, patstāvīgie darbi, projekti 

veido 30% no kopvērtējuma,  piedalīšanās semināros, kolikvijos, disputos – 20% no 

kopvērtējuma un eksāmens veido 50% no kopvērtējuma. 

Vērtēšanas sistēma 

Apguves 

līmenis 

Atzīme Skaidrojums ECTS atzīme 

10 Izcili ( with distinction) A ěoti augsts 

9 Teicami ( excellent) A 

8 ěoti labi ( very good) B Augsts 

7 Labi (good) C 

6 Gandrīz labi ( almost good) D 

5 Viduvēji (satisfactory) E 

Vidējs 

4 Gandrīz viduvēji  

(almost satisfactory) 

E/FX 

Zems 

 

3-1 Nepietiekams vērtējums  

( unsatisfactory) 

Fail 



 

 

Kā pozitīvu aspektu vērtēšanas sistēmā studiju programmas pašvērtējuma laikā var 

minēt faktu, ka nav bijušas studentu sūdzības par vērtēšanas sistēmu RPIVA. Nozares 

profesionālās specializācijas studiju kursu docētāji  pieĦēmuši kopīgu pieeju lekciju un 

praktisko semināru apmeklējuma sistēmai,  motivējot studentus zinātnisko darbu izpratnei - 

par katru kavēto nodarbību studenti raksta temai atbilstošu argumentēto eseju. 

4.2.3.Atbalsts un palīdzība studentiem. 

Bergenas komunikē 2005. gada maijā, tika nosaukti tālākie uzdevumi un prioritātes 

vienotas Eiropas izglītības telpas veidošanai. Viens no uzdevumiem ir sociālā dimensija, kā 

Eiropas Augstākās izglītības telpas neatĦemama sastāvdaĜa. Definējot sociālās dimensijas 

saturu, atkārtoti tika uzsvērts, ka jārada studentiem atbilstoši apstākĜi, lai tie varēti sekmīgi 

pabeigt studijas, un tiem nerastos šėēršĜi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēĜ. Sociālā 

dimensija ietver valdību veiktos pasākumus studentu atbalstam. Arī studiju programmas 

ietvaros ik gadu tiek radīti apstākĜi un vide veiksmīgam studiju procesam. Docētāju 

konsultāciju grafiks pieejams internetā, studentu zinātniskā darba vadītāji regulāri konsultē 

studentus. Kvalifikācijas darbiem tiek laicīgi norādīti vadītāji. Studiju programmas direktore 

reizi nedēĜa pieĦem studentus ar interesējošajiem jautājumiem. Šajā studiju programmā 

studējošajiem studentiem veidojas apzināta motivācija vadības un pedagoăiskajam darbam. 

Studenti agri un veiksmīgi iekĜaujas darba tirgū – interešu centros, vada dažādus kursus, 

mūzikas stundas, pulciĦus un c.  Tas daĜēji atrisina studentu sociālās problēmas, bet ietekmē 

studentu mācību rezultātus. Svarīgi ir respektēt studentu vēlmi – skolotāja specialitāti apgūt 

ceturtajā semestrī, jo tad studenti darba iespējas meklētu skolās, nevis citās organizācijās.  

Arvien būtiskāku vietu studiju procesā ieĦem pašizglītība un  pašmenedžments, laika 

plānošana un stresa vadīšana. Studentiem tiek piešėirti sesijas pagarinājumi un organizēti 

pasākumi veiksmīgai pirmkursnieku adaptācijai studiju vidē, piešėirti akadēmiskie 

atvaĜinājumi. 

Studiju programmas statistika liecina par to, ka pašvērtējuma perioda laikā 

akadēmisko atvaĜinājumu noformējuši 4 pilna laika studenti, 9 nepilna laika studenti; 

izstājušies 10 studenti pilna laika studijās, no kuriem 4 neuzsāka studijas 1.kursā, 2 

studentiem no 3.kursa netika piedāvāta specialitāte angĜu valodas skolotājs, un viĦi pārgāja 

studēt uz citu augstskolu, trīs studenti atskaitīti par studiju programmas prasību neievērošanu. 

6 studenti nepilna laika studijās atskaitīti par studiju finansiālo prasību neizpildīšanu. Nepilna 

laika studijās vērojama bieža studentu kustība no citām augstskolām uz RPIVA,  arī studentu 

kustība RPIVA, tāpēc statistika fiksē, ka uz studiju programmu “Izglītības darba vadītājs un 

viena priekšmeta skolotāja pamatskolā” atnākuši 5 studenti nepilna laika studijās. 

4.3. Studiju programmas nodrošinājums un vadība 



 

 

4.3.1.Studiju programmas nodrošinājums ar akadēmisko personālu 

Kopā studiju programmā ir nodarbināti 34 docētāji, no tiem 15 zinātĦu doktori 44%,  

19 maăistri 56%.  25 pamatdarbā 74%,   9 blakus darbā 26%. Noteikumos par prasībām 

studiju programmu akreditāciju noteikts, ka 50% stādājošajiem jābūt pamatdarbā un 30% no 

tiem ar doktora zinātnisko grādu nozares profesionālās specializācijas kursos. Studiju 

programmas nodrošinājums ar docētājiem izpilda šīs prasības. 

 

 

 

 

 

Npk. Zinātniskais grāds, 

amata nosaukums 

Docētāju 

uzvārds 

 

vārds 

Katedra Pamatdarbā/ 

blakusdarbā 

1. Dr.philol.prof. Viltorija Kuzina Valodu  Pamatdarbs 

2. Dr.paed.,prof. Kaltigina Margarita Valodu Pamatdarbā 

3. Dr.chem.,asoc.prof. Gedrovics Jānis Sporta un deju Pamatdarbā 

4. Dr.paed.,prof. Jurgena Inese Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

5. Dr.psih. asoc.prof. ĥikiforovs OĜegs Izglītības 

psiholoăijas  

Pamatdarbā 

6. Dr.psih. asoc.prof Svence  Guna Izglītības 

psiholoăijas  

Pamatdarbā 

7. Dr.paed.,profesore Anspoka Zenta Skolas 

pedagoăijas 

Pamatdarbā 

8. Dr.paed.,asoc.prof. Muzis Ivars Skolvadības Pamatdarbā 

9. Dr.paed. as.prof. ŠkoĜĦikova Tamāra Sporta un deju Pamatdarbs 

10. Dr.paed.,docents Baumanis Aldis Skolvadības Blakus darbs 

11. Dr.paed.,docents KrastiĦš Valdis Skolvadības Blakus darbs 

12. Dr.paed.,docents SautiĦš Nils  Ekonomikas 

katedra 

Pamatdarbā 

13. Dr.paed.,docente Vīgante Rasma Vispārīgās 

pedagoăijas  

Blakus darbs 

14. Dr.paed.docente Kāposta Iveta Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā? 

15. Dr.paed,docente Garjāne Beatrise Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

16. Mag.art.,docente Lapacinska Velta Vispārīgās Pamatdarbā 



 

 

pedagoăijas  

17. Mag.paed, docente Lāce Ingūna Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdars 

 

18. Mag.phil.lekt. Valdis Turins Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

19. Mag.ing.,lektore Urpena  Inese Informātikas Pamatdarbā 

20. Mag.paed, lektore Geikina Silvija Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

21. Mag.hist. lekt. Marsone StaĦislava Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

22. Mag.psih.,lektore Blumberga Solveiga Organizāciju 

psiholoăijas 

Pamatdarbā  

23. Mag.psih.,lektore BērziĦa  Dace Izglītības 

psiholoăijas  

Pamatdarbā 

24. Mag.paed.,lektore Purmale Rasma Pirmskolas 

pedagoăijas 

Blakus darbā 

25. Mag.paed.,lektore Stipina   Daiga Skolvadības Blakus darbs 

26. Mag.oec.,lektore Eglīte Inga Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Pamatdarbā 

27. Mag.paed.,lektore Germane Irēna Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Blakus darbs 

28. Mag.oec.,lekt. Vīgnere Aija Ekonomikas un 

.uzĦēmējdarbības 

Pamatdarbā 

29. Mag.,chim.,lektors LiepiĦš Emīls Skolvadības Pamatdarbā  

30. Mag.soc.,lektore Līne Antra Skolvadības Pamatdarbā 

31. Mag.paed.,lektors ěaudams Vitolds Skolvadības Blakus darbs 

32. Mag.skolv. lektors GrīviĦš Ritvars Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Blakus darbs 

33. Mag.paed.,docente Kalve Aija Skolas 

pedagoăijas 

Pamatdars 

34. Mag.paed.,lekt. Bagone Ināra Valodu Pamatdarbā 

 

4.3.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Docētāju kvalifikācija atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Akadēmiskais personāls iesaistīts katedras zinātniski metodiskās tēmas izpētē. Jau ilgus gadus 

Skolvadības katedra par zinātnisko tēmu izvirzījusi “Skolas vadītāja lomu pedagoăiskā 

procesa dinamiskā attīstībā”. Kopā ar docētājiem zinātniskās tēmas izpētē piedalās arī studiju 

programmas ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā”  pilna laika 

un nepilna laika studenti. Uz daudzu kursa darbu bāzes  turpināti rakstīt un aiztāvēti 



 

 

diplomdarbi. Aktuālākās tēmas ir:  Izglītības iestādes vadītāja darbība lēmumu veidošanā un 

pieĦemšanā, Izglītības darba demokrātiska vadība, Skolas vadītāja autoritātes un līderības 

nozīme pedagoăiskā kolektīva vadīšanā. un  citas.  

Docētāju pētnieciskā darbība nesaistās tikai ar Skolvadības katedras metodisko tēmu, 

bet arī ar docētāju zinātnisko darbību izglītības jomā. Skaidri noteikti virzieni ir metodiskais 

darbs skolās, izglītības kvalitātes nodrošinājums, skolu vadība pārmaiĦu laikā, izglītības 

politikas stratēăija un citi. 

RPIVA akadēmiskā personāla publikācijas un zinātniskie darbi publicēti RPIVA 

ZinātĦu daĜas ikgadējā izdevumā. 

Skolvadības katedra 

OzoliĦa S. (2004). Izglītības kvalitātes un satura reforma Vācijā. SkolotājsNr.5, 21.-

24.lpp. 

KrastiĦš V. ( 2004). Izglītības iestādes pašvērtējuma metodes “Mana skola Eiropā” 

LPF izdevums 33.-36.lpp. 

ěaudams V. (2005). Skolu akreditācija un kvalitātes satndarti, attīstība un 

perspektīvas, LPA Zinātniskie raksti 77. – 81.lpp. 

Vispārīgās pedagoăijas katedra. 

Jurgena I. (2004). Audzināšana un laika mijiedarbība – tradicionālais un inovatīvais. 

Teorija un prakse skolotāju izglītībā II: RPIVA starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. II daĜa. Rīga: Petrovskis un Ko, 240.- 248.lpp. 

Lapacinska V. (2004). Pasaules kultūras vēsture. Mācību līdzeklis 2 sējumos. 1.sēj. –

Rīga: LUMA , 293.lpp.; 2.sēj.- Rīga:LUMA ,325. 

Marsone S. (2004.) Andrejs Bankovičs. Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma 

(1944- 1990). Rīga: RaKa, 115. – 120.lpp. 

Skolas pedagoăijas katedra. 

Anspoka Z.(2004). Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju 

metodiskā kompetence. RPIVA Zinātniskie raksti IV. Rīga: Petrovskis un Ko, 49.-60.lpp. 

Kalve A. 92004). Pārskats par latviešu autoru orăinālliteratūru bērniem un pusaudžiem 

2003.gadā. LNB , 2.lpp. 

Dejas un sporta pedagoăijas un dabaszinību katedra. 

Indāns J., GedrovicsJ. (2004). Dators mūsdienu skolā: Darba vides un veselības 

problēmas. RPIVA Zinātniskie raksti IV. Rīga: Petrovskis un Ko, 227.-235.lpp. 

ŠkoĜĦikova T. (2004). Evaluation System of Prospective Teacher of Physical 

Education: a Competency – Based Approach. The Positioning of Education in Contemporary 

Knowledge Society. NERTAs 32nd Congress. Abstracts. Iceland, Reykjavik, p.67. 



 

 

Psiholoăijas fakultāte 

Izglītības psiholoăijas katedra 

BērziĦa D. (2004).Izglītības sistēmas humanizācijas problēmas Latvijā. Teorija un 

pakse skolotāju izglītībā II. RPIVA Starptautiskās zinātniskās  konferences materiāli. II daĜa. 

Rīga: Petrovskis un Ko, 236.-239.lpp. 

Svence G. (2004). Kreativitrātes psiholoăijas kā zinātnes apakšnozares attīstība 

Latvijas psiholoăijas vēsturē. Kreativitātes izpēte un atraisīšana: IX starptautiskās 

kreativitātes konferences materiāli. Rīga: RPIVA Kreativitātes centrs, 14lpp.(PieĦemts 

publicēšanai) 

Organizāciju psiholoăijas katedra. 

Blumberga S. (2004). Laimes izjūta un dzīves mērėi. Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā II: RPIVA starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daĜa. Rīga: Petrovskis 

un Ko, 381. – 385.lpp. 

Valodu katedra. 

Kaltigina M. (2004). Deutsch in Lettland: gestern, heute und morgen. 

Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Suudost- und Osteuropa. Wien: Verlag 

fuur Leteratur- und Sprachwissenschaft, S. 300-304. 

4.3.3.Personāla atlase, atjaunošanās, mācību un attīstības politika 

 Akadēmiskais personāls regulāri piedalās katedras zinātniskās konferencēs un 

metodiskos semināros Latvijā un ārvalstīs. Daiga Stipina studēja Leipcigā. Docetns Valdis 

KrstiĦš piedalījies mācību semināros Maskavā un Igaunijā. Pašvērtējuma perioda laikā studiju 

programmas ietvaros notikuši semināri docētājiem par efektīvu mācību metožu izmantošanu 

studiju procesā, studiju kursu pašnovērtēšanas metodem un formām., studiju kursu teorijas 

saistība ar praksi. Programmā strādājošo docētāju izaugsme tiek veicināta un atbalstīta gan no 

katedru, gan RPIVA puses, piemēram, nodrošinot transportu. Pozitīvi vērtējamas docētāju 

profesionālās pilnveides veicināšanai RPIVA organizētie pasākumi un izglītojošie semināri. 

Šobrīd programmai tiek piesaistīti absolventu resursi, īpaši prakšu vadīšanā. 

4.3.4.Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā un 

lēmumpieĦemšanas procesa vērt ējums 

Izglītības pamatprincipi ir trīs – demokrātiskuma, humānisma, zinātniskuma principi. 

 Akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības nosaka  studentu tiesības un 

pienākumi un akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi. Studiju programmas satura 

realizēšanā un vadīšanā integrēti daudzveidīgi demokrātiskuma principi, kuri atklāj 

lēmumpieĦemšanas procesus, piemēram, sadarbības princips, līdzvērtības princips, radošuma 

princips, sistēmiskuma princips, tautiskuma princips un c.  Studiju programmas vadīšanā 



 

 

demokrātiskumu raksturo vadības līmeĦa respektēšana un demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izvēle: Delfū tehnika, Vruma – Jetona tehnika, Nominālās grupas metode, Prāta vētras 

metode un citas. Metožu pārzināšana un izmantošana problēmu risināšanā  norāda par studiju 

programmas demokrātisku vadību. 

 
Demokrātijas principu ievērošana lēmumu pieĦemšanā un informācijas nodošanā. 
 

Austākais vadība slīmenis 
Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītājs 

Vidējais vadības līmenis 
Studiju programmas direktors/ docētāji/  

Skolvadības katedras vadītājs 
 

Zemākais vadības līmenis 
Grupu vecākie 

 
Studenti 

 
 

4.3.5. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām 

Studiju programma “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā”  ir daudzu gadu sadarbība ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas skolu pārvaldi 

skolvadības aktīvo un kavlifikācijas prakšu organizēšanā un izglītības iestāžu vērojuma 

prakšu organizēšanā.  

Skolvadības katedra veicina sadarbību ar ŠauĜu Universitāti Lietuvā un BMDA – 

Bakltic Management Development Association, CEEMAN – Central and East European 

Association Network. 

Programmā viesojušies docētāji no ŠauĜiem un Linzas. 

4.4.Studējošie un absolventi 

Pašvērtējuma periodā studējošo un absolventu statistika 

Studējošo skaits programmā:  pilna laika studij ās –    92 

 
              nepilna laika studijās – 115 
           Kopā -  207 
Absolventu skaits : pilna laika studijās -   21 
     nepilna laika studijās –16 

1.kursā imatrikul ēto skaits: pilna laika studijās – 23 

           nepilna laika studijās – 30 

 

4.4.1.Studentu iesaistīšana zinātniskās pētniecības darbā 



 

 

Studiju programmas pašvērtējuma periodā visi studenti tiek iesaistīti zinātniski 

pētnieciskajā darbā. Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma ietvaros ir izstrādāti 

kritēriji kursa darbu un diplomdarbu aizstāvēšanai un vērtēšnai. Studenti jau pirmajā kursā 

tiek aicināti izvēlēties zinātnisko tēmu un apstiprināt to Skolvadības katedrā, vai arī izvēlēties 

vienu tēmu no Skolvadības katedras docētāju piedāvātājiem pētnieciskajiem virzieniem.  

Lielākās problēmas studējošajiem pašvērtējuma periodā sagādāja nepilna laika 

studentu sadarbība ar kursa darbu vadītājiem, kuriem nav pieĦemšanas laiki RPIVA Rīgā. 

Visas nepilna laika studijas notiek Rīgā. 

 

4.4.2.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Aktivizējot studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā, tiek organizētas tikšanās 

ar studiju programmas direktori, lai noskaidrotu izmaiĦas studiju procesa organizēšanā un 

ieteiktu, saskaĦotu veiksmīgākos studiju programmas pilnveides virzienus.  

Tiek organizētas Skolvadības katedras sēdes, Vadības un ekonomikas nodaĜas sēdes, 

Studiju padomes sēdes, kurās piedalās arī studentu pārstāvji, grupu vecākie. 

Studentiem ir iespēja sazināties ar studiju programmas direktori ar e-pasta starpniecību. 

Skolvadības katedra organizē studentiem docētāju konsultācijas reizi nedēĜā. 

Kursu vecāko sanāksmēs Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja vietas izpildītāja 

informē par novitātēm studiju procesā. 

Studiju programmas pašvērētējuma periodā katram studiju kursam ir iespēja izteikt savu 

viedokli un ieteikumus par studiju programmas darbību. Studenti atzinīgi novērtē studiju 

programmas saturu, pamatojot vadības un ekonomikas studiju priekšmetu secību, kuri 

veiksmīgi palīdz profesionālo kompetenču veidošanai skolvadībā un vadībā kopumā, paverot 

plašas iespējas konkurēt darba tirgū jau studiju laikā. Ne mazāk svarīgas ir zināšanas un 

iegūtās prasmes pedagoăijā un psiholoăijā. Studenti nosauc studiju programmas stiprās  puses 

– iespēja apgūt profesionāli izgl ītojošus studiju kursus, augsti kvalificāti pasniedzēji, teorijas 

saistība ar praksi gan semināros, gan izglītibas iestāžu vērojumu praksē. Plašs ieskats 

vispārizglītojošos un dzīvesziĦas studiju kursos, kuri sagatavo studentu ilgtspējīgas izglītības 

turpināšanai. Studiju programmas vājās puses – studiju kursu pārklāšanās psiholoăijā, trūkst 

docētāju ieinteresētības studiju kursu satura saskaĦošanai: vispārīgajā psiholoăijā, saskarsmes 

psiholoăijā, sociālā psiholoăijā; studiju programmas ilgums ir 5 gadi, kas kavē profesijai 

motivētus studentus konkurēt darba tirgū. Studenti atbalsta viengadīgas maăistratūras studiju 

programmas izveidi tieši šīs studiju programmas absolventiem. Svešvalodu apguvi studenti 

vēlas papildināt ātrāk, nevis tikai otrajā kursā, specializāciju sākt otrajā, nevis trešajā kursā. 

Studentu ieteikumi tiek Ħemti vērā un iekĜauti studiju programmas satura SVID analīzē. 



 

 

 

4.4.3.Studentu aptaujas 

Studējošo aptaujas un to rezultāti 

Studiju programmas direktore organizē studējošo aptaujas ar mērėi noskaidrot 

studentu vērtējumu par studiju procesa realizācijas efektivitāti. 2004./2005 studiju gadā 

veiktās anketēšanas rezultātā tika noskaidrots studentu vērtējums par augstskolas docētāju 

profesionalitāti, sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitāti, studiju kursu saturu un 

lietderību, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu.  

Studentu aptaujā piedalījās pilna un nepilna laika 140 studenti.  Uz jautājumu par 

RPIVA docētāju profesionalitāti  75% studentu ir apmierināti, 20% ir daĜēji apmierināti un 5 

% izsaka neapmierinātību. Vispārizglītojošo un nozares teorētiskos pamatkursu saturu un 

lietderību augstu vērtē 73% studējošo, par daĜēji nozīmīgiem tos atzīst 17% . 84% studentu 

profesionālo studiju kursu saturu novērtē augstu un 13% ir daĜēji apmierināti. 

 78% studentu  aktīvās skolvadības prakses trešajā un ceturtajā kursā vērtējuši atzinīgi, 

it sevišėi novērtē praksi RPIVA bāzes skolās. Studentiem ir dota iespēja teorētiskās zināšanas 

saistīt ar praksi. Nepilna laika studenti, analizējot aktīvo skolvadības praksi, atzīst, ka 

ieteicams prakses jautājumus studentiem izsniegt jau studiju gada sākumā, lai varētu organizēt 

praksi katrā skolā studentam un prakses vadītājam piemērotā laikā. Studenti iesaka prakses 

jautājumus strukturēt, kā arī atzīst, ka skolas nevēlas, lai skolas dokumentācija tiktu 

aktualizēta ārpus skolas. Šīs un citas atbildes liek domāt, ka  rūpīgi jāizskata prakšu 

organizēšana. 

 2004./2005.gada vērojumu praksi studenti vērtēja atzinīgi un 100% nosauca to par 

veiksmīgu skolvadības pieredzes veidošanā. 

Materiāli tehnisko nodrošinājumu RPIVA studiju programmas studenti 22% 

novērtējuši kā izcilu, 28% kā Ĝoti labu, 30% kā apmierinošu un 10% kā vāju. 

Aptaujā studenti izteica priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: uzlabot 

materiāli tehnisko bāzi, konkrētāk, atrisināt jautājumu par izdales materiāla izsniegšanu 

katram studentam.  

Pilna laika studenti, kuri studējuši apmaiĦas programmās, vēlas, lai studiju periodu 

atzītu pilnīgi, nevis daĜēji.  

Nepilna laika un pilna laika studenti iesaka neradīt šėēršĜus studijās tiem studentiem, 

kurus skārušas ekonomiska un/vai sociāla rakstura problēmas un  kuri strādā izglītības 

iestādēs.  



 

 

Studenti aicina studiju procesam piesaistīt docētājus, kuri prakstiski realizē darbu 

izglītības jomā, kā arī norāda, ka veiksmīgāk prakse realizējas bāzes skolās pie skolu 

vadītājiem – mentoriem, kuri ir praktiski sagatavoti prakses vadīšanai. 

Skolvadības teoriju docēšanā studenti aicina  balstīties uz praktiskiem piemēriem 

skolvadības un pedagoăijas sakarā. 

Izvērtējot studiju programmas satura kvalitāti, studenti norāda studiju kursu satura 

saskaĦotības nepieciešamību atbilsoši studiju programmas prasībām. 

Papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar skolvadības literatūru svešvalodās (angĜu, 

vācu, krievu), tādējādi uzlabojot studentu zinātniski pētniecisko darbu. 

  4.4.4.Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti 

Darba devēju aptaujās tika vērtēta darbinieku profesionalitāte – vadības kompetences: 

prasmes plānot, organizēt darbu skolā, kontrolēt, analizēt, prasmes teorētiskās zināšanas 

saistīt ar praktisko darbu; pedagoăiskās kompetences: mācību metožu izvēle, komunikācija 

(ar skolēniem, vecākiem, kolēăiem), speciālās prasmes mācību priekšmetā. 

Absolvetu aptauja 

Aptaujā piedalījās 37 absolventi, no kuriem 16 apguva sociālo zinību specialitāti, 5 – 

angĜu valodas pamatskolas skolotāja specialitāti, 11 – lietišėās informātikas skolotāji, 1 – 

latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolā, 4 – matemātikas pamatskolas skolotāji.  

Absolventi augstu novērtē iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū. 15 studenti no 

20 pilna laika absolventiem strādā izglītības iestādēs, no tiem viena direktora  vietniece 

mācību darbā. Pārējie veiksmīgi iekĜāvušies darba tirgū. 11 absolventi turpina studijas 

skolvadības maăistratūrā RPIVA un LU. Nepilna laika studijās no 16 absolventiem 10 strādā 

izglītības iestādēs, no kuriem viena ir mūzikas skolas direktore, viena – pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja. 8 turpina mācības maăistratūrā. Pārējie veiksmīgi iekĜāvušies darba tirgū. 

 Aptaujā 83% absolventu studiju programmas saturu novērtē atzinīgi, jo ir iespēja 

veiksmīgi konkurēt izglītības darba tirgū Latvijā un darba tirgū Eiropā. Par studiju 

programmas stiprajām pusēm absolventi nosauc pamatzināšanas pedagoăijā, psiholoăijā, 

vadībzinātnēs, ekonomikā. Šo nozaru studiju kursu noklausīšanās sniedz pietiekamas 

teorētiskās pamatzinašanas radošai darbībai turpmāk. Praksēs iegūtas profesionālas 

kompetences turpmākai vadītāja karjerai. Studiju programmas mīnuss ir tas, ka vairākus 

studiju kursus docē viens docētājs, līdz ar to studentiem ir dota iespēja uzklausīt viena 

profesionāĜa viedokli, bet profesionālo pieredzi veicina un vairo atšėirīgi viedokĜi un studenta 

kritiska attieksme pret tiem.  Absolventi atkārtoti uzsver plašās iespējas konkurencei darba 

tirgū. Par visnoderīgākajiem  viĦi nosauc skolvadības studiju kursus, norādot, ka docētāji 

profesionāli un godprātīgi strādāja, lai studenti apgūtu gan teorētiskās, gan praktiskās vadītāju 



 

 

kompetences. Tie absolventi, kuri pēc studijām jau ir direktora vietnieki mācību darbā, 

norāda, ka studiju programmā apgūtais ir neatsverama bagātība. 

Darba devēju atsauksmes 

 Tika izsūtītas 30 aptaujas anketas darba devējiem, bet līdz septembra beigām saĦemtas 

17. Darba devēji atbildēja uz jautājumiem par jauno speciālistu veiksmīgu iekĜaušanos 

izglītības iestādes darbā un viĦu vadības  un speciālajām kompetencēm. Darba  devēji  

atzinīgi novērtējuši RPIVA absolventu zināšanas, prasmes un vadības kompetences.  

 Būtiskākais darba devēju ieteikums ir regulāri papildināt studiju programmu ar 

profesionālām novitātēm, skolvadības darba aktualitātēm, piesaistīt docētājus, kuriem ir 

pieredze  vadības darbā skolā un atbilstoša izglītība augstskolu didaktikā un metodikā. 

4.5.Studiju programmas  SVID analīze 

Stiprās puses 

• Kvalitatīvs docētāju sastāvs studiju 

programmas nozares profesionālo 

studiju kursu satura realizēšanai. 

• Demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izmantošana studiju 

programmas nodrošinājumā un 

attīstībā. 

• Skolvadības katedras sadarbības 

partneri – Latgales priekšpilsētas skolu 

valde. 

• Veiksmīgi organizēts apmaiĦas 

studentu darbs, sadarbībā ar RPIVA 

Ārējo sakaru daĜu. 

• Absolventu atbalsts studiju 

programmas analīzē un uzlabošanā. 

• Studentu iekĜaušanās studiju 

programmas izvērtēšanā. 

• MK definājis prasības izglītības iestāžu 

vadītāju sagatavošanai. 

• Studiju programmas sakārtotība 

Eiropas izglītības telpas izveidošanas 

prasībām. 

• Izmantoto pedagoăisko metožu 

Vājās puses 

• Darba devēju kūtrums jauno darbinieku 

izvērtēšanā 

• Trūkst valstiskas palīdzības studentiem, 

kuri nonākuši sociāli sarežăītās 

situācijās (ăimenes uzturēšana, 

slimības) 

• Nav objektīva viedokĜa par studentiem, 

kuri strādā izglītības iestādēs un cenšas 

savienot darbu ar studijām. 

• Neefektīva docētāju piesaiste studiju 

programmas specifikai un saturam. 

• Nepietiekams darbs docētāju zinātnisko 

pētījumu jomā. 

• Aktīvāk piedalīties Eiropas projektos. 



 

 

daudzveidība, kuras nodrošina 

teorētisko zināšanu un prakses 

vienotību studiju procesā. 

Iespējas 

• Veicināt sakarus ar Latvijas, Baltijas un 

Eiropas augstākajām izglītības 

iestādēm. 

• Veicināt sadarbības projektu 

organizēšanu ar citu augstskolu 

studentiem Latvijā. 

• Iespējama studiju programmas pāreja 

uz 4 gadiem, nopietni izvērtējot studiju 

kursu lietderību. 

• Veidot veiksmīgāku sadarbību ar 

Skolvadības maăistrantūras studiju 

programmu, lai atrastu optimālo pieeju 

studiju programmas attīstībai. 

• Organizēt semināru studiju 

programmas docētājiem, lai sakaĦotu 

studiju kursu saturu un likvidētu satura 

pārklāšanos. 

• Papildināt grāmatu fondu skolvadības 

jomā  angĜu, vācu un krievu valodās. 

• e– studiju kursu izveide 

• Pamatskolas skolotāja specialitāti 

studentiem piedāvāt ceturtajā semestrī. 

• Studiju kursu docēšana svešvalodās, 

piesaistot apmaiĦas studentus 

Draudi 

• Finansu resursu trūkums prakšu 

organizēšanai un vadīšana. 

• Apdraudētas studiju programmas 

studentu iespējas darba tirgū, jo 4- 

gadīgo studiju programmu 

absolventiem iespējams ātrāk iegūt 

skolvadības maăistra grādu, nekā   

“Izgl ītības darba vadītājiem …” 

• Studiju programmas satura realizāciju 

ietekmē neefektīva docētāju piesaiste 

studiju programmai. 

• Iepriekšējā laika periodā sagatavoto 

docētāju neizmantošana studiju procesa 

nodrošinājumā, jo darbs RPIVA nav 

viĦu pamatdarbs. 

• Studiju kursu satura pārklāšanās 

vispārizglītojošajos studiju kursos. 

• Docētāju nedrošība darba slodzes 

saglabāšanā. 

 

 

4.6.Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums un garantijas, attīstība 

• Finansēto pētījuma projektu Skolvadības katedrai nav 

• Studiju turpināšanas iespējas un finansiālas garantijas studiju programmas likvidācijas, 

reorganizācijas vai citu izmaiĦu gadījumā plānots atrisināt 2005./2006. studiju gadā. 

• Iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbības attēlojums 



 

 

Studiju programmas pašnovērt ēšanas sistēma 

 
 

Ārējo sakaru daĜa  Docētāji  

  Katrdru vad ītāji  

 Studiju 

programmas 

direktors 

  

Studentu padome  Prakšu vadītāji  

 Absolventi   

  Darba devēji Studenti 

 
Ikgadējai studiju programams izvērtēšanai studiju programmas direktors saĦem 

informāciju no studentu padomes, ārējo sakaru daĜas, studiju kursu docētājiem, studentiem, 

absolventiem, darba devējiem un RPIVA katedru vadītājiem. Studiju programmas 

izvērtēšanai izveidotas vienotas aptaujas anketas un studiju procesa nodrošinājuma analīzes 

veidlapas.  

 

• Studiju programmas attīstības plāns. 

Studiju programmas galvenie attīstības virzieni tika izstrādāti 1999.gadā, tie atbilst 

RPIVA Attīstības koncepcijai.  Pašreiz rit darbs pie jaunu attīstības virzienu izstrādes.  

Studiju prgrammas attīstības virzienus nosaka RPIVA Attīstības koncepcija. 

 

1. Turpināt docētāju zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanu, atbilstoši katedras profīlam; 

2. Veikt pasākumus, kas nodrošina akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu: 

docētājiem un studentiem piedalīties starptautiskos semināros, konferencēs, simpozijos, 

apmaiĦa sprogrammās, ko piedāvā ERASMUS, SOKRATES projekti, meklēt jaunas 

iespējas piedalīties starptautiskos mācību projektos, nodibināt patstāvīgas partnerattiecības 

ar ES valstu radniecīga profīla augstākajām mācību iestādēm, lai sadarbotos projektu 

ietvaros; 

3. Nostiprināt materiāli tehnisko bāzi, radot plašākas iespējas studentu un docētāju 

pētnieciskajam darbam, papildināt bibliotēkā ārzemju autoru grāmatu fondu; 

4. Aktivizēt studentu dalību RPIVA konferencēs un ārzemju augstskolu rīkotajās 

konferencēs. 

5. Plānot prakšu vadītāju - mentoru apmācību studiju programmas ietvaros. 

6. Pētīt absolventu karjeras iespējas darba tirgū. 



 

 

7. Katru gadu veikt studiju programmas pašnovērtējumu. 

 

 

 

 

Studiju programmas pašnovērtējumu veica darba grupa: 

 

Daiga Stipina   programmas direktore 

Elīna KrastiĦa   pilna laika studiju programmas absolvente 

     Artūrs Šimkuns                     pilna laika  5.kursa students 

Lilita Dzilna                          nepilna laika studiju programmas absolvente 
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6. Imatrikul ācijas noteikumi 

Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “ Izglītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” (pilna un nepilna laika studijās)  studentu 



 

 

var kĜūt LR pilsoĦi un personas, kurām ir LR izdota nepilsoĦu pase, kā arī personas, kurām ir 

izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas. 

 Pilna laika valsts budžeta finansētās grupās var pieteikties reflektanti, kuriem 

dokumentā par vispārējo vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un nokārtoti centralizētie 

eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Nepilna laika  un pilna laika maksas grupās 

reflektanti tiek uzĦemti ievērojot RPIVA uzĦemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību 

pilna un nepilna laika studijās, kā arī ievērojot šo noteikumu daĜu: Tiesības studēt RPIVA un 

Īpašas prasības reflektamtiem saturu. 

7. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

Mērėis:  

sagatavot profesionāli kvalific ētus, radošus un Latvijas, kā arī Eiropas darba tirgū 

konkurēt spējīgus izglītības darba vadītājus - pamatskolas skolotājus -  motivētus 

pašpilnveidei un mūžizglītībai demokrātiskos un strauji mainīgos sociāli 

ekonomiskajos apstākĜos. 

Studiju programmai pašnovērtējuma periodā ir pilnveidots mērėis ar norādi par 

konkurēt spēju Eiropas darba tirgū. Absolventi turpina studijas Eiropas valstīs maăistrantūrā, 

kā arī strādā Eiropas valstīs. 

Studiju programmas uzdevumi: 

10. sniegt studentiem pamatzināšanas par izglītības iestādes un izglītības 

struktūrvienības vadīšanas principiem, funkcijām mainīgos izglītības politikas 

apstākĜos Latvijā; 

11. attīstīt studenta zināšanas, iemaĦas un attieksmes atbilstoši izglītības vadītāja 

profesionālajām kompetencēm Latvijā un Eiropā; 

12. dot iespēju studentiem teorētiskās zināšanas izmantot praksē, veicinot 

pašpieredzes gūšanas iespējas, nodrošinot citu pieredzes un pasaules pieredzes 

salīdzināšanas  un novērtēšanas iespējas; 

13. attīstīt studentam prasmi ātri un veiksmīgi pieĦemt lēmumu gan patstāvīgi, gan 

komandas sastāvā pedagoăiskajā un vadības darbā, strauji mainīgos pārmaiĦu 

apstākĜos; 

14. pilnveidot profesionālās un vispārīgās pedagoăiskās un sociālās prasmes, 

izvēloties un pielietojot piemērotas darba metodes un organizācijas formas, 

analizēt un izvērtēt savu pedagoăisko un vadības darbību; 

15. veidot studentu attieksmi pret skolēniem, vecākiem un pedagoăisko un 

saimniecisko personālu izglītības iestādē, attīstot pedagoăiskās saskarsmes 



 

 

iemaĦas mācību nodarbībās, ārpusstundu pasākumos un vadības procesa 

organizēšanā. 

16. pilnveidot studentiem pētnieciskā darba iemaĦas un prasmes, sniegt studentiem 

prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē, kritiski vērtēt,  analizēt; 

17. veidot pašizglītības vajadzības, motivēt studentus pedagoăiskajam, izglītības 

vadības darbam un mūžizglītībai; 

18. Nodrošināt pedagoăisko zināšanu, iemaĦu apguvi; studiju satura apvienošanu ar 

pedagoăisko darbību, kas attīstītu prasmes skolotāja funkciju veikšanai. 

8. Plānotais rezultāts 

Sekmīgi realizējot studiju programmu tiek iegūta otrā līmeĦa profesionālā augstākā 

izglītība ar kvalifikāciju – Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā 

ar integrētu izglītības zinātĦu bakalaura standartu pedagoăijā. 

9. Studiju programmas saturs  

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Izglītības darba 

vadītājs un viena priekšmeta pamatizglītības skolotājs ” kopējais apjoms ir 200 kredītpunkti.  

Pilna laika studijas tiek organizētas 5 gados, nepilna laika studijas 5,3 gados. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi ( kopējais apjoms 20 KP) 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (kopējais 

apjoms 36 KP) 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (kopējais apjoms 93 KP ar 

pamatskolas skolotāja specialitāti, kura noslēdzās ar kvalifikācijas praksi 

specialitātē (4KP) un Valsts pārbaudījumu specialitātē (2KP) ) 

4. Kursa darbi 4.,6.,8.sem. (kopējais apjoms 7 KP) 

5. Prakses 4.,6.,8,.10 semestros (kopējais apjoms 26 KP)   

6. Noslēguma pārbaudījumi:  

� diplomdarba izstrāde (kopējais apjoms 8 KP) 

� valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā (kopējais apjoms 2 KP) 

� valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē, skolvadības teorijā un 

praksē (kopējais apjoms 2 KP) 

             7. Brīvās izvēles kursi. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi 12 KP apjomā, no 

kuriem  jāizvēlas ne mazāk kā 6 KP 

 

10. Studiju programmas plāns 

      "Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā". 

       Studiju plāns          

     Programmas direktore A. Līne       

Nr.p.k. Studiju priekšmets 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaud. Aud.  



 

 

  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. iesk. eks. stun Kredīt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   das punkti 

  16. 16. 16. 14. 16. 12. 16. 12. 10. 6.   kopā  

 Vispārizgl ītojošie studiju 
kursi 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  200   

1. Ievads studijās 16          1  16 1 

2. Latviešu valodas kultūra 32          1  32 2 

3. Filosofijas pamati   32         3 32 2 

4. Informātika pedagoăijā   32 32       3 4 64 4 

5. Lietišėā angĜu/ vācu valoda   32 32       3 4 64 4 

6. Kultūru teorija un vēsture 32           1 32 2 

7. Retorika 16          1  16 1 

8. Ētika un estētika  32          2 32 2 

9. Ergonomika un skolas higiēna  32          2 32 2 

 Nozares teorētiskie pamatkursi              

10. Vispārīgā pedagoăija 32           1 32 2 

11. Pedagoăisko pētījumu metodika 32         2  32 2 

12. Didaktika    16 16        5 32 2 

13. Audzināšanas teorija un metodika 32          2 32 2 

14. Izglītības filosofija    16       4  16 1 

 Pedagoăijas vēsture. Pedagoăiskā              

15. doma Latvijā  32          2 32 2 

16. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati      32    7  32 2 

17. Vispārīgā psiholoăija 32           1 32 2 

18. Attīstības psiholoăija  32          2 32 2 

19. Sociālā pedagoăija  16         2  16 1 

20. Saskarsmes psiholoăija 16          1  16 1 

21. Pedagoăiskā psiholoăija 16 16           2 32 2 

22. Ievads speciālajā pedagoăijā       32     7 32 2 

23. Skolas pedagoăija un      32      6 32 3 

24. Pirmskolas pedagoăija     16      5  16  

 Nozares profesionālās specializācijas 
kursi 

           46 

1. Ievads skolvadībā 16 32          1 48 3 

2. Lietvedība budžeta iestādēs 32          1  32 2 

3. Mūsdienu skolu attīstības tendences        32  9  32 2 

4. Metodiskais darbs skolā     48       5 48 3 

5. Mikroekonomika 32           1 32 2 

6. Makroekonomika   32         3 32 2 

7. UzĦēmējdarbības pamati    32        4  32 2 

8. Skolu/grāmatvedība un finanses    48      5 5 48 3 

9. Izglītības politika     48       5 48 3 

10. Mārketings un izglītība         32  9  32 2 

11. Bilingvālā izglītība         32   9 32 2 

12. Izglītības vērtēšanas kvalitāte         32  9  32 2 

13. Izglītības attīstības plānošana         16 32  10 48 3 

14. Vadības vispārējie pamati   32         3 32 2 

15. Personāla vadība     48       5 48 3 

16. Laika, stresa un pašmenedžments   32       4  32 2 

17. Latvijas likumdošana         32  9  32 2 

18. Kvalitatīvo pētīj.metodes skolv.      32    7  32 2 

19. Organizāciju psiholoăija         32   9 32 2 

20. Motivācija un komunikācija 32          1  32 2 

21. Sociālpsihol.saskarsmes treniĦi   32       4  32 2 

22. Sports 16 16 16 16       1234  64 4 



 

 

23. Veselības izglītība   32        3  32 2 

24. Pedagoăiskā darbinieka profesionalitāte:            8 

 Lietišėā etiėete, stils un mode   32        3  32  

 Prezentēšanas būtība un metodes    32      5  32  

 Vadītājs kā moderātors e-studijas   32       4  32  

 Kritiskā domāšanas veicināšas metodes  32       4  32  

25. Projektu vadība, izstrāde, analīze        48  9  48 3 

 Komandas un grupas vadība   16        3  16 1 

26. Vadības ētika   32          32 2 

27. Starpkultūru atšėirības     32       5 32 2 

28. Sabiedriskās attiecības      16 32     7 48 3 

29. Izglītība un demokrātija Eiropā    32        4 32 2 

30. Pieaugušo pedagoăija         32   9 32 2 

31. Aktualitātes pedagoăijā,          16  9  16 2 

                  psiholoăijā          16  9  16  

32. Vērojumu prakse   2         3  2 

33. Aktīvā skolvadības prakse      5  5    6,8  10 

34. Kvalifikācijas prakse          6  10  6 

35. Nodarbības specialitātē      8 8 6    678  22 

36. Prakses specialitātē      2 2     6,7  4 

37. Valsts pārbaudījums specialitātē       2    8  2 

38. Kvalifikācijas prakse specialitātē       4    8  4 

39. Kursa darbi    1  2  3    468  6 

40. Diplomdarbs           8  8  8 

41. Zinātniskais referāts  1         2   1 

42. Kval. eksāmens ped./psih.          2  10  2 

43. Kval.eksāmens izgl.teor.          2  10  2 

 Br īvās izvēles kursi               148 

1. Svešvaloda  32         2  32 2 

2. Lietišėā informātikas   32         2  32 2 

3. Loăika     32      5  32 2 

4. Demogrāfija     32      5  32 2 

5. Matemātiskā statistika       32    7  32 2 

6. Socioloăija       32    7  32 2 

               6 

 

     "Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā". 

      Studiju plāns          

 Iezīmētas izmaiĦas studiju satura nodrošinājumā pašvērtējuma periodā - KP maiĦa un studiju kursu attīstība  

Nr.p.k. Studiju priekšmets 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaud. Aud.  

  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. iesk. eks. stun Kredīt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   das punkti 

  16. 16. 16. 14. 16. 12. 16. 12. 10. 6.   kopā  

 Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  200   

1. Ievads studijās 16          1  16 1 

2. Latviešu valodas kultūra 32          1  32 2 

3. Filosofijas pamati   32         3 32 2 

4. Informātika pedagoăijā   32 32       3 4 64 4 

5. Lietišėā angĜu/ vācu valoda   32 32       3 4 64 4 

6. Kultūru teorija un vēsture 32           1 32 2 

7. Retorika 16          1  16 1 

8. Ētika un estētika  32          2 32 2 

9. Ergonomika un skolas higiēna  32          2 32 2 

 Nozares teorētiskie pamatkursi.              



 

 

10. Vispārīgā pedagoăija 32           1 32 2 

11. Pedagoăisko pētījumu metodika 32         2  32 2 

12. Didaktika    16 16        5 32 2 

13. Audzināšanas teorija un metodika 32          2 32 2 

14. Izglītības filosofija    16       4  16 1 

 Pedagoăijas vēsture. Pedagoăiskā              

15. doma Latvijā  32          2 32 2 

16. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati      32    7  32 2 

17. Vispārīgā psiholoăija 32           1 32 2 

18. Attīstības psiholoăija  32          2 32 2 

19. Sociālā pedagoăija  16         2  16 1 

20. Saskarsmes psiholoăija 16          1  16 1 

21. Pedagoăiskā psiholoăija 16 16           2 32 2 

22. Ievads speciālajā pedagoăijā       32     7 32 2 

23. Skolas pedagoăija un      32      6 32 3 

 Pirmskolas pedagoăija     16      5  16  

 Nozares profesionālās specializācijas kursi            46 

1. Ievads skolvadībā 16 32          1 48 3 

2. Lietvedība budžeta iestādēs 32          1  32 2 

3. Mūsdienu skolu attīstības tendences        32  9  32 2 

4. Metodiskais darbs skolā     48       5 48 3 

5. Mikroekonomika 32           1 32 2 

6. Makroekonomika   32         3 32 2 

7. UzĦēmējdarbības pamati    32        4  32 2 

8. Skolu/grāmatvedība un finanses    48      5 5 48 3 

9. Izglītības politika     48       5 48 3 

10. Mārketings un izglītība         32  9  32 2 

11. Bilingvālā izglītība         32   9 32 2 

12. Izglītības vērtēšanas kvalitāte         32  9  32 2 

13. Izglītības attīstības plānošana         16 32  10 48 3 

14. Vadības vispārējie pamati   32         3 32 2 

15. Personāla vadība     48       5 48 3 

16. Laika, stresa un pašmenedžments   32       4  32 2 

17. Latvijas likumdošana         32  9  32 2 

18. Kvalitatīvo pētīj.metodes skolv.      32    7  32 2 

19. Organizāciju psiholoăija         32   9 32 2 

20. Motivācija un komunikācija 32          1  32 2 

21. Sociālpsihol.saskarsmes treniĦi   32       4  32 2 

22. Sports 16 16 16 16       1234  64 4 

23. Veselības izglītība   32        3  32 2 

24. Pedagoăiskā darbinieka profesionalitāte:            8 

 Lietišėā etiėete, stils un mode   32        3  32  

 Prezentēšanas būtība un metodes    32      5  32  

 Vadītājs kā moderātors e-studijas   32       4  32  

 Kritiskā domāšanas veicināšas metodes  32       4  32  

25. Projektu vadība, izstrāde, analīze        48  9  48 3 

 Komandas un grupas vadība   16        3  16 1 

26. Vadības ētika   32          32 2 

27. Starpkultūru atšėirības     32       5 32 2 

28. Sabiedriskās attiecības      16 32     7 48 3 

29. Izglītība un demokrātija Eiropā    32        4 32 2 

30. Pieaugušo pedagoăija         32   9 32 2 

31. Aktualitātes pedagoăijā,          16  9  16 2 

                  psiholoăijā          16  9  16  



 

 

32. Vērojumu prakse   2         3  2 

33. Aktīvā skolvadības prakse      5  5    6,8  10 

34. Kvalifikācijas prakse          6  10  6 

35. Nodarbības specialitātē      8 8 6    678  22 

36. Prakses specialitātē      2 2     6,7  4 

37. Valsts pārbaudījums specialitātē       2    8  2 

38. Kvalifikācijas prakse specialitātē       4    8  4 

39. Kursa darbi    1  2  3    468  6 

40. Diplomdarbs           8  8  8 

41. Zinātniskais referāts  1         2   1 

42. Kval. eksāmens ped./psih.          2  10  2 

43. Kval.eksāmens izgl.teor.          2  10  2 

 Br īvās izvēles kursi               148 

1. Svešvaloda  32         2  32 2 

2. Lietišėā informātika   32         2  32 2 

3. Loăika     32      5  32 2 

4. Demogrāfija     32      5  32 2 

5. Matemātiskā statistika       32    7  32 2 

6. Socioloăija       32    7  32 2 

               6 

 

5.  Valsts pārbaudījumu raksturojums 

• Kvalifik ācijas darba izstrāde un aizstāvēšana (8 KP) 

• Valsts eksāmens pedagoăijā un psiholoăijā (2 KP) 

• Valsts eksāmens izglītības teorijā un praksē (2 KP) 

• Valsts eksāmens specialitātē (2KP) 

Valst pārbaudījumumus pieĦem kvalifikācijas komisija. Komisijas satāvs atbilst Latvijas 

Republikas MK Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (Nr.481 izdoti 2001. gada 20. novembrī).  

SaskaĦā ar RPIVA Senāta lēmumu zemākais sekmīgais vērtējums Valsts pārbaudījumos – 

5 balles 

6.  Studiju prakses 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

 Izglītības iestāžu 

vērojumu prakse 

– 2KP 

Skolvadības 

aktīvā prakse – 

5KP 

Skolvadības 

aktīvā prakse – 

5KP 

Vērojumu 

prakse 

specialitātē 2KP 

Aktīvā prakse 

specialitātē 2KP 

Kvalifik ācijas 

prakse 

skolvadībā 6KP 

Kvalifik ācijas 

prakse 

specialitātē 

4KP 



 

 

 Studentu praktiskais darbs skolā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas parāda 

nākamā skolotāja un izglītības darba vadītāja profesionālo izaugsmi. Lai nodrošinātu 

mērėtiecīgu darbu prakses laikā, ir izstrādāts nolikums par praksēm. Katram prakses veidam: 

vērojumu praksei, aktīvajai praksei un kvalifikācijas praksei, ir noteikti atbilstoši mērėi un 

uzdevumi. Vērojuma prakses būtība ietver studenta prasmi vērot izglītības iestāžu atšėirības, 

stiprās, vājās puses, darba vidi, salīdzināt novērotajās izglītības iestādes  pedagoăisko un 

vadības pieredzi. Aktīvajās skolvadības praksēs studenti izzina, vēro un apgūst 

administrēšanas, vadības un menedžmenta funkcijām nepieciešamās profesionālās prasmes. 

Pedagoăiskajās aktīvajās praksēs studenti organizē mācību procesu, vēro un vada mācību 

stundas.  Kvalifikācijas praksēs studenti demonstrē apgūtās skolvadības profesionālās un 

pedagoăiskās prasmes. Visos prakses veidos galvenā uzmanība pievērsta izglītības iestādes 

vadītāja – skolotāja profesionālo kompetenču pilnveidei. 

Kopīgais prakšu kredītpunktu skaits –26 KP 

8. Materiālās bāzes raksturojums 

RPIVA studiju programmas “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotāja 

pamatskolā” pilna un nepilna laika studiju process norit Imantas 7. līnijā 1 un Grēcinieku ielā 
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RPIVA Kopējā telpu platība ir :  

• Telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, RPIVA ēkā – 1628 m2  studiju telpas, 1053,54 m2 

darba kabineti;  

• Telpas Grēcinieku ielā 632m2 studiju telpas un darba kabineti. 

Rīgā Imantas 7.līnijā 1 atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles.  

2005.gadā telpu remontiem RPIVA kopā tērēts 44471 Ls, bet 2006.gadā 1770 Ls.  

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

• TV – 15 

• Video – 14 

• Kodoskopi – 24 

• Ekrāns – 22 

• Videokamera – 5 

• Radiomagnetofons – 69 

• Mūzikas centrs – 5 

• Kopētājs – 29 

• Fakss – 13 

• Multiprojektors – 3 

• Autotransports – 6 



 

 

RPIVA studiju procesā izmantotā datoraparatūra 

Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika iegādāta 

jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, ieviesta RPIVA informācijas sistēmas 

VALIS otrā kārta un uzsākta nākošās  kārtas testēšana. Svarīgākie uzlabojumi: 

� iegādāti 3 datu bāzes serveri IS drošības pasākumu realizēšanai, 

� iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiĦa, ātrdarbīgi komutatori, 

nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.), 

� pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un 

augstas drošības pakāpes RPIVA intranetu – VBT (vienotais biznesa tīkls), 

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

ieviesta finansu kontrole un vadība, 

� atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai (Developer Express Products), 

� iegādāta studiju darbam nepieciešamā programmatūra (SPSS, Pascal, Visual BAsic), 

� aktu zāle tiek aprīkota ar stacionāru prezentāciju tehniku - datu videoprojektors, 

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

RPIVA bibliotēka 

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus,  par savu galveno mērėi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. 

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir 337m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju 

vietām un 15 brīvpieejas  datoriem.  

2004. gadā bibliotēkas grāmatu fonds – 42550. 

RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% - angĜu valodā, 5% 

citās valodās.  

Nodrošinot studiju programmu “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” 2005./06.studiju gadā  RPIVA bibliotēkā pieejama periodika, tai skaitā, 

Pirmskolas izglītība, Psiholoăijas pasaule, Psiholoăija skolai un ăimenei, Psiholoăija mums, 

Skolotājs, Sveiks un Vesels, RAKA izdevniecības literatūra skolvadībā un pedagoăijā, IZM 

reglamentējošie ieteikumi skolu darbībai, Pamatizglītības mācību priekšmetu standarts. 

Pieejama arī EBSCO datu bāze. 
 

 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

”Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” pašvērt ējums. 

1.Studiju programmas anotācija 



 

 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas (turpmāk tekstā RPIVA) otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Izglītības darba vadītājs un viena 

priekšmeta skolotāja pamatskolā” akreditēta līdz 2007. gada 31.decembrim. 

Studiju programmas klasifikācijas kods 2001.gadā mainīts no Labklājības ministrijas 

Profesiju klasifikātora 9131916 uz Latvijas republikas Profesiju klasifikātoru 45436. 

2004.22.09. saĦemtie ieteikumi studiju programmu klasificēšanai pēc LR Izglītības 

klasifikācijas (apstiprināti ar IZM 2004.g.11.05. rīk.Nr.287)studiju programmai piešėir kodu 

4214103 Rīkojumā Nr.287. punkts Nr 5 norāda, ka iepriekš apstiprinātie klasifikācijas kodi 

licencēs un akreditācijas lapās tiek saglabāti, un tās ir derīgas līdz akreditācijas perioda 

beigām.  

LR augstākās izglītības politikas izmaiĦas attīstībai un satura pilnveidošanai raksturo 

studiju programmas atbilstību valsts prasībām. 2005.gada septembrī studiju programmas 

saturs tika pamatots ar 2005. gada 16. augusta MK noteikumiem Nr.612 par prasībām studiju 

programmām, kuras realizē izglītības darba vadību augstskolās. MK tika apstiprinātas obligāti 

iekĜaujamās studiju tēmas. Tabulā apkopots šo tēmu salīdzinājumus ar studiju programmas 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” saturu, norādot tēmām 

atbilstošus studiju kursus .  

 

Npk. 2005.16.08. MK apstiprinātie  

studiju  temati 

Studiju programmā “Izgl ītības darba vadītājs 

un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

realizētās tēmas  ar atbilstošu studiju kursu 

1. Izglītības iestādes mērėi un 

galvenie attīstības virzieni 

Izglītības politika. Izglītības attīstības 

plānošana. 

2.  Tiesību akti, kas regulē izglītības 

iestādes darbību 

Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. 

Latvijas likumdošana. Skolvadības prakses 

teorētiskā daĜa paredz reglamentējošo 

dokumentu izzināšanu un seminārā pārbaudi 

par saturu, atbilsoši jaunākajiem 

reglamentējošajiem aktiem 3.4.5.kursos 

3. Izglītības procesa organizēšana 

un izglītības kvalitāte 

Izglītības kvalitātes vērtēšana. Ievads 

skolvadībā. Mūsdienu skolu attīstības 

tendences. 

4. Izglītības iestādes attīstības 

novērtēšana 

Izglītības attīstības plānošana. Ievads 

skolvadībā. Mūsdienu skolu attīstības 

tendences. 



 

 

5.  Izglītības iestādes vadītājam 

nepieciešamā kompetence un 

zināšanas saskarsmes psiholoăijā 

Motivācija un komunikācija. Vadības 

psiholoăija. Saskarsmes psiholoăija. 

Personālvadība. 

6.  Izglītības iestādes personāla un 

saimnieciskā vadība 

Personālvadība. Skolu grāmatvedība un 

finanses. Mārketings un izglītība. 

7.  Darba tiesisko attiecību 

regulējums normatīvajos aktos 

Personālvadība. Pedagoăiskā procesa 

tiesiskie pamati. Prakstiska jautājumu 

izzināšana studentu skolvadības praksē un 

atskaite par to seminārā. 

8.  Administratīvais process 

izglītības iestādē un lietvedības 

pamati 

Valsts sektora pārvalde. Vadības vispārējie 

pamati. Lietvedība budžeta ietādēs. 

Skolvadības prakse. 

9.  Darba aizsardzība un izglītojamo 

drošiba 

Ievads skolvadībā. Personālvadība. 

Metodiskais darbs skolā. Skolvadības prakse. 

MK noteikumos Nr.612  prasības izglītības vadītāju sagatavošanai nosaka, ka vadītājam 

nepieciešama pedagoăiskā izglītība un/vai skolotāja kvalifikācija. Studiju programmas 

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” saturs paredz katram 

studentam apgūt vienu pamatskolas mācību priekšmetu 32 kredītpunktu apjomā, tātad tiek 

realizētas MK noteikumos noteiktās prasības. Ar pamatskolas skolotāju studiju programmām 

var iepazīties Vadības un ekonomikas nodaĜā un RPIVA studiju daĜā. 

 



 

 

2.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

RPIVA rīko vairākus reklāmas pasākumus, kuros potenciālajiem studentiem ir iespējas 

iepazīties ar studiju programmu ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” saturu un studiju organizēšanas kārtību:  

15) Pilna un nepilna laika studijās Rīgā un augstskolas filiālēs: Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Tukumā un Ventspilī, tiek organizētas atvērto 

durvju dienas. 

16) Vasaras mēnešos lielākajos Latvijas laikrakstos tiek ievietota reklāma par studiju 

iespējām, kā arī reklāma Latvijas radio un televīzijā. 

17)   2005./2006. gadā RPIVA  gadu piedalījās izstādē “Skola 2006”. 

18)  RPIVA mājas lapā ir pieejama informācija par studiju iespējām un RPIVA studentu 

aktivitātēm, augstskolas vēsturi, docētājiem un sadarbības partneriem. 

19) Katru gadu tiek papildināti un izstrādāti jauni RPIVA studiju programmu informatīvie 

bukleti un citi reklāmas materiāli. 

20) Studiju programma tiek reklamēta  Izglītības iestāžu vērojumu prakses ietvaros. 

21) Piedaloties konkursā “ Es  būšu skolotājs” iespēju studiju programm ā studēt par 

valsts budžeta līdzekĜiem  ieguvuši 9 skolēni. 

 

3.Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa. 

Studiju programmas akreditācija 2001.gadā ir kā atzinums studiju programmas 

nepieciešamībai valstī. Akreditācijas pašvērtējuma ziĦojumā  2001.gadā tika pamatota studiju 

programmas aktualitāte valstī, bet pašvērtējuma periodā studiju programmas aktualitāti valstī 

papildina absolventu konkurēt spēja darba tirgū. Periodā no studiju  programmas akreditācijas 

līdz 2005./2006. studiju gadam,studiju programmu absolvējuši 143 absolventi . No tiem pilna 

laika 98, nepilna laika 45. No aptaujātajiem absolventiem 64% strādā skolās, pēc divu, trīs 

gadu pedagoăiskā darba pieredzes, viĦi veiksmīgi pretendē uz izglītības iestādes vadītāja 

vietu un/vai izglītības iestādes vadītāja vietnieka vietu. Par izglītības iestādes vadītājiem 

strādā 15 absolventi. Turpinot studijas maăistrantūrā, absolventi atzinīgi novērtējuši otrā 

līmeĦa profesionālas izglītības zināšanu un prakses vienotību kā pamatu veiksmīgai karjerai 

un turpmākajai izaugsmei. 20 absolventi ir direktora vietnieki gan vispārizglītojošajās skolās, 

gan koledžās, gan mūzikas skolās. 7 absolventes vada pirmskolas izglītības iestādes, 5 

absolventi strādā Izglītības ministrijā. 

Par studiju programmas saturu ieinteresējušies Lietuvas, Vācijas un Austrijas valstu 

kolēăi.   

RPIVA Skolvadības katedra sadarbojas ar Lietuvas ŠauĜu universitāti.  



 

 

Studiju programmas attīstībā Ħemtas vērā jaunākās izglītības attīstības tendences 

Eiropā, kuras paredz vienotas izglītības telpas veidošanu. Studiju programmā ir studenti,  kuri 

devušies apmaiĦas braucienos uz Vāciju, Spāniju, BeĜăiju, Angliju. Pavisam kopā 13 studenti. 

Absolventi  konkurē Eiropas darba tirgū. Divas studentes strādā par projektu vadītājām 

Anglijā un viena, saĦemot rekomendāciju no Skolvadības katedras, pretendē uz stipendiju 

maăistrantūras studijām Vācijā. 

4.Studiju programmas novērt ējums 

4.2 .Studiju programmas saturs   

4.2.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Studiju programmas ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā” anotācijā minētas MK (2005.gada16.augusts) prasības studiju programmām, 

kuras realizē izglītības vadītāju sagatavošanas programmas, kurām jābalstās uz MK 

noteikumiem Nr.612 “ Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un 

izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldībau dibināto vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās izglītības vidējās izglītības iestāžu vadītājus.” Šo noteikumu 

28.3.apakšpunkts nosaka, ka Izglītības iestādes vadītājs pirms atestācijas apgūst 

tālākizglītības kursu “Vispārējās izglītības iestādes darba organizācija” vai akreditētu 

studiju programmu, kas ietver šādus tematus:  

• Izglītības sistēmas mērėi un galvenie attīstība svirzieni;  

• Tiesību akti, kas regulē izglītības iestādes darbību; 

• Izglītības procesa organizēšana un izglītības kvalitāte; 

• Izglītības iestādes attīstības novērtēšana un stratēăiskā plānošana; 

• Izglītības iestādes vadītājam nepieciešamā kompetence un zināšanas saskarsmes 

psiholoăijā; 

• Izglītības iestādes personāla un saimnieciskā vadība; 

• Darba tiesisko attiecību regulējums normatīvajos aktos; 

• Administratīvais process izglītības iestādē un lietvedības pamati; 

• Darba aizsardzība un izglītojamo drošība 

Studiju programma pilnā mērā realizē IZM un MK apstiprinātās prasības izglītības 

iestāžu vadītājiem. Jāatzīst, ka izglītības darba vadītāju profesijas standarta vēl nav, bet 

Izglītības likums nosauc prasību, ka izglītības iestāžu vadītājiem jābūt pedagogiem, tātad 

pirms pretendēšanas uz vakanto izglītības iestādes vadītāja vietu, iepriekš jāiegūst 

pedagoăiskā izglītība. Studiju programmas saturā ir integrēta pedagoăiskā izglītība. Kā arī 

trīs semestros ar 32 KP apjomu studenti apgūst pamatizglītības skolotāja specialitāti.  



 

 

Pašvērtējuma periodā studiju programmu absolvēja izglītības darba vadītāji ar 

sekojošu pamatskolas skolotāja specializāciju - 16 sociālajās zinībās, 5 angĜu valodā, 1 

latviešu valodā, 11 informātikā, 3 matemātikā. Studenti veiksmīgi konkurējuši darba tirgū 

un strādā apgūtajā specialitātē. 

Tātad ir reāli pārbaudāms, skaidrs  studiju programmas mērėis, tas ir sasniedzams, jo 

definēts Skolotāja profesiju standartā un MK noteikumos. 

4.1.3 Studiju programmas atbilstība citiem normatīvajiem aktiem, ES prasībām un 

rekomendācijām. 

Studiju programmas atbilstība LR profesiju standartam, kā arī MK normatīvajiem 

aktiem jau pamatota iepriekšējā sadaĜā. Studiju programmas saturs atbilst bakalaura 

deskriptora prasībām, kuras izvirzītas Eiropas izglītības telpai un definētas arī Latvijā, 

vadoties pēc 2002.gada 12. – 13.marta internacionālas konferences Amsterdamā 

“International conference on Accreditation and quality assurance” apspriestā bakalaura 

deskriptora. Bakalaura kopīgais deskriptors nosaka vispārējās prasības studentiem bakalaura 

grāda piešėiršanai.  

• Bakalaura grādu piešėir studentiem, kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē 

zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo izglītību un tipiski ir tādā līmenī, 

kurš pamatojas uz augsta līmeĦa mācību grāmatām, taču vienlaikus ietver dažādus 

aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākas zināšanas; (šo 

prasību atbilstību apliecina valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultāti specialitātē un 

izglītības vadības teorijā un praksē, kā arī valsts pārbaudījums pedagoăijā un 

psiholoăijā) 

• Studentiem, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas 

apliecina profesionālu pieeju savam darbam vai profesijai un, kuri apliecina 

kompetenci, izvirzot argumentus un tos pierādot; un risinot problēmas savā studiju 

jomā; ( šo prasību atbilstību apliecina valsts kvalifikācijas prakse specialitātē un 

skolvadībā) 

• Studentiem, kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus (parasti savā 

studiju jomā), izdarīt secinājumus, kas ietver atbilstošu sociālo, zinātnisko vai 

ētisko aspektu atspoguĜojumu; (šo prasību atbilstību apliecina diplomdarbu un 

specializācijas kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas un vērtēšanas rezultāti) 

• Studentiem, kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, 

gan nespeciālistu auditorijā; ( šo prasību atbilstību studenti apliecina kursa daros, 

prakses aizstāvēšanas konferencēs, studentu konferencēs, apmaiĦas studijās) 



 

 

• Studentiem, kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prsmes, kas tiem nepieciešamas, lai 

turpmāk varētu ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas. (šo 

prasību atbilstību apliecina studiju programmas absolventu tālākizglītības rādītāji) 

Studiju programma atbilst Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu.  

Studiju programmas saturs ir pierādījis atbilstību izglītības ilgtspējīgai attīstībai - 

dzīves un profesionālo prasmju ilgtspējīgai attīstībai. Šo atbilstību nosauc Baltic 21E 

Izglītības sektora galvenais mērėis – Katram indivīdam ir jābūt kompetentam piedalīties 

ilgtspējīgas attītības procesos, kas apmierina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot draudus 

nākamo paaudžu vajadzībām. Studiju programmas saturs piedāvā studējošajiem apgūt tādas 

prasmes un kompetences, kuras viĦiem būs nepieciešamas gan profesionālajā jomā, gan pildot 

nākotnē lēmumu pieĦēmēja lomu. Studju procesu realizē mācībspēki ar atbilstošu kompetenci 

ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanā. Ilgtspējīgas izglītības aspekti ir iekĜauti studiju 

programmas saturā: lietišėā informātika, ētika un estētika, saskarsmes psiholoăija, mūsdienu 

skolu attīstības tendences, izglītības politika, bilingvālā izglītība, starpkultūru atšėirības, 

sabiedriskās attiecības, izglītība un demokrātija Eiropā, pieaugušo pedagoăija, socioloăija, 

loăika, izglītības attīstības plānošana, veselības izglītība, skolas vide un ergonomika u. c. 

Eiropas savienības izglītības telpas prasības ir kredīpunktu pielīdzināšana ECTS .Šis 

process RPIVA tiek realizēts. Absolventi saĦem kvalifikāciju apstiprinošu izglītības 

dokumentu, kurā Latvijā saĦemtie kredītpunkti tiek pielīdzināti ECTS. 

Eiropas Augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā 

tiek nosauktas prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, izveidošanas mērėi un to 

sasniegšanas ceĜi. 1. Partnerība. Studentu un personāla kā partneru centrālā loma. 2. 

Izvērtējums. Mērėu saniegšanā būtisks ir izvērtējums ar šim procesam noteiktām priotitātēm: 

grādu sistēmu, kvalitātes nodrošināšanu, studiju periodu un grādu atzīšanu. 3. Jāpalielina 

nodarbinātība absolventiem ar bakalaura grādu. 4. Līdz 2010.gadam katrai augstākās 

izglītības sistēmai ieviest Aptverošo kvalifikāciju ievadstruktūru Eiropas Augstākās izglītības 

telpai, kura ietver trīs ciklus, vispārējus uz studiju rezultātiem  un kompetencēm balstītus 

deskriptorus katram no cikliem, kā arī kredītpunktu diapazonu pirmajam un otrajam ciklam. 5. 

Katrā dalībvalstī jāveido pasākumu plāns ārvalstu kvalifikāciju atzīšanai un šī procesa 

uzlabošanai. 6. Eiropas izglītības telpa saskata nacionālo un Eiropas kvalifikāciju 

ievadstruktūru veidošanos kā jaunu iespēju mūžizglītības tālākā integrēšnā augstākajā 

izglītībā.  

Augstāk minētie ES izglītības telpas mērėi un uzdevumi nosauc studiju programmas 

attīstības virzienus kopīgā RPIVA mērėa realizēšanā.  



 

 

Analizējot studiju programmas kredītpunktu diapazonu, secinu, ka nozares 

profesionālās specializācijas kursi sakārtoti atbilstoši ES izglītības telpas prasībām.  

Tā kā studiju programmā ir studenti, kuri studiju saturu realizējuši apmaiĦas studijās 

Vācijā, Spānijā, Anglijā un BeĜăijā, tad studiju programmas saturs vairākkārt pielīdzināts 

iepriekš nosaukto valstu augstākās izglītības iespējām. Tomēr jāatzīst, ka nodrošināt studentu 

mobilitāti Eiropas izglītības telpā tik viegli nav, jo būtiski atšėirīgas ir izglītības apgūšanas 

tradīcijas.  

4.1.3. Studiju plāna atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Studiju programmas plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. Tas 

veidots balstoties uz  Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu, MK prasībām izglītības iestādes vadītāju izglītībai un Eiropas augtākās izglītības 

prasībām noteiktām Bergenas komunikē.  

Studiju programmas mērėi un uzdevumi Mērėu un uzdevumu atbilstība studiju 
plānam 

Mērėis:  

sagatavot profesionāli kvalific ētus, 

radošus un gan Latvijas, gan Eiropas 

darba tirgū konkur ēt spēj īgus izglītības 

darba vadītājus, motivētus 

pašpilnveidei un mūžizglītībai 

demokrātiskos un strauji mainīgos 

sociāli ekonomiskajos apstākĜos. 

Studiju programmas uzdevumi: 

1. sniegt studentiem pamatzināšanas par 

izglītības iestādes un izglītības 

struktūrvienības vadīšanas 

principiem, funkcijām mainīgos 

izglītības politikas apstākĜos Latvijā; 

10. attīstīt studenta zināšanas, iemaĦas, 

prasmes un attieksmes atbilstoši 

izglītības vadītāja profesionālajām 

kompetencēm Latvijā un Eiropā; 

11. dot iespēju studentiem teorētiskās 

zināšanas izmantot praksē, veicinot 

pašpieredzes gūšanas iespējas, 

nodrošinot citu pieredzes un pasaules 

pieredzes salīdzināšanas  un 

novērtēšanas iespējas; 

12. attīstīt studentam prasmi ātri un 

veiksmīgi pieĦemt lēmumu gan 

Studiju programmas mērėī definētais saturs atbilst  
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpas 
veidošanas mērėiem un uzdevumiem, kuros nosauc 
austāko profesionālo izglītību kā ievadstruktūru 
mūžizglītībai, akcentējot studentu un docētāju 
sadarbību pētnieciskajā darbā. Studiju programmas 
saturs  balstīts  uz bakalaura deskriptorā 
nosauktajām prasībām. 
 
 
 
 
 
 
Šo uzdevumu atklāj nozares profesionālās 
specializācijas kursi.( Skatīt studiju programmas) 
plānu. 
 
 
 
 
 
Šo uzdevumu studiju prgrammas saturā atklāj 
pedagoăiskās prakses. Izglītības iestāžu vērojumu 
prakse. Studiju kursi: sabiedriskās attiecības, 
izglītība un demokrātija Eiropā, starpkultūru 
atšėirības  un c. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atklāj 
skolvadības aktīvās prakses, kvalifikācijas prakses, 
studiju kursi Izglītības politika, pasaules izglītības 
sistēmas. 
 
 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido 
docētāju darba metodes, pedagoăiskie un 



 

 

patstāvīgi, gan komandas sastāvā 

pedagoăiskajā un vadības darbā, 

strauji mainīgos pārmaiĦu apstākĜos; 

13. veidot profesionālās un vispārīgās 

pedagoăiskās un sociālās prasmes, 

izvēloties un pielietojot piemērotas 

darba metodes un organizācijas 

formas, analizēt un izvērtēt savu 

pedagoăisko un vadības darbību; 

14. veidot studentu attieksmi pret 

skolēniem, vecākiem un pedagoăisko 

un saimniecisko personālu izglītības 

iestādē, attīstot pedagoăiskās 

saskarsmes iemaĦas mācīb u 

nodarbībās, ārpusstundu pasākumos 

un vadības procesa organizēšanā; 

15. sniegt studentiem prasmes 

informācijas ieguvē, atlasē un 

apstrādē, kritiski vērtēt un analizēt; 

16. motivēt studentus pedagoăiskajam, 

izglītības vadības darbam un 

mūžizglītībai. 

17. Nodrošināt pedagoăisko zināšanu, iemaĦu 

apguvi; studiju satura apvienošanu ar 

pedagoăisko darbību, kas attīstītu prasmes 

skolotāja funkciju veikšanai;  

 

psiholoăiskie studiju kursi: motivācija un 
komunikācija, komandas darbs, projektu vadība, 
analīze. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido 
studentu sadarbība ar docētājiem, komunikācijas 
mērėu un satura izzināšana, zinātnisko darbu 
plānošana, problēmas definēšana, pētījuma rezultātu 
analīze, prezentēšanas metodožu apgūšana 
pedagoăiskā darbinieka profesionalitātes studiju 
kursos un c. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atklāj 
aktīvā skolvadības praksē ar audzinātāja darba 
vadības uzdevumiem, kā arī studiju kursi 
audzināšanas teorija un metodika un praktiskā 
pasākumu organizēšanas pieredze katras 
skolvadības  prakses ietvaros, studiju kursos 
pieaugušo pedagoăija un c. 
 
 
 
Šī uzdevuma saturs balstīts nākotnes vajadzību 
realizēšanai. Informācijas tehnoloăijas kā vajadzība 
nākotnes  profesiju apgūšanai, kā pamats 
mūžizglītībai. Prasmi kritiski vērtēt un analizēt 
nodrošina nozares profesionālie studiju kursi. 
 
Šī uzdevuma saturu nosaka profesionālās augstākās 
izglītības valsts satndarts. 
 
 
Šo uzdevumu studiju programmas saturā atkāj 
pamatskolas skolotāja specialitāte, kuru katram 
studentam jāizvēla satbilstoši savām spējām un 
vajadzībām. Šī uzdevuma realizācijas saturs 
nodrošina izglītības darba vadītājam pamatskolas 
skolotāja specialitāti.  

 
Studiju programmas saturā ir realizētas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasības, kuras nosaka, ka vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir vismaz 20 KP, 

tai skaitā humanitārie un sociālo zinātĦu teorētiskie kursi, nozares teorētisko pamatkursu un 

informācijas tehnoloăiju kursi kopā 36 KP. Nozares profesionālie specializācijas kursi – 98 

KP, tie veido un nosaka kvalifikācijas pamatu, tajos ietilpst arī pamatskolas skolotāja 

specialitāte.  

 Tiek akcentēta vadības studiju priekšmetu prioritāte un palielināts prakses laiks no 22 

nedēĜām uz 26 nedēĜām.  Valsts pārbaudījumiem atvēlēti 14 KP, un brīvās izvēles studiju 

kursiem 6 KP – studentiem ir iespēja izvēlēties no sešiem studiju kursiem trīs.   

Kopējais kredītpunktu skaits 200 KP, kas atbilst otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam. 



 

 

Pašvērtējuma perioda laikā studiju programmas kursi mainīti vairākkārt. Notikušas 

divas vispārizglītojošo un nozares teorētisko pamatkursu pielīdzināšanas RPIVA vienotajām 

un Eiropas prasībām, kā arī saistīts ar straujo augstskolu izglītības politikas maiĦu un 

sakārtošanu Eiropas prasībām. Studiju kursu izmaiĦas veido 16%.  

Atbilstoši otrā līmeĦa profesionālās augstākās  izglītības standarta prasībām 

vispārizglītojošo studiju kursu apjoms no 35  KP samazināts uz 20 KP, nozares teorētisko 

studiju kursu  un informācijas tehnoloăiju kursu apjoms no 45 KP uz 36 KP un palielināts 

profesionālo studiju kursu apjoms  līdz  69 KP.  

Studiju programmas saturs nozares profesionālajā daĜā papildināts ar sekojošiem studiju 

priekšmetiem: 

• Valsts sektora pārvalde 1KP 

• Skolu pašpārvalde un līdzpārvalde 1KP (abi studiju kursi veido vienu saturisko bloku 

– skolu iekšējā un.ārējā sadarbība) 2KP 

• Bilingvālā izglītība 2KP 

• Laika, stresa un pašmenedžments 2KP 

• Kvalitatīvo pētījumu metodes skolvadībā 2KP 

• Skolotāju profesionalitāte  8KP– (Prezentēšana kā metode 2KP. Skolotājs kā 

moderātors (e –studijas) 2KP. Kritiskās domāšanas veicināšanas metodes skolā 2KP. 

Lietišėā etiėete, stils un mode 2KP) 

• Komandas un grupas vadība 1KP ir studiju kursa projektu vadība un izstrāde 

sastāvdaĜa kopā 4KP 

• Starpkultūru atšėirības 2KP 

• Starptautiskās attiecības 2KP 

Studiju priekšmetiem ir mainīts kredītpunktu skaits sakarā ar zinātnes attīstību un 

praktisko pielietojumu skolvadības jomā: 

Personāla vadība  3KP; metodiskais darbs skolā 3KP; studiju kursa grāmatvedība un 

finanses  2KP pievienota 1KP apjomā saturiskā daĜa skolu grāmatvedība un finanses,  

kopā 3KP. 

4.1. 4. Teorijas un prakses saskaĦotība 

Pašnovērt ējuma periodā studiju programmas praktiskajā realizācijā  īpaša 

uzmanība tika pievērsta  sadarbības uzlabošanai ar  izglītības iestādēm, kurās notiek  

studentu prakses. 2006.gada maijā tika izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai 

Profesionālās Izglītības attīstības aăentūrā projekts “Augstākās profesionālās studiju 

programmas" Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā" 

prakse izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros paredzēta sadarbība  un noslēgti 



 

 

sadarbības līgumi ar 6  vispārējās izglītības iestādēm – Rīgas 2. vidusskolu, Imantas 

vidusskolu, ZiemeĜvalstu ăimnāziju, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 93.vidusskolu un 

I Ĝăuciema vidusskolu.  Projekta ietvaros paredzēta prakses  metodisko materiāli 

pilnveide un prakses rokasgrāmatas izstrāde. Projekta finansētājs ESF –75%, valsts 

finansējums  - 25%. 

  Profesionālās iemaĦas un prasmes studenti apgūst profesionālajās praksēs 26 nedēĜas 26 

KP apjomā. 8 nedēĜas tiek atvēlētas pamatskolas skolotāja specialitātes praksei un 18 nedēĜas 

skolvadības praksei 4.semestrī 2 KP - izglītības iestāžu vērojumu prakse, 6.semestrī 5 KP – 

skolvadības aktīvā prakse, 8.semestrī 5 KP - skolvadības aktīvā prakse un 10.semestrī 

kvalifikācijas prakse 6 KP apjomā. 

Prakšu mērėis: dot iespēju studentiem izglītības vadības teorētiskās zināšanas izmantot un 

pielietot praksē un  iegūt izglītības darba vadītājam nepieciešamās profesionālās 

kompetences; veicināt un attīstīt studentu pedagoăisko kompetenču veidošanos 

Prakšu uzdevumu skaidrojumi (katrā praksē izvirzīto uzdevumu saturu atsevišėi skatīt 

prakšu aprakstos)  

4. 4.semestra vērojumu praksē, aktualizējot novērošanu kā pētījuma metodi, iepazīstināt 

studentus ar izglītības iestāžu dažādību Latvijā, viesojoties atšėirīgās izglītības 

iestādēs (izglītības iestāžu reăistrs). 

5. 6.un 8.semestrī aktīvajā skolvadības praksē uzdevumi virzīti konkrētu praktisko 

skolvadības kompetenču apgūšanai, tiesību aktu, kas regulē izglītības iestādes darbību, 

izzināšana un prakstisko vadības pasākumu organizēšanai. Prakses jautājumi saistīti ar 

teorētisko kursu apgūšanu attiecīgajā semestrī. Jāatzīst, ka straujā prasību izpilde 

attiecībā uz studiju programmas sakārtošanu atbilstoši otrā līmeĦa profesionālajam 

augstākās izglītības valsts standartam radīja nesaskaĦotību teorijai un praksei, un bija 

nepieciešama laiks, lai teorijas un prakses sakaĦotību atjaunotu. Aktīvā skolvadības 

prakse aizsākas ar ievadsemināru, prakses skolu sadali, iepazīšanos ar prakses 

aprakstu, studenta tiesībām un pienākumiem. Pēc prakses studenti iesniedz prakses 

dienasgrāmatu, kuru izskata prakses vadītājs un sagatavo diskusijai atbilstošus 

jautājumus. Prakse noslēdzas ar semināru, kurā studenti prezentē prakses 

dienasgrāmatu, atbild uz prakses vadītāja jautājumiem, analizē prakses gaitu un gūto 

pieredzi, raksta testu par izzinātajiem reglamentējošajiem tiesību aktiem skolu 

darbībai, raksta pašnovērtējumu un iesniedz to prakses vadītājam.   

6. Kvalifikācijas prakse ir 8.un 10.semestrī. 8.semestrī students demonstrē savas 

pedagoăiskās prasmes un 10.semestrī students ir skolas direktora asistents un 

demonstrē profesionālās vadības prasmes izglītības iestādē, vadot ieskaites pasākumus 



 

 

pedagoăiskajam personālam un skolēnu klašu grupai. Vienu no pasākumiem filmē vai 

/un fotogrāfē, iesniedzot skolvadības katedrā kopā ar kvalifikācijas prakses 

dienasgrāmatu. 

Studiju programmas pašnovērtējuma periodā aktīvi analizēta studentu zinātniskā darbība. 

Izvirzītas atbilstošas prasības: 

1.kursā – zinātniskais referāts 1KP un argumentētās esejas studiju priekšmetu ietvaros 

2.kursā -  kursa darba pieteikums ar izstrādātu zinātniskā darba ievadu, kurā jau atlasīta 

zinātniskā literatūra, studentam tiek ieteikts darba vadītājs/ konsultants, apstiprinot kursa 

darba tēmu. 

3.kursā – kursa darba teorētiskā daĜa, prezentācija PowerPoint lietojumprogrammā 

4.kursā – kursa darba teorētiskās daĜas papildināšana ar pētījumu (skat. prasības kursa 

darbiem), prezentēšana PowerPoint lietojumprogrammā. 

5. kursā – diplomdarba prezentācija PowerPoint lietojumprogrammā. 

Studiju programmas pašnovērtējuma periodā veikts darbs studentu motivācijai apmaiĦas 

mācību braucieniem.  Visbiežāk studenti izvēlas to valstu augstskolas, kurās ir ilggadīga 

pieredze apmaiĦas studentu uzĦemšanā. 2005./2006. studiju gadā divi  3. kursa studenti  

ERASMUS programmas ietvaros studēja BeĜăijā. ApmaiĦas studenti labprāt dalās  pieredzē 

par studiju procesa uzlabošanu, tiekas ar jaunāko kursu studentiem un stāsta par iegūto 

pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm, vienādo un atšėirīgo Eiropas valstu izglītības saturā un 

studiju procesa organizēšanā. 



 

 

4.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programmas realizēšanā ir iesaistītas vairākas RPIVA struktūrvienības. 

Skolvadības katedra, Izglītības psiholoăijas katedra, Organizāciju psiholoăijas katedra, 

Vispārīgās pedagoăijas katedra, Informātikas katedra, Ekonomikas un uzĦēmējdarbības 

katedra, Valodu katedra.  

Studentiem ir iespēja papildus izmantot datorklases, bibliotēku, sporta zāli, piedalīties 

zinātniskajās konferencēs un semināros, mākslinieciskajā pašdarbībā, studentu pašpārvaldē. 

4.2.1.Izmantotās metodes, studiju sagaidāmo rezultātu izklāsts. 

Studiju satura realizēšanā pedagoăiskajā procesā izmanto aktīvās apmācības metodes 

un formas: darbu auditorijās (lekcijas,  diskusijas, projektu darbu, grupu darbu,  pedagoăisko 

un vadības situāciju analīzi, semināri, kolikviji, kontroldarbi, lietišėās spēles u.c.), ieskicē 

problēmu risināšnas metodes, lēmumu pieĦemšanas metodes (trīs soĜu lēmumu pieĦemšanas 

metodi, desmit soĜu lēmumu pieĦemšanas metodi, alternatīvu izvirzīšanu, realizē lēmumu 

pieĦemšanas metodes virtuālajā vidē). Studiju saturā aktualizē patstāvīgo studentu darbu 

(darbs bibliotēkās, datorklasēs, individuālās konsultācijas), kas veicina studentam pašanalīzes 

un pašregulācijas veidošanos. Ir mācību ekskursijas un praktikumi izglītības iestādēs. 

 Balstoties uz rīcības programmu izglītības ilgtspējīgai attīstībai, katrs students iegūst 

zināšnas, vērtības un prasmes, lai kĜūtu par aktīvu, demokrātisku un atbildīgu pilsoni un 

piedalītos lēmumu pieĦemšanās procesos gan individuālajā, gan augstskolas līmenī, 

apzinoties savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, tādējādi apgūstot 

kompetences profesionālajai darbībai.  

Studiju programmas ietvaros tiek aktivizēta studentu un docētāju sadarbība zinātnes 

un praktisko pētījumu attīstībai, saistot tos ar sabiedrības  vajadzībām ilgtspējīgā attīstībā.  

Studiju procesā izmanto video materiālu, lai apgūtu demokrātiskākās kontroles 

tehnikas, vērotu pedagoăisko procesu vispārizglītojošajās skolā, analizētu un vērtētu, meklētu 

labākos risinājumus profesionālo kmpetenču apgūšanai. 

 



 

 

4.2.2. Vērt ēšanas sistēmas analīze 

RPIVA studiju procesā saskaĦā ar augstākās izglītības standartu izmanto vērtēšanas 

sistēmu 10 ballu skalā. Studiju kursu vērtējumā tiek Ħemts vērā studentu lekciju (ne mazāk kā 

75%), semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. Katrs studiju kurss ietver praktiskos 

darbus atbilstoši studiju kredītpunktu skaitam. Studentu studiju sasniegumu vērtēšanas 

kritēriji ir atspoguĜoti studiju kursu aprakstos, prasības eksāmeniem tiek apspriestas katedru 

sēdēs, Valsts pārbaudījumu saturu izskata un apstiprina Vadības un Ekonomikas nodaĜas 

Dome. 

Studiju kursu noslēguma pārbaudījumos, kuros tiek izmantots grupu darbs, galvenais 

uzsvars tiek likts uz prasmi diskutēt, aizstāvēt viedokli, pamatot.  

Pētnieciskā darba prasmju izvērtēšanā svarīga ir literatūras izmantošana svešvalodās, 

interneta izmantošanas prasmes informācijas ieguvei un apstrādei, prezentēšanas prasmes un 

pētnieciskā darba aktualitāte mūsdienās, teorijas un prakses saistība. 

Docētāji studiju kursu apguves vērtēšanā izmanto arī analītiskās vērtēšanas metodes, kuras 

nosaka, ka ieskaitē un eksāmenā gūtais vērtējums sastāda 50% līdz 70% , bet galīgo 

vērtējumu nosaka studenta darbs visā semestrī. Piemēram, referāti, patstāvīgie darbi, projekti 

veido 30% no kopvērtējuma,  piedalīšanās semināros, kolikvijos, disputos – 20% no 

kopvērtējuma un eksāmens veido 50% no kopvērtējuma. 

Vērtēšanas sistēma 

Apguves 

līmenis 

Atzīme Skaidrojums ECTS atzīme 

10 Izcili ( with distinction) A ěoti augsts 

9 Teicami ( excellent) A 

8 ěoti labi ( very good) B Augsts 

7 Labi (good) C 

6 Gandrīz labi ( almost good) D 

5 Viduvēji (satisfactory) E 

Vidējs 

4 Gandrīz viduvēji  

(almost satisfactory) 

E/FX 

Zems 

 

3-1 Nepietiekams vērtējums  

( unsatisfactory) 

Fail 

Kā pozitīvu aspektu vērtēšanas sistēmā studiju programmas pašvērtējuma laikā var 

minēt faktu, ka nav bijušas studentu sūdzības par vērtēšanas sistēmu RPIVA. Nozares 

profesionālās specializācijas studiju kursu docētāji  pieĦēmuši kopīgu pieeju lekciju un 



 

 

praktisko semināru apmeklējuma sistēmai,  motivējot studentus zinātnisko darbu izpratnei - 

par katru kavēto nodarbību studenti raksta temai atbilstošu argumentēto eseju. 

4.2.3.Atbalsts un palīdzība studentiem. 

Bergenas komunikē 2005. gada maijā, tika nosaukti tālākie uzdevumi un prioritātes 

vienotas Eiropas izglītības telpas veidošanai. Viens no uzdevumiem ir sociālā dimensija, kā 

Eiropas Augstākās izglītības telpas neatĦemama sastāvdaĜa. Definējot sociālās dimensijas 

saturu, atkārtoti tika uzsvērts, ka jārada studentiem atbilstoši apstākĜi, lai tie varēti sekmīgi 

pabeigt studijas, un tiem nerastos šėēršĜi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēĜ. Sociālā 

dimensija ietver valdību veiktos pasākumus studentu atbalstam. Arī studiju programmas 

ietvaros ik gadu tiek radīti apstākĜi un vide veiksmīgam studiju procesam. Docētāju 

konsultāciju grafiks pieejams internetā, studentu zinātniskā darba vadītāji regulāri konsultē 

studentus. Kvalifikācijas darbiem tiek laicīgi norādīti vadītāji. Studiju programmas direktore 

reizi nedēĜa pieĦem studentus ar interesējošajiem jautājumiem. Šajā studiju programmā 

studējošajiem studentiem veidojas apzināta motivācija vadības un pedagoăiskajam darbam. 

Studenti agri un veiksmīgi iekĜaujas darba tirgū – interešu centros, vada dažādus kursus, 

mūzikas stundas, pulciĦus un c.  Tas daĜēji atrisina studentu sociālās problēmas, bet ietekmē 

studentu mācību rezultātus. Svarīgi ir respektēt studentu vēlmi – skolotāja specialitāti apgūt 

ceturtajā semestrī, jo tad studenti darba iespējas meklētu skolās, nevis citās organizācijās.  

Arvien būtiskāku vietu studiju procesā ieĦem pašizglītība un  pašmenedžments, laika 

plānošana un stresa vadīšana. Studentiem tiek piešėirti sesijas pagarinājumi un organizēti 

pasākumi veiksmīgai pirmkursnieku adaptācijai studiju vidē, piešėirti akadēmiskie 

atvaĜinājumi. 

Studiju programmas statistika liecina par to, ka pašvērt ējuma perioda laikā 

akadēmisko atvaĜinājumu noform ējuši 5 pilna laika studenti, 4 nepilna laika studenti;  

dažādu iemeslu dēĜ ( līguma nenoslēgšana, studiju maksas termiĦa neievērošana, studiju 

neatsākšana pēc akadēmiskā atvaĜinājums) izstājušies 11 studenti pilna laika studijās  

un 27 studenti nepilna laika studijās.  

4.3. Studiju programmas nodrošinājums un vadība 

4.3.1.Studiju programmas nodrošinājums ar akadēmisko personālu 

Kopā studiju programmā ir nodarbināti 34 docētāji, no tiem; 

� 15 zinātĦu doktori  -  44%; 

� 19 maăistri  - 56% 

�  25 pamatdarbā 74%; 

�    9 blakus darbā 26%.  



 

 

Noteikumos par prasībām studiju programmu akreditāciju noteikts, ka 50% stādājošajiem 

jābūt pamatdarbā un 30% no tiem ar doktora zinātnisko grādu nozares profesionālās 

specializācijas kursos. Studiju programmas nodrošinājums ar docētājiem izpilda šīs prasības. 
Npk. Zinātniskais grāds, 

amata nosaukums 

Docētāju 

uzvārds 

 

vārds 

Katedra Pamatdarbā/ 

blakusdarbā 

1. Dr.philol.prof. Viltorija Kuzina Valodu  Pamatdarbs 

2. Dr.paed.,prof. Kaltigina Margarita Valodu Pamatdarbā 

3. Dr.chem.,asoc.prof. Gedrovics Jānis Informātikas un 

dabaszinību 

Pamatdarbā 

4. Dr.paed.,prof. Jurgena Inese Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

5. Dr.psih. asoc.prof. ĥikiforovs OĜegs Izglītības un 

sociālās 

psiholoăijas  

Pamatdarbā 

6. Dr.psih. asoc.prof Svence  Guna Izglītības un 

sociālās 

psiholoăijas 

psiholoăijas  

Pamatdarbā 

7. Dr.paed.,profesore Anspoka Zenta Skolas 

pedagoăijas 

Pamatdarbā 

8. Dr.paed.,asoc.prof. Muzis Ivars Skolvadības Pamatdarbā 

9. Dr.paed. as.prof. ŠkoĜĦikova Tamāra Informātikas un 

dabaszinību 

Pamatdarbs 

10. Dr.paed.,docents Baumanis Aldis Skolvadības Blakus darbs 

11. Dr.paed.,docents KrastiĦš Valdis Skolvadības Pamatdarbā 

12. Dr.paed.,docents SautiĦš Nils  Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

katedra 

Pamatdarbā 

13. Dr.paed.,docente Vīgante Rasma Vispārīgās 

pedagoăijas  

Blakus darbs 

14. Dr.paed.docente Kāposta Iveta Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

15. Dr.paed,as.prof. Garjāne Beatrise Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

16. Mag.art.,docente Lapacinska Velta Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

17. Mag.paed, docente Lāce Ingūna Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdars 

 

18. Mag.phil.lekt. Valdis Turins Vispārīgās Pamatdarbā 



 

 

pedagoăijas  

19. Mag.ing.,lektore Urpena  Inese Informātikas un 

dabaszinību 

Pamatdarbā 

20. Mag.paed, lektore Geikina Silvija Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

21. Mag.hist. lekt. Marsone StaĦislava Vispārīgās 

pedagoăijas  

Pamatdarbā 

22. Mag.psih.,lektore Blumberga Solveiga Izglītības un 

sociālās 

psiholoăijas 

psiholoăijas 

Pamatdarbā  

23. Mag.psih.,lektore BērziĦa  Dace Izglītības un 

sociālās 

psiholoăijas 

psiholoăijas 

Pamatdarbā 

24. Mag.paed.,lektore Purmale Rasma Pirmskolas 

pedagoăijas 

Blakus darbā 

25. Mag.paed.,lektore Stipina   Daiga Skolvadības Blakus darbs 

26. Mag.oec.,lektore Eglīte Inga Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Pamatdarbā 

27. Mag.paed.,lektore Germane Irēna Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Blakus darbs 

28. Mag.oec.,lekt. Vīgnere Aija Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Pamatdarbā 

29. Mag.,chim.,lektors LiepiĦš Emīls Skolvadības Pamatdarbā  

30. Mag.soc.,lektore Līne Antra Skolvadības Pamatdarbā 

31. Mag.paed.,lektors ěaudams Vairis Skolvadības Blakus darbs 

32. Mag.skolv. lektors GrīviĦš Ritvars Ekonomikas un 

uzĦēmējdarbības 

Blakus darbs 

33. Mag.paed.,docente Kalve Aija Skolas 

pedagoăijas 

Pamatdarbā 

34. Mag.paed.,lekt. Bagone Ināra Valodu Pamatdarbā 

 

4.3.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Docētāju kvalifikācija atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Akadēmiskais personāls iesaistīts katedras zinātniski metodiskās tēmas izpētē. Jau ilgus gadus 

Skolvadības katedra par zinātnisko tēmu izvirzījusi “Skolas vadītāja lomu pedagoăiskā 

procesa dinamiskā attīstībā”. Kopā ar docētājiem zinātniskās tēmas izpētē piedalās arī studiju 

programmas ”Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā”  pilna laika 



 

 

un nepilna laika studenti. Uz daudzu kursa darbu bāzes  turpināti rakstīt un aiztāvēti 

diplomdarbi. Aktuālākās tēmas ir:  Izglītības iestādes vadītāja darbība lēmumu veidošanā un 

pieĦemšanā, Izglītības darba demokrātiska vadība, Skolas vadītāja autoritātes un līderības 

nozīme pedagoăiskā kolektīva vadīšanā un  citas.  

Docētāju pētnieciskā darbība nesaistās tikai ar Skolvadības katedras metodisko tēmu, 

bet arī ar docētāju zinātnisko darbību izglītības jomā. Skaidri noteikti virzieni ir metodiskais 

darbs skolās, izglītības kvalitātes nodrošinājums, skolu vadība pārmaiĦu laikā, izglītības 

politikas stratēăija un citi. 

RPIVA akadēmiskā personāla publikācijas un zinātniskie darbi 

Skolvadības katedra 

OzoliĦa S. (2005). Kā skolēni vislabāk  mācās. Rīga Skolotājs 6/2005,10.-12.lpp. 

OzoliĦa S.92006) Darba sistēma apdāvinātu skolēnu atbalstam. Rīga 1/2006. 13-16.lpp. 

OzoliĦa. S.(2006)Sabiedrības integrācijas un vērt ībizglītības, vērt ību audzināšanas 

kopsakarības(Iesniegts publicēšanai) 

OzoliĦa S.(2006). 21. gadsimta jaunatne - nedrošo paaudze(Iesniegts publicēšanai) 

L īne A(2006)Adaptīvas organizācijas darbības faktori. Zinātnisko rakstu 

kr ājums.Rīga:LU(Iesniegts publicēšanai) 

Baumanis A.(2005)Some development tendencies of higher educational 

institution.Byalostok University.Byalostok 168-172 p. 

Muzis I.(2005)Skolas vadītājs un inovatīvo pārmaiĦu vadība. Skolotāju izgl ītības centrs. 

Rīga,5-7.lpp. 

Muzis I.(2006)Strategies in leadership for democratic schools.Teacher of the  21 st 

century; Quality Education for teaching//,ATEE Spring university.(Iesniegts 

publicēšanai). 

Krasti Ħš V.(2005)Izglītības attīstība un līdervadība skolā. Skolotāju izgl ītības 

centrs.Rīga,11-14.lpp. 

Krasti Ħš V.(2006)Expanding leadership skill of headmaster and teacherKremsa 

University.397-402 lpp. 

Krasti Ħš V.(2006)Latvijas izglītības attīstības tendences 21.gadsimtā.Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā: Zinātnisko rakstu kr ājums.Rīga:RPIVA,237.- 242.lpp.  

ěaudams V. (2005). Skolu akreditācija un kvalit ātes satndarti, attīstība un perspektīvas, 

LPA Zin ātniskie raksti 77. – 81.lpp. 

Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra 

Svence, G. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu atšėir ības par reālo un ideālo 

organizāciju kult ūru pārmaiĦu situācijā. 3. starptautiskā zinātniskā konference 



 

 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”/ Zin ātniskie raksti. 452.-456. 

Sadarbībā ar I.M īderi. 

Skolas pedagoăijas katedra  

Anspoka Z., SiliĦa – Jasjukēviča G. (2005). Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem 

latviešu mācībvalodas sākumskolā. Rīga: VVA, 91 lpp. (nodots publicēšanai) 

Ausekle D., Kalve A, Kopeika L., LazdiĦa S., Mitrēvica A., Nau N., Vanaga M. (2005) 

Latviešu valoda 8. klasei mazākumtaut ību skolā. Rīga: SIA Madonas poligrāfists. 

200.lpp.  

Kalve A., Tretjakova S. (2005) Latviešu valoda 8.klasei mazākumtaut ību 

skolā. Lasāmā grāmata. Rīga: SIA Madonas poligrāfists. 195.lpp.        

Kalve A., Stikāne I., Tretjakova S. (2005) Latviešu literatūra 7.klasei. Rīga: Preses 

nams. 225.lpp. 

Kalve A. (2005) Reading promotion program – the facilitator of pupils literary interests 

and their joy of reading. (Iesniegts publicēšanai.) 

Kalve A., Tretjakova S. (2005) How promote reading among children and the youth. 

(Iesniegts publicēšanai.) 

Ekonomikas un uzĦēmējdarb ības  katedra. 

Kulberga I.  (2006) Konkurētspēj īgas profesionālās izglītības problēmas tirgus ekonomikas 

apstākĜos.  RPIVA III Staptaut.zin.konf. Zin ātniskie raksti. 248.-256.lpp. 

Pabērza I. (2005) Латвийская налоговая система в контексте интеграции в 

Европейский Союз”, Akademii Ekonomicznej im. Oskara  Lagego we Wroclawiu, 

Miedzynarodowa konferencija   „Polska  w  rozszerzonej  Unii Europejskiej  - 

uwarunkowania i perspektywy rozwoju”, Wroclaw, Polija, 2005.g. 478.- 486.lpp. 

Viržbickis J., Plotka K. (2006) Komersantu sadarbības atbilstība globalizācijas 

tendencēm tirgus ekonomikas apstākĜos RPIVA III Staptaut.zin.konf. Zin ātniskie raksti. 

517.-521.lpp. 

Vispārīgās pedagoăijas katedra. 

Jurgena I. (2004). Audzināšana un laika mijiedarbība – tradicionālais un inovatīvais. 

Teorija un prakse skolotāju izglītībā II: RPIVA starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. II daĜa. Rīga: Petrovskis un Ko, 240.- 248.lpp. 

Lapacinska V. (2004). Pasaules kultūras vēsture. Mācību līdzeklis 2 sējumos. 1.sēj. –

Rīga: LUMA , 293.lpp.; 2.sēj.- Rīga:LUMA ,325. 

Marsone S. (2004.) Andrejs Bankovičs. Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma 

(1944- 1990). Rīga: RaKa, 115. – 120.lpp. 

 



 

 

4.3.3.Personāla atlase, atjaunošanās, mācību un attīstības politika 

Docētāji savu kvalifik āciju paaugstina studējot doktorant ūrā, piedaloties un 

uzstājoties zinātniskajās konferencēs un  iesaistoties dažādu projektu realizācijā. 

Doktoranti  – Skolvadības katedras  lektori Vairis ěaudams, Daiga Stipina un  Antra 

L īne.  

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs  

Ivars Muzis. Skolas vadītājs un inovatīvo pārmaiĦu vadība. Konference” Skolas vadītājs 

globalizācijas laikmetā.” R īga 2005.gads 

Aldis Baumanis. Some development tendencies  of higher educational institutions. 

Byalostok University Poland. Byalostok 2005.gads 

Antra L īne. Adaptīvas organizācijas darbības faktori. LU 64.zinātniskā konference. 

Rīga 2006.gads 

Ivars Muzis. Strategies in leadership for democratic Schools. ATEE Spring University. 

Rīga 2006.gads 

Valdis KrastiĦš. Expanding leadership skills of headmasters and teachers. Pedagogical 

University Kremsa Austria. Kremsa 2006. 

Valdis KrastiĦš. Izglītības attīstība un līdervadība skolā. Konference “Skolas vadītājs 

globalizācijas laikmetā.” R īga 2005.gads 

Valdis KrastiĦš. Konference “Latvijas izglītības attīstības tendences 21.gadsimtā. 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā.” R īga 2006.gads 

L īdzdalība projektu realizācijā  

Ivars Muzis. Profesionālā maăistra studiju programma ,,Karjeras speciālists” ESF   

projekts  

Emīls LiepiĦš. DabaszinātĦu un matemātikas mācību metožu satura pilnveide ESF  

projekts  

Valdis KrastiĦš Erasmus –School management Pasniedzēju apmaiĦas programma. ES 

Erasmus projekts 

Bez tam Valdis KrstiĦš aktīvi darbojies semināros Latvijas- Lietuvas- Norvēăijas 

izglītības iestāžu direktoru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas projekta 

ietvaros un Rīgas pilsētas un Baltijas valstu galvaspilsētas vadošo darbinieku 

kvalifik ācijas paaugstināšanas projekta ietvaros.  

Antra L īne izstrādājusi un iesniegusi apstiprināšanai Profesionālās izglītības attīstības 

aăentūrā  projektu “Augst ākās profesionālās studiju programmas ,,Izglītības darba 

vadītājs  un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” prakse izglītības iestādē” 



 

 

Programmā strādājošo docētāju izaugsme tiek veicināta un atbalstīta gan no katedru, 

gan RPIVA puses, piemēram,  atbalstot  docētāju doktorant ūras studijas. 

 

4.3.4.Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā un 

lēmumpieĦemšanas procesa vērt ējums 

Izglītības pamatprincipi ir trīs – demokrātiskuma, humānisma, zinātniskuma principi. 

 Akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības nosaka  studentu tiesības un 

pienākumi un akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi. Studiju programmas satura 

realizēšanā un vadīšanā integrēti daudzveidīgi demokrātiskuma principi, kuri atklāj 

lēmumpieĦemšanas procesus, piemēram, sadarbības princips, līdzvērtības princips, radošuma 

princips, sistēmiskuma princips, tautiskuma princips un c.  Studiju programmas vadīšanā 

demokrātiskumu raksturo vadības līmeĦa respektēšana un demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izvēle: Delfu metode, Prāta vētras metode un citas. Metožu pārzināšana un 

izmantošana problēmu risināšanā  norāda par studiju programmas demokrātisku vadību. 

 
 
Demokrātijas principu ievērošana lēmumu pieĦemšanā un informācijas nodošanā. 
 

Austākais vadības līmenis 
Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītājs 

Vidējais vadības līmenis 
Studiju programmas direktors/ docētāji/  

Skolvadības katedras vadītājs 
 

Zemākais vadības līmenis 
Grupu vecākie 

 
Studenti 

 
 
 
 
 



 

 

4.3.6. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām 

Studiju programma “Izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs 

pamatskolā”  ir daudzu gadu sadarbība ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas skolu pārvaldi 

skolvadības aktīvo un kavlifikācijas prakšu organizēšanā un izglītības iestāžu vērojuma 

prakšu organizēšanā.  

Skolvadības katedra veicina sadarbību ar CEEMAN– Central and East European 

Management Association Network, BMDA – Bakltic Management Development Association, 

ŠauĜu Universitāti Lietuvā. Programmā viesojušies docētāji no ŠauĜiem un Lincas. Katedras 

docētājs V. KrastiĦš 2005./2006.mācību gadā viesojies Lincas Diocēzes Pedagoăiskajā  

Universitātē – lasījis lekcijas izglītības vadībā, par ko iegūts sertifikāts. 

4.4.Studējošie un absolventi 

Pašvērtējuma periodā studējošo un absolventu statistika: 

Studējošo skaits programmā:  pilna laika studij ās –    76  

    nepilna laika studijās – 103 

 
         Kopā -  179 
 
Absolventu skaits : pilna laika studijās- plānoti 13 absolventi 

          nepilna laika studijās – plānots absolvēt 2006./2007.gada rudenī 

1.kursā imatrikul ēto skaits: pilna laika studijās – 23 

     nepilna laika studijās – 33 

 

4.4.1.Studentu iesaistīšana zinātniskās pētniecības darbā 

Studiju programmas pašvērtējuma periodā visi studenti tiek iesaistīti zinātniski 

pētnieciskajā darbā. Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma ietvaros ir izstrādāti 

kritēriji kursa darbu un diplomdarbu aizstāvēšanai un vērtēšnai. Studenti jau pirmajā kursā 

tiek aicināti izvēlēties zinātnisko tēmu un apstiprināt to Skolvadības katedrā, vai arī izvēlēties 

vienu tēmu no Skolvadības katedras docētāju piedāvātājiem pētnieciskajiem virzieniem.  

2005./2006.studiju gadā skolvadības docētāji vad īja studentu gatavošanos dalībai  

RPIVA Jauno Zinātnieku konferencei. 

4.4.2.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Aktivizējot studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā, tiek organizētas tikšanās 

ar studiju programmas direktori, lai noskaidrotu izmaiĦas studiju procesa organizēšanā un 

ieteiktu, saskaĦotu veiksmīgākos studiju programmas pilnveides virzienus.  



 

 

Tiek organizētas Skolvadības katedras sēdes, Vadības un ekonomikas nodaĜas sēdes, 

Studiju padomes sēdes, kurās piedalās arī studentu pārstāvji, grupu vecākie. 

Studentiem ir iespēja sazināties ar studiju programmas direktori ar e-pasta starpniecību. 

Skolvadības katedra organizē studentiem docētāju konsultācijas reizi nedēĜā. 

Kursu vecāko sanāksmēs Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja informē par novitātēm 

studiju procesā. 

Studiju programmas pašvērētējuma periodā katram studiju kursam ir iespēja izteikt savu 

viedokli un ieteikumus par studiju programmas darbību. Studenti atzinīgi novērtē studiju 

programmas saturu, pamatojot vadības un ekonomikas studiju priekšmetu secību, kuri 

veiksmīgi palīdz profesionālo kompetenču veidošanai skolvadībā un vadībā kopumā, paverot 

plašas iespējas konkurēt darba tirgū jau studiju laikā. Ne mazāk svarīgas ir zināšanas un 

iegūtās prasmes pedagoăijā un psiholoăijā. Studenti nosauc studiju programmas stiprās  puses 

– iespēja apgūt profesionāli izgl ītojošus studiju kursus, augsti kvalificēti pasniedzēji, teorijas 

saistība ar praksi gan semināros, gan izglītibas iestāžu vērojumu praksē. Studiju programmas 

vājās puses – studiju programmas ilgums ir 5 gadi, kas kavē profesijai motivētus studentus 

konkurēt darba tirgū. Studenti atbalsta viengadīgas maăistratūras studiju programmas izveidi 

tieši šīs studiju programmas absolventiem.  

4.4.3.Studentu aptaujas 

Studējošo aptaujas un to rezultāti 

Studiju programmas direktore organizē studējošo aptaujas ar mērėi noskaidrot 

studentu vērtējumu par studiju procesa realizācijas efektivitāti. 2005./2006 studiju gadā 

veiktās anketēšanas rezultātā tika noskaidrots studentu vērtējums par augstskolas docētāju 

profesionalitāti, sniegto teorētisko un praktisko zināšanu kvalitāti, studiju kursu saturu un 

lietderību, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu.  

Studentu aptaujā piedalījās 102 pilna un nepilna laika studenti.  Uz jautājumu 

par RPIVA docētāju profesionalitāti  75% respondentu ir pilnībā ar to apmierināti, 

20% ir daĜēji apmierin āti un 5 % izsaka neapmierinātību. Vispārizgl ītojošo un nozares 

teorētiskos pamatkursu saturu un lietderību augstu vērt ē 75%  respondentu, par daĜēji 

nozīmīgiem tos atzīst 30%. 80% studentu profesionālo studiju kursu saturu novērt ē 

augstu un 20% ir daĜēji apmierin āti. 70% studentu   prakses vērt ējuši atzinīgi.  

Materi āli tehnisko nodrošinājumu RPIVA studiju programmas studenti 22% 

novērt ējuši kā  Ĝoti labu, 50% kā apmierinošu un 18% kā vāju. 

Aptauj ā studenti izteica priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: uzlabot 

materiāli tehnisko bāzi, konkrētāk, atrisināt jautājumu par izdales materiāla 

izsniegšanu katram studentam.  



 

 

Papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar skolvadības literatūru svešvalodās (angĜu, 

vācu, krievu), tādējādi uzlabojot studentu zinātniski pētniecisko darbu. 

  4.4.4.Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti 

Darba devēju aptaujās tika vērtēta darbinieku profesionalitāte – vadības kompetences: 

prasmes plānot, organizēt darbu skolā, kontrolēt, analizēt, prasmes teorētiskās zināšanas 

saistīt ar praktisko darbu; pedagoăiskās kompetences: mācību metožu izvēle, komunikācija 

(ar skolēniem, vecākiem, kolēăiem), speciālās prasmes mācību priekšmetā. 

Absolvetu aptauja 

Aptaujā piedalījās 37 absolventi, no kuriem 16 apguva sociālo zinību specialitāti, 5 – 

angĜu valodas pamatskolas skolotāja specialitāti, 11 – lietišėās informātikas skolotāji, 1 – 

latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolā, 4 – matemātikas pamatskolas skolotāji.  

Absolventi augstu novērtē iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū. 15 studenti no 

20 pilna laika absolventiem strādā izglītības iestādēs, no tiem viena direktora  vietniece 

mācību darbā. Pārējie veiksmīgi iekĜāvušies darba tirgū. 11 absolventi turpina studijas 

skolvadības maăistratūrā RPIVA un LU. Nepilna laika studijās no 16 absolventiem 10 strādā 

izglītības iestādēs, no kuriem viena ir mūzikas skolas direktore, viena – pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja. 8 turpina mācības maăistratūrā. Pārējie veiksmīgi iekĜāvušies darba tirgū. 

 Aptaujā 83% absolventu studiju programmas saturu novērtē atzinīgi, jo ir iespēja 

veiksmīgi konkurēt izglītības darba tirgū Latvijā un darba tirgū Eiropā. Par studiju 

programmas stiprajām pusēm absolventi nosauc pamatzināšanas pedagoăijā, psiholoăijā, 

vadībzinātnēs, ekonomikā. Šo nozaru studiju kursu noklausīšanās sniedz pietiekamas 

teorētiskās pamatzinašanas radošai darbībai turpmāk. Praksēs iegūtas profesionālas 

kompetences turpmākai vadītāja karjerai. Studiju programmas mīnuss ir tas, ka vairākus 

studiju kursus docē viens docētājs, līdz ar to studentiem ir dota iespēja uzklausīt viena 

profesionāĜa viedokli, bet profesionālo pieredzi veicina un vairo atšėirīgi viedokĜi un studenta 

kritiska attieksme pret tiem.  Absolventi atkārtoti uzsver plašās iespējas konkurencei darba 

tirgū. Par visnoderīgākajiem  viĦi nosauc skolvadības studiju kursus, norādot, ka docētāji 

profesionāli un godprātīgi strādāja, lai studenti apgūtu gan teorētiskās, gan praktiskās vadītāju 

kompetences. Tie absolventi, kuri pēc studijām jau ir direktora vietnieki mācību darbā, 

norāda, ka studiju programmā apgūtais ir neatsverama bagātība. 

Darba devēju atsauksmes 

 Tika izsūtītas 30 aptaujas anketas darba devējiem. Darba devēji atbildēja uz 

jautājumiem par jauno speciālistu veiksmīgu iekĜaušanos izglītības iestādes darbā un viĦu 

vadības  un speciālajām kompetencēm. Darba  devēji  atzinīgi novērtējuši RPIVA absolventu 

zināšanas, prasmes un vadības kompetences.  



 

 

 Būtiskākais darba devēju ieteikums ir regulāri papildināt studiju programmu ar 

profesionālām novitātēm, skolvadības darba aktualitātēm, piesaistīt docētājus, kuriem ir 

pieredze  vadības darbā skolā un atbilstoša izglītība augstskolu didaktikā un metodikā. 

 

 



 

 

4.5.Studiju programmas  SVID analīze 

Stiprās puses 
• Kvalitatīvs docētāju sastāvs. 
• Demokrātisku lēmumu pieĦemšanas 

metožu izmantošana studiju 
programmas nodrošinājumā un 
attīstībā. 

• Studiju programmas ilglaicīga  
pastāvēšanas (10.g.) pieredze. 

• Pieprasījums pēc studiju programmas 
absolventiem darba tirgū.  

• Studiju programmas sakārtotība 
Eiropas izglītības telpas izveidošanas 
prasībām. 

• Izmantoto pedagoăisko metožu 
daudzveidība, kuras nodrošina 
teorētisko zināšanu un prakses 
vienotību studiju procesā. 

• Pieaudzis docētāju skaits, kuri strādā 
pamatdarbā.  

Vājās puses 
• Finansu resursu trūkums prakšu 

organizēšanai un vadīšanai. 
• Studiju ilgums 5 g. pilna laika studijās 

un 5,3 g. nepilna laika studijās. 
 
 

Iespējas 
• Veicināt sadarbību ar Latvijas, Baltijas 

un Eiropas augstākajām izglītības 
iestādēm. 

• Veicināt sadarbības projektu 
organizēšanu ar citu augstskolu 
studentiem Latvijā. 

• Iespējama studiju programmas 
      pāreja uz 4 gadiem.  
• Veidot veiksmīgāku sadarbību ar 

Skolvadības maăistrantūras studiju 
programmu, lai atrastu optimālo pieeju 
studiju programmas attīstībai. 

• Papildināt grāmatu fondu skolvadības 
jomā  angĜu, vācu un krievu valodās. 

 

Draudi 
• Līdzīgu studiju programmu izveide 

citās augstskolās. 
•  Zemākas studiju maksas līdzīgās 

studiju programmās citās augstskolās. 
• Trūkst valstiskas palīdzības studentiem, 

kuri nonākuši sociāli sarežăītās 
situācijās (ăimenes uzturēšana, 
slimības). 

• Studējošo skaita samazināšanās valstī 
kopumā. 

 

 

 

4.6.Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums un garantijas, attīstība 

 

• Studiju turpināšanas iespējas un finansiālas garantijas studiju programmas likvidācijas, 

reorganizācijas vai citu izmaiĦu gadījumā plānots atrisināt 2006./2007. studiju gadā. 

• Iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbības attēlojums 

 
Ikgadējai studiju programams izvērtēšanai studiju programmas direktors saĦem 

informāciju no studentu padomes, ārējo sakaru daĜas, studiju kursu docētājiem, studentiem, 



 

 

absolventiem, darba devējiem un RPIVA katedru vadītājiem. Studiju programmas 

izvērtēšanai izveidotas aptaujas anketas.  

• Studiju programmas attīstības plāns. 

Studiju programmas galvenie attīstības virzieni tika izstrādāti 1999.gadā, tie atbilst 

RPIVA Attīstības koncepcijai.  Pašreiz rit darbs pie jaunu attīstības virzienu izstrādes.  

Studiju programmas attīstības virzienus nosaka RPIVA Attīstības koncepcija. 

 

8. Veikt pasākumus, kas nodrošina akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu: 

docētājiem un studentiem piedalīties starptautiskos semināros, konferencēs, simpozijos, 

apmaiĦa sprogrammās, ko piedāvā ERASMUS, SOKRATES projekti, meklēt jaunas 

iespējas piedalīties starptautiskos mācību projektos, nodibināt patstāvīgas partnerattiecības 

ar ES valstu radniecīga profīla augstākajām mācību iestādēm, lai sadarbotos projektu 

ietvaros; 

9. Nostiprināt materiāli tehnisko bāzi, radot plašākas iespējas studentu un docētāju 

pētnieciskajam darbam, papildināt bibliotēkā ārzemju autoru grāmatu fondu; 

10. Aktivizēt studentu dalību RPIVA konferencēs un ārzemju augstskolu rīkotajās 

konferencēs. 

11. Pētīt absolventu karjeras iespējas darba tirgū. 

12. Katru gadu veikt studiju programmas pašnovērtējumu. 



 

 

Studiju programmas pašnovērtējumu veica darba grupa: 

 

Antra Līne   programmas direktore 

     Karīna PavĜenko                   PL 3.kursa studente 

Valdis KrastiĦš                     93. vidusskolas direktors 

 

 

Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests Skolvadības katedras sēdē...   

Vadības un ekonomikas nodaĜas Domē  2006.gada 5.jūnijā 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 12 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

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

Adrese Rīgas raj. p.n. Tīraine „ CeĜmalas” LV 2138 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
7912539 
29184091 

E- pasts 
Fakss 

zenta.anspoka@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1995.-1999. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pedagoăijas doktore  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1994.-1997. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1970.-1975. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 1994. gada 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore (1994.-1998.), docente(!999.-2002..), as. profesore 
(2002.-2004.). 
Kopš 2005. gada profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola  

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1978.-1987. 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 1. pedagoăiskā skola  

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1987.-1993. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākā metodiėe 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības ministrijas 
Zinātniski metodiskais kabinets 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 1975.-1977. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Daugavpils Pedagoăiskais institūts 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1972.-1975. 
Profesija vai ieĦemamais amats Latviešu valodas un literatūras skolotāja   

Darba vietas nosaukums un 
Rīgas 2. pagarinātās dienas skola 



 

 

 
 

2007. gada 2. martā   
(datums)  (paraksts) 

 
  



 

 

Curriculum vitae 
 

 
Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds   Ināra Bagone 

                  Dzimšanas dati  1950.gada 25.oktobris 
                     Adrese   Brūžu iela 14, Rīga, LV - 1016 

 
                   Tālrunis 7431881 

                     Mobilais tālrunis 29714725 
                     E-pasts bagone@rpiva.lv 
                       Fakss 7808034  
 
Izglītība 
           Laika periods 1971. – 1976. 
Piešėirtā izglītības dokumenta   
nosaukums/Piešėirtā  
 kvalifikācija   filologa, angĜu valodas pasniedzēja kvalifikācija,  
     diploms Nr.231142  
Izglītības iestādes nosaukums LVU Svešvalodu fakultāte 
 
                  Laika periods 1966. – 1969. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  atestāts par vidējo izglītību 
          nosaukums/Piešėirtā  
                            kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 49.vidusskola 
 
          Laika periods  1958. – 1966. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  apliecība par astoĦgadīgo izglītību  
          nosaukums/Piešėirtā  
                            kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums Bauskas 1.vidusskola 
 
Darba pieredze 
   Laika periods 1994. – pašreiz 
 Profesija vai ieĦemamais amats angĜu valodas pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un RPIVA 
   Adrese  Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083   
    
   Laika periods 1990. – pašreiz 
Profesija vai ieĦemamais amats angĜu valodas skolotāja 
Darba vietas nosaukums un Rīgas 19.vidusskola 
    
   Laika periods 1998. – 1990. 
Profesija vai ieĦemamais amats referente 
Darba vietas nosaukums un Latvijas fonds „Baltika” 
    
   Laika periods 1998. – pašreiz 
Profesija vai ieĦemamais amats angĜu valodas galvenā speciāliste 
Darba vietas nosaukums un Rīgas pilsētas skolu valdes Kurzemes   
     priekšpilsētas nodaĜas 



 

 

    
   Laika periods 1985. – 1989. 
Profesija vai ieĦemamais amats ārpusklases darba organizatore 
Darba vietas nosaukums un Rīgas 19.vidusskola 
    
   Laika periods 1982. – 1985. 
Profesija vai ieĦemamais amats pagarinātās dienas grupas audzinātāja 
Darba vietas nosaukums un Rīgas 19.vidusskola 
     
   Laika periods 1979. – 1982. 
Profesija vai ieĦemamais amats jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
Darba vietas nosaukums un Latvijas PSR ZinātĦu akadēmijas A.Upīša   
     valodas un literatūras institūts 
    
   Laika periods 1977. – 1979. 
Profesija vai ieĦemamais amats matemātiėe programmētāja 
Darba vietas nosaukums un Latvijas PSR ZinātĦu akadēmijas A.Upīša   
     valodas un literatūras institūts 
    
   Laika periods 1969. – 1971. 
Profesija vai ieĦemamais amats tehniėe 
Darba vietas nosaukums un Latvijas Zemkopības zinātniskās pētniecības  
     institūts 
    
    
 
 
Prasmes      Latviešu valoda – dzimtā 
Valodu prasmes Krievu, angĜu valoda – brīvi 
 Franču valoda – ar vārdnīcas palīdzību 
 
Datora lietošanas prasmes – Microsoft Word 
 

Papildus izglītība, kursi  

• 2005.g. AngĜu valodas skolotāju asociācijas konference „Young learners: Theories, 

Practicalities, Realities”; 

• 2004.g. Starptautiska AngĜu valodas skolotāju asociācijas konference par angĜu valodas 

mācīšanas aktualitātēm; 

• 2003.g. Somijas – Latvijas projekta ALADES noslēgums un mācību līdzekĜa izdošana; 

• 2002.g.aprīlis komandējums uz Šveici un iepazīšanās ar integrēto mācību iespējām; 

• 2001.g.jūnijs – RSIC kursi „Mūsdienīga pieeja angĜu valodas mācību procesā”; 

• 2001.g.marts. – Somijas – Latvijas izglītības projekts ALADES (aktīvas darba metodes 

demokrātiskā skolā); 

• 2000.g.oktobris/novembris – Dānijas Demokrātijas fonda (Dānijas Ārlietu ministrija) 

organizētais seminārs Dānijā „Dānijas izglītības sistēma un demokrātija”; 

• 1999.g.jūnijs – RSIC kursi „AngĜu literatūras mācīšanas metodika”; 



 

 

• 1999.g. janvāris-marts – RSIC kursi „Pārskats par angĜu literatūru”; 

1997./1998. – RPIVA Mazā Akadēmija, Svešvalodu fakultāte, kursi, 4KP. 
 
Papildu informācija  
Apbalvojumi 

 2004.gada septembrī – RPIVA rektora pateicības raksts; 

 2000.gada 25.oktobrī – IZM Goda raksts. 
 

 
 
 
   

datums  paraksts 
 
 

 



 

 

Curriculum vitae 
 

 
Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
ALDIS BAUMANIS 

Dzimšanas dati 12.03.1959 
Adrese 

 
Rīga, Ozolciema 24/1-44 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7674895 
26568047 

E- pasts 
Fakss 

aldisb@turiba.lv 
 

Izglītība  
Laika periods 

 
1993.- 1996. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 

Doktora diploms; pedagoăijas doktors; 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas Universitāte,  

Laika periods 1991.-1993. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms; pedagoăijas maăistrs; 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

 

Latvijas Universitāte,  

Laika periods 1976.-1981. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms; fiziėis, pasniedzējs; 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

 

Latvijas Valsts universitāte,  

Darba pieredze 
Laika periods 

 
2001- 2007 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Rektors, tad Valdes priekšsēdētāja vietnieks 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Biznesa augstskola Turība; Rīgā, Graudu ielā 68 

Nozare Pedagoăija; izglītības vadība 
 

Laika periods 1999-2000 
Profesija vai ieĦemamais 

amats 
Skolvadības katedras vadītājs, docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola; Rīgā, 



 

 

un adrese Imantas 7 līnija 1 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1993-1999 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Departamenta direktors 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Izglītības un zinātnes ministrija; R īgā, VaĜĦu 

ielā 2 

Nozare Izglītības vadība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Vidēji 
Vācu Labi Vidēji Vid ēji 

Prasmes 
Valodu prasmes 

AngĜu  Labi Vidēji Mazliet 
 

Datora lietošanas prasmes MS Office 
Internets  
 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Semināri 
 
Hessen, Thuringen, Bremen 30.11.1994- 12.11.1994, 
„Fortbildungsseminar Z6 Padagogische Reise” 
Boulder,Colorado, 9.7.1999., „9 TRAITS OF Highly 
Successful Work Teams” 
Rīga, 6.10.2002.-10.10.2002, „Sub-regional Workshop on 
Strategic Financial management in Hugher Education” 
Rīga, 16.06.2006., „Kā saĦemt finansējumu no Eiropas 
Struktūrfondiem” 
 
 

Kursi Riga, 7.11.1995.-11.11.1995, „The Course on Market 
Economy” 
Otepaa, 11.5.1998.-29.5.1998, „Baltic Economic 
Management Training Programme” 
Halifax, 25.9.1998.-9.10.1998, „English for Economics” 
Halifax, 25.9.1998.-6.11.1998, „Baltic Economic 
Management Training Programme” 
Rīga, 22.7.2004. 23.7.2004., “Komunikācija un medija” 
Rīga, 29.11.2004.-6.12.2004., „Augstākās izglītības 
kvalitātes ekspertu apmācības kurss” 
London, 10.7.2006.-4.8.2006., “Course in English” 
 

Konferences Rīga, 23.4.2004., „ UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas 
un to risinājumi globalizācijas apstākĜos” 
Bialystok-Elk, 16.9.2005.-17. 9.2005., „Conference on 
Private Higher Education Establishments in Europe” 
Rīga, 24.11.2005.-25.11.2005., „9.Starptautiskā vadības 
konference “Sasniegumi=Startēăija no idejas līdz 
realizācijai”” 
Turku, Finland, 1.9.2006.-2.9.2006.”Conference The 
Future Competitiveness of the EU and Its Eastern 
Neighbours"  
 



 

 

Projekti  Rīga, Kijeva 1999.-2002. CUBEMTP Economic 
Management Training Programme 
Rīga, 2006.-2008., „Pedagogu tālākizglītības metodiskā 
tīkla nodrošinājuma izveide” 

Publikācijas  1. Kompleksa pieeja pedagoăiskā kolektīva raksturošanai// 
Skolas un augstskolas pedagoăijas jautājumi.- Rīga, 
1986. - 2.-7.lpp. 

2. Par mijiedarbības struktūru// Augstskolu un skolu 
mācību un audzināšanas teorijas jautājumi.- Rīga, 1987. - 
3.-10.lpp. 

3. Par mijattiecību sistēmu skolas kolektīvā// Jauniešu 
personība aspirantu lasījumos.- Rīga, 1988. - 69.-75.lpp. 

4. Izglītības darba efektivitātes problēmas un to risinājums 
Latvijā// Izglītības darba kvalitāte. - Rīga, 1995. - 7.-
8.lpp. 

5. Pamatskolas vispārizglītojošo skolu sistēmā dažādos 
Latvijas vēstures posmos// Mūsdienu pamatskola: 
skolēns un skolotājs.- Liepāja, 1996. - 7.-9.lpp. 

6. Skolu, skolēnu un skolotāju skaita izmaiĦas vispārējās 
izglītības sistēmā laikā no 1920.gada līdz 1995.gadam//  
Latvijas vēsture.- Rīga, 1996/5(24).-61.-69.lpp. 

7. Vispārizglītojošās skolas Latvijā (1918. - 1997.gadi)// 
Skola 97. Rīga, 1997. -  60.-70.lpp. 

8. Die quantitative Entwicklung im allgemeinbildenden 
Schulwesen und in der Lehrerbildung in Lettland 1918 
bis 1997// Beitrage zur bildungspolitischen und 
padagogischen Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. 
Ruhr-Universitat Bochum, 1997. - 69.-80.s.  

9. Place of EE in the school curriculum over different 
periods of state development in Latvia// Environmental 
Education to Raise Public Awareness. Reports from the 
Conference in Kalmar, 1997. – 49.-53.p. 

10. Daži aspekti par vispārējo izglītību Latvijā un 
ārzemēs// Skola 98. Rīga, 1998. 61.-68.lpp 

11. Valsts budžetā izglītības izdevumu īpatsvars 
samazinās// Izglītības žurnāls, 1999.gada rudens. Rīga, 
1999. – 13.-15.lpp. 

12. Izglītības izdevumu struktūra un tās ietekme uz 
pedagoăisko procesu vispārizglītojošajā skolā// 
Aktualitātes izglītībā, Zinātniski praktiskās konferences 
materiāli, Rīga,1999. – 4.-8.lpp. 

13. Education expenditure in Latvia// Baltic Economic case 
studies Volume 4, Halifax,Canada, 1999. – 15.-20.p. 

14. Svarīgākie virzieni skolu direktoru kvalifikācijas 
paaugstināšanā// Inovācijas un reformas Latvijas 
izglītībā, Rīga 2000. – 72.-75.lpp. 

15. Izglītības un zinātnes finansējums un tā efektivitāte// 
Izglītība un zinātne – Latvijas nacionālā bagātība, Rīga 
2000. – 66.-74.lpp. 

16. Eiropas tirgus. Vai Latvija spēs konkurēt?// Latvija ceĜā 
uz Eiropas Savienību, Rīga 2000. – 29.-32.lpp. 

17. Skolu un augstskolu reforma - ceĜš uz vienotu un 
kvalitatīvu izglītības sistēmu// Vienota un kvalitatīva 



 

 

izglītības sistēma – sabiedrības integrācijas pamats, Rīga 
2000. –29.-33.lpp. 

18. Par dažām tendencēm augstākās izglītības finansēšanā// 
Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti, Rīga 2001. –26.-32.lpp  

19. Augstākās profesionālās izglītības finansēšanas 
modelis, izmantojot studiju kreditēšanu// Ekonomisko un 
sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, 
rezultāti, Rīga 2001. –26.-32.lpp 

20. Latvijas izglītības sistēmas attīstība// Izglītības un 
zinātnes ekonomika 4.izlaidums; Ekonomiskā attīstība un 
valsts politika, Kijeva 2001. 57.-67.lpp. (ukraiĦu valodā) 

21. Needs and Demand in the Informal Sector and Small 
Enterprises for Skills and Knowledge: A Transition 
Country Perspective// Linking Work, Skills, and 
Knowledge: Learning for Survival and Growth, 
Switzerland 2001. 
http://www.workandskills.ch/pages/e/papers.html 

22. The Development of Education: The Latvian 
Experience// Economic Issues Theory and application 
with refernce to Ukraine, Halifax, Canada, 2002.- 59-
72.p. 

23. Investīcijas cilvēkkapitālā pārejas ekonomikas 
apstākĜos// Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu 
pasaulē: LU PPF Zinātniskie raksti, Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2002.-15.-24.lpp. 

24. The tendencies and Regularities in Higher Education in 
the Transition Economy// Global Issues of Education, 
Published by Athens Institute for Education and 
Research, Athens, Greece, 2003.- 7.-15.lpp. 

25. Izglītības attīstība: Baltijas valstu pieredze// Valsts 
pārvaldes efektivitāte Praktikums 4.izdevums Kijeva 
2003 118.-133.lpp. (ukraiĦu valodā) 

26. Izdevumi izglītībai un to nozīme sociāli ekonomiskajā 
attīstībā// UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos, Rīga 2004. 21.-
31.lpp.  

27.  The Tendencies and Regularities in Private Higher 
Education in the transition economy// Private Higher 
Education Establishments in Europe – The present 
condition and prospects of development, Bialystok 2005. 
155.-164.lpp 

 
Bez tam publicēti vairāki desmiti rakstu preses izdevumos. 
 
 

 
02.05.2007.       paraksts_______________ 
 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Dace BērziĦa 

Dzimšanas dati 1956. gada 8. jūnijs 
Adrese Ėekava, „Līčupes” – 13 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7936963 
29482233 

E- pasts 
Fakss 

dace.berzina@rpiva.lv, dace.berzina@apollo.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2000.   

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Sociālo zinātĦu Maăistra grāds psiholoăijas apakšnozarē. 
(Mg.psych.) 
 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoăiskās Universitātes Psiholoăijas 
maăistrantūra.  
 

Laika periods 1974.-1980. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Kvalifik ācija:  
matemātiėis, pasniedzējs. Diplomdarbs sociālajā psiholoăijā 
un pētījuma datu matemātiskajā apstrādē. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte. 

Darba pieredze  

Laika periods 1997.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola 
Psiholoăijas fakultāte,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2000.- 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats docētāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola 
BruĦinieku ielā 65, LV-1011, Rīga 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2001.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats docētāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” 

Rīga, Eiženijas iela 1, LV-1007 
Nozare psiholoăija 

 

 

Laika periods 1980- 2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats matemātikas un psiholoăijas skolotāja,  Kopš 1995.g. – skolas 
psihologs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ėekavas vidusskola 

Gaismas iela 9, Ėekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-2123 
Nozare pedagoăija, psiholoăija 

Laika periods 1998.-2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 



 

 

 
2007. gada 29. janvārī     
 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
GUSTAVS ELERS 

Dzimšanas dati 26.09.1972 Rīgā 
Adrese Juglas 41-44, Rīga, Latvija, LV 1064 
Tālrunis 7531343 m. 7860668 d. 
Mobilais tālrunis 26728568 
E-pasts elers@inbox.lv 
Fakss Nav 
Izglītība  

Laika periods 1995 – 1998 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/piešėirtā 

kvalifikācija 

Socioloăijas maăistrs 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 
Laika periods 1991 – 1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/piešėirtā 

kvalifikācija 

Filozofijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 
filozofijas nodaĜa 

Laika periods 1980 – 1991 
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 39. vidusskola 

Darba pieredze  
Laika periods 01.12.2004 –25.01.2007 

Profesija vai ieĦemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras lektors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
Imantas 7. līnija 1. 

Laika periods 2001 – 2004 
Profesija vai ieĦemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Konsultācijas un līgumdarbi par statistiskās analīzes 
programmām, socioloăisko pētījumu veikšana sadarbībā 
ar, SIA “Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS” 
Alberta 13, SIA ’’Sociālo pētījumu centru’’ Aizkraukles 
23, Latvijas Statistikas institūtu Kr. Barona 30, kā arī 
sadarbība ar citiem pasūtītājiem mazākos projektos. 

Laika periods 07.01.1999- 30.06.2000 
Profesija vai ieĦemamais amats Sociologs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

”Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskolā 
”Att īstība”” Eiženijas 1. 

Laika periods 03.02.1992- 01.04.1993 
Paraksts 

Profesija vai ieĦemamais amats 
Tehniėis 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Bārta” Daugavpils 74 

Prasmes 
Valodu 

prasmes 
 

Valoda 
Latviešu 
Krievu 
Vācu 
AngĜu  

Saprotu 
Pilnībā 
ěoti labi 
Labi 
Labi 

Runāju 
Bez kĜūdām 
ěoti labi 
Vidēji 
Vidēji 

Rakstu 
Bez kĜūdām 
Labi 
Vidēji 
Ar grūtībām 



 

 

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Windows, Internet Browsers, MS Office, SPSS, STATGRAPHICS, 
STATISTICA, QSB, Adobe Photoshop 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Kursi  2005.03. - 2005.06.Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte, tālāk izglītības programma ”Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse” 4 kp (160 st.).  

Konferences 06.04.2006- 08.04.2006 Uzstāšanās par tēmu „Bērns un viĦa dators” LU 64. 
konferences Pedagoăijas sekcijā Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultātē. 
02.02.2006. uzstāšanās par tēmu „Klasteru analīzes lietošana skolotāju 
kvalifikācijas celšanas kursu analizēšanai” III starptautiskā zinātniskajā 
konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA. 

Projekti  01.2004 SIA SIA “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, starptautiskā 
projektā “Mare Balticum”, kurš veltīts ieslodzīto cilvēktiesību un dzīves 
apstākĜu un ieslodzījuma vietu personāla darba apstākĜu pētīšanai: pētījuma 
datu apstrāde. 
08.2003. SIA Dalība SIA “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” 
projektā “Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam (2003/M001/L)” 
Pētījuma datu statistiska apstrāde. 
2001.01.- 07.2001.SIA ’’Sociālo pētījumu centrs’’ “Pētījuma par alkohola 
un citu atkarību izraisošu vielu lietošanu Jelgavas un Liepājas 
vispārizglītojošo dienas mācību iestāžu izlaiduma klasēs 2001. gadā”. 
Dalība pētījuma organizēšanā, pētījuma datu statistiska apstrāde, atskaites 
veidošana.  
07.01.1999- 30.06.2000 SDSPA Attīstība darbs pie projektiem: ”ESPAD 

99 Latvia” ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs) 

un “StarpprofesionāĜu komandas un starpinstitūciju sadarbības modelis 
fiziskas vardarbības pret bērnu gadījumos” Pētījumu organizēšana, datu 
statistiska apstrāde, atskaites veidošana. 

Publikācijas  Gustavs Elers, Oskars Rasnačs “Klasteru analīzes lietošana skolotāju 
kvalifikācijas celšanas kursu analizēšanai”121-126 lpp. RPIVA III 
starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” zinātniskais raksts. Rīga, 2006, SIA “ULMA”, ISBN 
9984-569-60-8., 601 lpp., 
Gustavs Elers, Gregory Gorobetz ”The moust popular Programs for 

Statistical Analysis: MS Excel, SPSS, STATISTICA” in Spring University. 

Changing Education in a Changing Society. Conference materials. 

Klaipedos universitetas, 2005., 49-52pp., 218 p. 

Socioloăijas šėirkĜi "Sociālā darba terminoloăijas vārdnīcā", Zin. red. 

L.ŠiĜĦeva, prof., Dr.paed., Rīga, “Jumi” 2000., 249 .lpp. 

Gustavs Elers Pārskats par aptauju “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par 
nedzirdīgiem cilvēkiem” krājumā “Sabiedrībai par nedzirdību”, Rīga, 
“Kopsolī” 2000., 167-190 lpp., 205. lpp. 

 
Datums 22.02.2007  



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Beatrise Garjāne 

Dzimšanas dati 31.03.1955 
Adrese Brīvības bulvāris 11, Jelgava, LV 3002 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

29710211 

E- pasts 
Fakss 

 

Izglītība   

Laika periods 1998 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Dr. Paed. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Mag. Paed. 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA maăistrantūra 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Izglītības darba vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA augstākās profesionālās pedagoăiskās izglītības studiju 
programma 

Laika periods 1973 – 1978 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība – filologs, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Valsts universitātes Filoloăijas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2004 -  

Profesija vai ieĦemamais amats docente  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Izglītības un mājsaimniecības institūts, Driksas 5, Jelgava  

Nozare Vispārīgā pedagoăija 

Laika periods 2000 – 2005 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RTU Humanitārais institūts, Āzenes iela 16, Rīga 
 

 
Nozare Vispārīgā pedagoăija 

Laika periods 1998 -  

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētā profesore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA 

Nozare Vispārīgā pedagoăija 

Laika periods 1995 - 

Profesija vai ieĦemamais amats Ekspertu komisijas locekle 
Darba vietas nosaukums un 

adrese IZM ISEC VaĜĦu 2, Rīgā 



 

 

2007. gada 5. martā  __________________ 
    Datums paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Jānis Gedrovics 

Dzimšanas dati 01.11.1944. 
Adrese Valdeėu iela 62-136, Rīga, LV-1058 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

(+371)67674983 
(+371)29162147 

E- pasts 
Fakss 

janis.gedrovics@rpiva.lv 
(+371)67808034 

Izglītība  Laika periods 1993-1994 
Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistrs  
vidusskolas ėīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, RaiĦa bulv. 19 
Laika periods 1972 – 1975-1978 
Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

ZinātĦu kandidāta diploms 
Ėīmijas zinātĦu kandidāts. Diploms nostrificēts par Dr. 
chem. 1993.g. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas ZinātĦu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1 

Laika periods 1962 - 1970 
Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību 
Ėīmiėis (fizikālā ėīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, RaiĦa bulv. 19 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

Kopš 2005.g. 1. sept. līdz šim laikam 

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētais profesors 

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

Nozare Pedagoăija/ ėīmijas didaktika 
Laika periods 1998.g. 1.sept.-2005.g. 31.aug. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docents 

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

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1990. 1.sept.-1997. 27.aug. 

 
Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs (ėīmija, fizika, vācu valoda) 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 94.vidusskola, Rīga, Ozolciema iela 26 
Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1991.g. janv. – 1991.g. dec. 
Profesija vai ieĦemamais amats Galvenais speciālists 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Republikas Izglītības ministrija, Rīga, VaĜĦu iela 2 
Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 1987.g. aug. – 1991.g. janv. 
Profesija vai ieĦemamais amats Direktora vietnieks mācību metodiskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un adrese Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 
Rīga, VaĜĦu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 
 
Laika periods 

 
1972.g. nov. – 1987.g. aug. 

Profesija vai ieĦemamais amats Aspirants, jaunākais, vecākais zinātn. līdzstrādnieks 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas zinātĦu akadēmijas Neorganiskās ėīmijas institūts 
Nozare Zinātne 
Laika periods 1971.g. sept. – 1972.g. nov. 
Profesija vai ieĦemamais amats Mācību daĜas metodiėis 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte, Rīga, RaiĦa bulv.19. 
Nozare Pārvalde 
Laika periods 1967.g.sept. – 1971.g. aug. 
Profesija vai ieĦemamais amats skolotājs 



 

 

 
15.02.2007. /Jānis Gedrovics/ 
 
 



 

 

Curriculum vitae 
 



 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
L īga Jankova 

Dzimšanas dati 31.10.62. 
Adrese 

 
„Kalnāres”  Iecavas novads, Bauskas rajons LV 3913 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29521982 

E- pasts 
Fakss 

liga.bauskarpiva@inbox.lv 
 

Izglītība  
Laika periods 

 
28.10.2003. - 06.12.2005 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Skolvadības maăistrs/  
Profesionālais maăistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
 

Laika periods 01.09.1998. – 13.06.2003. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Skolotāja diploms  
Mūzikas skolotājs, vokālais pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
 

Laika periods 1981.-1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Apliecība par vidējo speciālo izglītību 
Kultūras darbinieks, orėestra diriăents 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
No 01.12.2005. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Bauskas filiāles vadītāja, asistente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
No 01.09. 1998. -30.11.2005.  

Profesija vai ieĦemamais amats Direktores vietniece audzināšanas darbā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Iecavas internātpamatskola 

Nozare Pedagoăija 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

No 01.10.1996. – 31.08.1998. 

Profesija vai ieĦemamais amats Mākslinieciskās daĜas vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Iecavas kultūras nams 

Nozare  
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

AngĜu  Labi Mazliet Mazliet 
 

Datora lietošanas prasmes Strādāju labi ar datoru 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  



 

 

 
 
24.03.2007. L.Jankova 

 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 
Inese Jurgena 

Dzimšanas dati 19.11.49., Gulbenes rajonā, Latvijā 
Adrese Kooperatīva ielā 6a dz. 9, Rīgā, LV-1067 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7413378  
26422176 

E- pasts 
Fakss 

inese.jurgena@rpiva.lv 
7808034 

Izglītība   

Laika periods 1986 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Dr. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1983-1986 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Pedagoăijas un psiholoăijas katedras aspirante  

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1968-1973 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Valsts universitāte. Filoloăijas fakultāte. 

Darba pieredze  

Laika periods 1998- 2007 

Profesija vai ieĦemamais amats Pedagoăijas katedras vadītāja RPIVA,  profesore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. 
līnija 1 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 2003 - 2007 

Profesija vai ieĦemamais amats Profesore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Daugavpils Universitāte  
 

Nozare Pedagoăija 
 

 
Laika periods 

 
Profesija vai ieĦemamais amats 

 

1993 – 2003 

 

Docente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Nacionālā Aizsardzības akadēmija,Vadības un politisko zinību 
katedra 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1986 – 1993 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākā pasniedzēja  
Darba vietas nosaukums un 

adrese Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1979 – 1986 

Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe  



 

 

 
__________________ 

  Datums   paraksts 
 

 



 

 

Curriculum vitae 
 

 
Personas informācija 
 
       Vārds, Uzvārds  Margarita Kaltigina  
                  Dzimšanas dati  24.02.1947.   
                     Adrese Lāčplēša iela  Jelgavā 19-20, LV 3002 

 
                   Tālrunis  
                     Mobilais tālrunis 29117625 
                     E-pasts margarita.kaltigina@rpiva.lv 
                       Fakss -  
 
Izglītība 
           Laika periods     1964.-1969. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  Diploms, nr. 787109 
          nosaukums/Piešėirtā  Vācu valodas un literatūras pasniedzēja 
                            kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
 
                  Laika periods  1991.-1993. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  Diploms, nr. 001157 
          nosaukums/Piešėirtā   
                            kvalifikācija Dr.paed. 
 Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
           
 
Darba pieredze 
   Laika periods No 12.2003. līdz šim brīdim 
Profesija vai ieĦemamais amats Valodu katedras vadītāja, profesore 

 Darba vietas nosaukums un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības   
     augstskola 

             adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083  
           Nozare Pedagoăija 

     Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
     augstskola 
   Laika periods 11.2001.-12.2003. 
       Profesija vai ieĦemamais amats Svešvalodu katedras vadītāja, asoc.profesore 
 Darba vietas nosaukums  un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
     augstskola 
            adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 

            Nozare Pedagoăija 
 
 
Prasmes                Valoda          Saprotu      Runāju     Rakstu 
    
        Valodu prasmes Latviešu  5         5         5 
     Vācu   5         5         5 
     AngĜu   4         4         4 
     Krievu   5         5                     5  
  
 Datora lietošanas prasmes Microsoft Word ěoti labi 



 

 

     Interneta tīkls  Teicami 
 
        Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
 
 
 Papildu informācija  
   Semināri Piedalīšanās Baltijas valstu Hāgenas projektā  
     iesaistīto docētāju seminārā “Semināra   
     didaktika” Rīgā 2000.; 
     Piedalīšanās seminārā par interneta lietošanu  
     svešvalodu mācību procesā Rīgā 2000.; 
     Seminārs “Creating synergy for the learning of  
     subsequent languages” Eiropas moderno valodu  
     centrā Grācā (Austrija) 2000.; 
     Seminārs “Tertiärsprachenunterricht” Minhenē  
     (Vācija) 2001.; 
     XII starptautiskais vācu valodas skolotāju   
     kongress Lucernā (Šveice), sekcijas    
     “Zweisprachiges Sach(fach)unterricht” vadīšana  
     2001.; 

     Piedalīšanās reăionālajā seminārā “Didactic –  
     methodical Concepts of Tertiary Language   
     Teaching: “German after  English” in the Baltic  
     and Scandinavian Countries” Rīgā un semināra  
     koordinēšana sadarbībā ar Gētes institūtu un  
     Eiropas Moderno valodu centru, 2001.; 
     Piedalīšanās starptautiskā seminārā “Nach   
     welchen Werten wollen wir leben, für welche  
     Werte wollen wir streiten?” Zonenbergā ,   
     (Vācija) 2002.; 
     Piedalīšanās 3. Baltijas valstu Vācu valodas   
     skolotāju dienās Tallinā (Igaunijā) 2002.; 
     Piedalīšanās starptautiskā seminārā    
     “Zukunftschancen der deutschen Sprache in   
     Mittel-, Südost- und Osteuropa” Grācā   
     (Austrijā), 2002.; 
     Seminārs “Effizientes Lernen und Erleben von  
     mehreren Fremdsprachen” Grāca, (Austrija),  
     2003.; 
     Europa – Lehrerseminar (Otzenhausen,   
     Luxenburg), 2004.; 
     Seminar für Lehrämter an Berufskollegs   
     (Gelsenkirchen), 2004.; 
     Tonspuren – eine musikalische Reise durch   
     Österreich (Innsbruck, Wien), 2004.; 
     Internationalisierung der Europäischen   
     Bildungsarbeit (Straßburg), 2004. 
     
        Konferences Foreign Languages at Universities Today and  
     Tomorrow, Tartu, 2000.; 
     School in Lithaunia: the past, the present,   
     Klaipēda, 2000.;  



 

 

     Svešvalodas profesionālajai darbībai, Rīga,   
     2000.; 
     Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 8.   
     Ikgadējā zinātniskā konference, 2000.; 
     Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija. 
     Rīga, 2001.; 
     Mehr Sprache – mehrsprachig mit Deutsch, 
     Lucerna, 2001.; 
     Modern Languages in the Knowledge Society,  
     KauĦa 2002.; 
     Zukunftschanzen der deutschen Sprache in   
     Mittel-, Ost- und Südeuropa, Grāca, 2002.; 
     Svešvalodas profesionālai un zinātniskai   
     darbībai, Rīga, 2002.; 
     Teacher education in IXX Century: changing  
     and perspectives, ŠauĜi, 2002.g.; 
     Izglītības zinātne un pedagoăija mūsdienu   
     pasaulē, Rīga, 2003.; 
     Radoša personība II, Rīga, 2003.; 
     Radoša personība III, Rīga, 2003.; 
     Teorija un prakse skolotāju izglītībā, Rīga 2004.; 
     Teorija praksei mūsdienu sabiedrības  
     Izglītībā, Rīga, 2006.; 
     K.Barona konference „Bērnības pieredze:   
      kultūras aspekti” Rīga, 2006. 
    
   Projekti Piedalīšanās starptautiskā pilotprojektā ar   
     Hāgenas tālmācības universitāti un Gētes   
     institūtu “Maăistru studijas vācu valodas   
     skolotājiem” (semināru vadītāja 1998.-2000.g.) 
 
  Publikācijas (nozīmīgākās)  Kleinkind, Grundschüler, Teenager. R., „Vārti“  
     1999.- 39 lpp. 
     Fehler und autonome Lerner./ Paradigmatika,  
     Sintagmatika ir kalbos funkcijos. Kaunas,   
     2000,S. 106.-108. 
     Wozu Literatur im berufsbezogenen    
      Deutschunterricht? Svešvalodu skolotājs.  
     Eiropa. Globalizācija., Rīga., Raka, 2002. 71.- 
     76.lpp.  
     Svešvalodu skolotāja kompetences. Svešvalodu  
     skolotājs. Eiropa. Globalizācija., Rīga., Raka,  
     2002. 26.-32.lpp.  
     Zweisprachiger Sach (fach)unterricht./ Izglītības  
     zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU  
     raksti, 655. sēj. R., 2002, 259. – 267. lpp. 
     Svešvalodu skolotāja standarta izveides   
     pedagoăiskie aspekti. Zin.konf. krājums I   
     “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”:   
     RPIVA, Rīga.  2004; 110. – 115. lpp 
     Mācību motivācijas veicināšanas iespējas   
     svešvalodu apguvē augstskolā. RPIVA   



 

 

     Zinātniskie raksti IV; Rīga., 2004: 170.–177.  
     lpp. 
     Deutsch in Lettland: gestern, heute und morgen.  
     Zukunftschancen der deutschen Sprache in   
     Mittel-, Südost- und Osteuropa; Wien, Verlag  
     für Literatur- und Sprachwissenschaft, 2004.  
     S.300 – 304 
     Eiropas Valodu diena RPIVA – viens no   
     augstskolas desmitgades pasākumiem. ./   
     Izglītība un Kultūra, 2004.gada 28.oktobrī. 
     Wie bilden wir Fremdsprachenlehrer aus? /   
     Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu   
     pasaulē: LU Raksti. 678. sējums / Zinātniskā  
     redaktore prof. I.Kangro. Rīga: Latvijas   
     Universitāte, 2005. 77. – 82.lpp. 
     Studentu valodu prasmes un gatavība darba   
     tirgum Latvijā. RPIVA zin.konf.2006 
     Hypertext as a means of perfection of self-  
     dependent studies for students.ATEE konf.2006. 
 
Zinātniskais un organizatoriskais  
           darbs pēdējo 6 gadu laikā  Maăistru un doktora darbu vadīšana un   
     recenzēšana. 
     RPIVA Zinātnes padomes priekšsēdētājas   
     vietniece. 
     Starptautisko konferenču organizēšana:  

     -XII starptautiskais vācu valodas skolotāju   
     kongress Lucernā (Šveice, 2001), sekcijas   
     vadība; 
     -Didaktiskās pieejas vācu valodas mācīšanā pēc  
     angĜu valodas, 2001.g. Rīgā, Eiropas Moderno  
     valodu centra uzdevumā sadarbībā ar Gētes   
     institūtu; 
     -Skolotājs 21.gadsimtā. RPIVA (2001.) 
     Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija   
     (2002.). 
     Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā  
     (2006.). 

     Zinātnisko konferenču materiālu krājumu   
     sagatavošana (2001., 2002.,2006.). 
     Studiju programmu izstrāde un vadīšana   
     (Specializācija “Vācu valodas skolotājs   
     pamatskolā”, profesionālā bakalaura izglītībā  
     skolotāja studiju programma “Svešvalodu   
     skolotājs pamatskolā”, programma jaunas   
     kvalifikācijas iegūšanai “AngĜu valodas   
     skolotājs pamatskolā”). 
     Svešvalodu skolotāja standarta izveides darba  
     grupas locekle.  
     Mācību līdzekĜu izstrāde studentiem vācu   
     valodas apguvei profesionālajām vajadzībām. 
     Mācību līdzekĜu recenzēšana (I.Braslo, I.TiĜĜa ”  
     Inmitten”, u.c.). 



 

 

 
          Akadēmiskie, zinātniskie  
       grādi un nosaukumi 1993. Dr. paed. Latvijas Universitātes   
     habilitācijas un promocijas padome; 

     1999. Asoc.prof. Latvijas Universitātes   
     pedagoăijas zinātnes paplašinātā habilitācijas un  
     promocijas padome. 
     2005.Profesore – LU Pedagoăijas zinātĦu   
     nozares profesoru padomes lēmums 28.06.2005. 
 

                     Pētījumu virzieni Valodu saskarsmes jautājumi; 
     Valodu apguve; 
     Svešvalodu skolotāju izglītība. 

 
              Sabiedriskais darbs Zonenbergas biedrības Latvijā dibināšana   
     (2000.g.) un vadīšana līdz 2004.g. ; 
     ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)  
     eksaminācijas centra dibinātāja (1999.) un tā  
     vadītāja Latvijā līdz 2005.g.; 
     Latvijas Zinātnieku savienības Padomes locekle. 
 
 
 
 
 
22.01.2007. _____________________ 
Datums  



 

 

 
Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
IVETA K ĀPOSTA 

Dzimšanas dati 06.08.1962. 
Adrese 

 
Rīgā, Dammes ielā 13 – 22, LV-1069 
 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29132756 

E- pasts 
Fakss 

iveta.kaposta@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 
1990.-1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms, Pedagoăijas doktore(Dr.paed.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1989.-1990. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms, kvalifikācija: pedagogs  vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums LU Tautas izglītības organizatoru sagatavošanas un 
kvalifikācijas celšanas fakultāte 

Laika periods 1981.-1987. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms, kvalifikācija: filologs; pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

LVU Svešvalodas fakultāte, vācu valodas un literatūras nodaĜa 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
2002 .- 

Profesija vai ieĦemamais amats Profesionālās maăistra studiju programmas skolvadībā 
direktore 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 1998.- 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA  Pedagoăijas katedra, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1995. – 1999. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
 

 
 
 
 

 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RA Pedagoăijas fakultāte, Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1995. – 1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats Dekāne 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RA Pedagoăijas fakultāte,  Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1994. – 1995. 



 

 

 
 

__________________ 
 Datums  paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 
Anda KauliĦa 

Dzimšanas dati 1968. gada 21. martā 
 

Adrese Hipokrāta iela 45-1, Rīga 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
29476514 

E- pasts 
Fakss 

anda_darbi@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2004. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Studijas psiholoăijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  

 

Laika periods 1993. – 1995. 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms, 
Maăistra grāds psiholoăijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1989.-1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms,  
bakalaura grāds psiholoăijā,  psihologa asistenta kvalifikācija, 
pedagoăijas un psiholoăijas skolotāja kvalifikācija 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1974.- 1986. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
Limbažu 1. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore, docente 
Laika periods 1998.- 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA profesionālās studiju programmas „Psihologa 
asistents”direktore 

Laika periods 2001.-2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Izglītības psiholoăijas katedras vadītāja 

 
 
 

Laika periods 1995.-1998.  
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA  - Skolas un ăimenes psihologu profesionālās studiju 

programmas direktore 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības augstskola,Psiholoăijas 
fakultāte  
Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 



 

 

 
 
 

2007. gada 26.janvārī  __________________ 
  Datums paraksts 
 



 

 

Curriculum vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, uzvārds Dace Kazāka 
Dzimšanas dati 09.06.1971. 

Adrese Vadakstes 13b, Rīga, LV-1058 
Mobilais tālrunis 29406910 

E- pasts dace.kazaka@rpiva.lv 
  

Izglītība  
Laika periods 2003-2005 

Piešėirtā izglītības dokumenta  
nosaukums/  

Maăistra profesionālais grāds uzĦēmējdarbības 
vadībā 

piešėirtā kvalifikācija UzĦēmumu un iestāžu vadītājs 
Izglītības iestādes nosaukums Biznesa augstskola Turība 

Graudu iela - 68, Rīga, Latvija 
  

Laika periods 1999-2002 
Piešėirtā izglītības dokumenta  

nosaukums/  
Maăistra akadēmiskais grāds 
 pedagoăijā 

piešėirtā kvalifikācija  
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 

institūts 
  

Laika periods 1994-1999 
Piešėirtā izglītības dokumenta  

nosaukums/  
Profesionālais bakalaurs 

piešėirtā kvalifikācija Ekonomikas un uzĦēmējdarbības skolotājs 
Veselības mācības skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

  
Laika periods 1990-1992 

Piešėirtā izglītības dokumenta  
nosaukums/  

Feldšera-laboranta diploms  
 

piešėirtā kvalifikācija Feldšeris-laborants 
Izglītības iestādes nosaukums P.StradiĦa Rīgas 2.Medicīnas skola 

PilsoĦu iela 13, Rīga, Latvija 
  

Darba pieredze  
Laika periods 2006 - 

Profesija vai ieĦemamais amats Studiju programmas „Izglītības darba vadītājs un 
viena priekšmeta pamatskolā” direktore 

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

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 2003 - 
Profesija vai ieĦemamais amats Studiju programmas „Sociālo zinību skolotājs” 

direktore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 



 

 

  
Laika periods 2002 - 

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

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 1999 - 2002 

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

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Laika periods 1992 - 1999 

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un adrese P.StradiĦa Rīgas 2.Medicīnas skola 

PilsoĦu iela 13, Rīga, Latvija 
Nozare Pedagoăija 

  
Prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu Labi Labi Labi 
 AngĜu Gandrīz labi Mazliet Mazliet 
 Vācu Mazliet Mazliet ------------------ 
     
 Datora lietošanas 

prasmes 
     MS Office   

 Citas prasmes B kategorijas  autovadītāja apliecība 
  
Papildus informācija  

Kursi RPIVA 1998-1999 Grāmatvedības kursi  
 RPIVA 1999-2000 Mazās akadēmijas pedagoăijas 

meistarības kursi 
Semināri RPIVA 29.08.1999. „UzĦēmība un uzdrīkstēšanās” 

Konferences LU Starptautiskā konference 11.04.2001. ”Konflikta 
teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” 
 

 26.09.2006.„Biznesa gadatirgus 2006” 
  

Publikācijas Kazāka D. „Vācijas un Latvijas skolu sistēmas 
salīdzinošā analīze”, RPIVA Zinātniski praktiskā 
konference, „Aktualitātes izglītībā”, Rīga, 
izdevniecība „Vārti”, 12-13 lpp., 11.04.2000. 

  
 

16.04.2007 D.Kazāka 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Gundega Kozlova 

Dzimšanas dati 24.04.1971. gada 24. aprīlis 
Adrese Jūrmala, Durbes 5 lit.2 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

29646698 

E- pasts 
Fakss 

Gundegakozlova@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003.-2004. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita asistenta 
kvalifikācija, atbilstoši ZiemeĜvalstu Eksaminācijas padomes prasībām. 
Apliecība Nr. 42 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

“Mor ēno Institūts Latvijā”  

Laika periods 2000..-2002. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

sociālo zinātĦu maăistra grāda diploms Nr. 011624 psiholoăijā,  
 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1999..-2000 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

izglītības zinātĦu maăistra grāda diploms Nr. 007031 pedagoăijā, 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1990..-1994.. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 bakalaura grāda diploms Nr. 001130 psiholoăijā. 
Iegūtās kvalifikācijas; - psihologa asistents Nr. 148/  
- psiholoăijas un pedagoăijas skolotājs Nr. 148/2 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoăijas fakultāte 

Laika periods 1990.-. 1995 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 diploms Nr. 75. 

 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas Nacionālais Kinomotogrāfijas centrs kinoaktieru studija 

Darba pieredze  

Laika periods 2003. -2007. 

Profesija vai 
ieĦemamais amats 

- Sociālās psiholoăijas,  
 - Saskarsmes psiholoăijas,  
 - Mazo grupu psiholoăijas,  
 - Attīstības psiholoăijas kursu lektore, 
 - SPT ( sociālpsiholoăisko video treniĦu ) vadītāja, 



 

 

 
 
 

2007. gada 24.janvāris  G.Kozlova 
__________________ 

    Datums  paraksts 



 

 

Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
 Valdis  KrastiĦš 

Dzimšanas dati 05.09.54. 
Adrese 

 
Andromedas gatve 7 – 87, Rīga, Latvija, LV-1084 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 29501283 

E- pasts 
Fakss 

 valdis.krastins@rpiva.lv 
 

Izglītība  
Laika periods 

 
2002 - 2004 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Profesionālais bakalaurs/  
 Pamatizglītības skolotājs (angĜu valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 16, Liepāja, 
Latvija 
 

Laika periods 1990 – 1996 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (dr.paed) 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

 Maskavas pedagoăiskās universitātes neklātienes aspirantūra 
un Latvijas universitātes PPI, RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija 
 

Laika periods 1973 – 1978 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ piešėirtā 

kvalifikācija 

Krievu valodas un literatūras pasniedzējs, filologs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas valsts universitāte, RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
01.10.1996-   

Profesija vai ieĦemamais amats  docents 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 
7.līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare  Izglītības vadība 
 

Laika periods  01.07.1998.- 
Profesija vai ieĦemamais amats  direktors 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72, Rīga, Latvija 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods  07.04.97.-30.06.98 

Profesija un ieĦemamais amats Vispārējās izglītības departamenta direktors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Izglītības un zinātnes ministrija, VaĜĦu iela 1, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītības vadība 
Periods 1988.-06.04.97. 

Profesija vai ieĦemamais amats direktors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 93.vidusskola, Sesku 72, Rīga, Latvija 

Nozare pedagoăija 
Periods 1984.-1988. 

Profesija un ieĦemamais amats Direktora vietnieks mācību darbā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 2. vidusskola 
Kr. Valdemāra 1,Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoăija  
Periods 1981.-.1984 

Profesija un ieĦemamais amats direktora vietnieks 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
L.Paegles Rīgas 1. vidusskolas 
RaiĦa bulvāris 8, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoăija 
Periods 1978.-1981. 

Profesija un ieĦemamais amats Skolotājs, direktora vietnieks 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Iecavas vidusskola 
Skolas iela 37, Iecava, Latvija  

Nozare Pedagoăija  

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

AngĜu  Labi Labi Labi 
Datora lietošanas prasmes MS Office – lietotāja līmenī 

Internets  
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

  
Papildu informācija 

Kvalifik ācijas celšana 
1. 2006. – pedagoăiskās meistrarības celšana Socrates 

programmas ietvaros Lincā, Austrijā. 
2. 2006. – vieslektora darbs Lincas Diacēzes Pedagoăiskajā 

akadēmijā. 
3. 2007. – pedagoăiskās meistrarības celšana Socrates 

programmas ietvaros Kremsa, Austrijā. 
2007. – vieslektora darbs Lincas Diacēzes Pedagoăiskajā 
akadēmijā. 



 

 

 
 

Konferences 2002. – Izglītības pētniecības konference (Lisabona, 
Portugāle), referāts. 
2002. – Izglītības vadītāju-līderu konference (Zviedrija), 
referāts.. 
2002. – Sabiedriba un kultura (Liepaja, Latvija), referāts un 
publikācija. 
2004. – Mana skola Eiropā (Rīga, Latvija), referāts un 
publikācija. 
2004. – konferences “Teorija un parkse skolotāju izglītībā II” 
izglītības darba vadītāju sekcijas vadīšana un līdzdalība 
konferences Orgkomitejā (Rīga, Latvija). 
2005. – Izglītības iestāžu vadītāju konference (Rīga, Latvija), 
referāts. 
2005. – konference “Research in Teacher Education National/ 
Internation” (Kremsa, Austrija), referāts un publikācija. 
2006. – konference “Teorija un prakse mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” (Rīga, Latvija), referāts un publikācija. 

2006. – Izglītības vadītāja kompetences (Rīga, Latvija), 
referāts. 

Tēzes starptautiskajās 
konferencēs 

1. Implamentation of Programme “Dare and enterprise at 
school”// International Conference “Development 
Enterprise Education Networks on Central and Easten 
Europe”. – Kyiv, 2001. 

2. Educational research and School Management// European 
Conference of Educational Research ECER. – Lisbon, 
2002. 

3. School leaders in Latvia// The CCEAM conference 
“Exploring New Horizons in School Leadership for 
Democratic Schools”. – Umea (Sweden), 2002. 

Projekti  1. Projekta „Vispārējās izglītības kvalitātes vērtēšans 
procedūras pedagoăiskie aspekti” izpildītājs (2006., 
VIKNVA). 

2. Projekta „Iekšējās kvalitātes vērtēšanas pamatsistēma 
RPIVA” (2007.) dalībnieks. 

3. Projekta „Pedagoăisko darbinieku sagatavošanas 
kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti” (2007.) dalībnieks. 

Projekta „Vadīšanas profesionālās kompetences veidošanās 
studentiem RPIVA” (2007.) dalībnieks. 

Publikācijas (nozīmīgākās 
pēdējos 6 gados)  

1. Organizācijas vērtības skolā// Sabiedrības un kultūra: 
rakstu krājums IV. – Liepāja, 2002, 407,-412. lpp. 

2. Expanding leaderships skills of headmasters and 
teachers// Research in teacher education national/ 
international. – Krems, 2005, p. 387.-395. 

3. Latvijas izglītības attīstības tendences 21. gs. Sākumā// 
teorija un prakse mūsdienu sabiedrības izglītībā: RPIVA 
zinātniskie raksti. – R.: 2006, 237.-241. lpp. 



 

 

 
Pedagoăiskā kvalifik ācija  

Studentu zinātniskās darbības 
vadīšana 

1. LU doktora studiju programmas “Izglītības vadība” 
1. kursa students. 

2. RPIVA maăistra programmas “Skolvadība” 57 studenti. 
Studiju kursi un studiju 

programmas 
1. Studiju programmas “Izglītības darba vadītājs” 

izveidošana. 
2. Studiju kurss “Skolvadība”. 
3. Studiju kurss “Personālvadība”. 
4. Studiju kurss “Izglītības un demokrātija Latvijā un 

Eiropā”. 
5. Studiju kurss “Sabiedriskās attiecības”. 
6. Studiju kurss “Starpkultūru atšėirības”. 
7. Studiju kurss “Izglītības aktualitātes Latvijā un pasaulē”. 
8. Studiju kurss “Izglītības stratēăiskā plānošana”. 

Zinātniski pētnieciskās darbības 
virzieni 

1. Izglītības vadība. 
2. Izglītība un demokrātija. 
3. Starpkultūru atšėirības. 
4. Skola kā organizācija. 

Darbība zinātniskās, 
profesionālās un sabiedriskās 

organizācijās 

1. LIVA arodbiedrības biedrs. 
2. LIVA Vispārējās izglītības eksperts. 
3. Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 

aăentūras (VIKNVA) Skolu vērtēšanas procedūras 
eksperts. 

4. IZM ISEC Vispārējās izglītības vērtēšanas sistēmas un 
programmu eksperts. 

 

 
 
 
 

Datums: 10.05.2007  Paraksts   
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds  

 
Curriculum vitae 
 
 
Ingūna Lāce 

Dzimšanas dati 1960.g.22. augusts   
Adrese KartupeĜu iela 47 dz.58, Rīgā LV-1058 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7605897 
29409375 

E- pasts 
 

inguna.lace@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1979.-1984 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija Pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja  

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts 

Laika periods 1995-1997 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistra grāds skolvadības nozarē un 
izglītības vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

Laika periods 1994-2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

Atskaitīta kā sekmīgi nokārtojusi promociju 
eksāmenus un ar uzrādītu promociju darba 
melnrakstu. 
 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Darba pieredze  

Laika periods 2002.-2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums un adrese 

RPIVA, Imantas 7.līnija1 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1998. – 2001. 

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

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1994. – 2002. 

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

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1991. – 1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese 

 
Nozare 

Imantas skolotāju institūts, Imantas 7.līnija1 

Pedagoăija 

 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu    
Vācu    
    

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

  
  

Papildu informācija 
Semināri 

 
� 2006.17. un 18.maijā būs karjeras konsultanta 

profesijas standarta veidošanas seminārs 
� Izglītojošs darba seminārs Lielbritānijas ekspertes 

Grace o'Grady (University of Derby) vadībā 
24.04.2006. E S F nacionālās programmas 
3.2.7.1.“ Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekta 
ietvaros 

� 2005.5.-6.decembrī.Izglītojošs darba seminārs Dānijas 
eksperta P.Planta vadībā. E S F nacionālās programmas 
3.2.7.1.“ Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras 
izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekta 
ietvaros  

� Karjeras konsultanta darbība skolā. Varšavas 83. skolas 
Karjeras konsultatīvai centrs. 2005.g.17.novembris 

 
� ONTO Centrs” 2002.12. 9.-10. Ontopsiholoăijas 

seminārs “Kā izaudzināt dzīves ăēniju – ievads 

ontopsiholoăiskajā pedagoăijā” (24 stundas) 

� RPIVA; LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 
Seminārs “Zinātniskā pētījuma pamati pedagoăijā” (16 
stundas) 08.04.2002. līdz 06.05.2002 

� Bildung,Politik und Gesellschaft im vereinten 
Deutschland. 2.-8.11.1997. Ost – Alademie Luneburg 

� Baltijas valstu augstskolu seminārs “Inovācijas 
augstskolu didaktikā”1994.20.02.- 1994. 9.12. LU, 
Konrāda Adenauera Fonda Baltijas valstu birojs 

 
 

Kursi  
 

 
� RTU Tālmācības studiju centra 40 stundu kursi 

“Multimediju studiju materiālu veidošanas pamati” 
2002. 04. 

� Organisational Develpment in VET Schools 27.03.200- 
31.12.2001.  Total of 12 study – credits Jvaskyla 
Teacher Education College Jvaskyla Polytechnic 

 
Konferences � 2006.gada 27. oktobrī  ŠauĜu Universitātes un Liepājas 

Pedagoăiskās Akadēmijas rīkotajā konference The 5th 
International Scientific Conference "Teacher Training 
in the 21st Century: Changes and Perspectives" 

� Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā. 
Starptautiska konference RPIVA 2001.11. aprīlī 

� Personības brieduma psiholoăiskie aspekti. 
Starptautiska konference. RPIVA 2001.9.-10. marts 



 

 

 
 
 

 
__________________ 

Datums paraksts 
 

Projekti  �  
�  
� ESF nacionālās programmas projekts „Pedagogu 

tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 
izveide”Nr. 
2006/0129/VPD1/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0504 

� LZP granta projekts Reă. Nr. 06.2013   Mācību un 
audzināšanas procesa mijsakarības multikulturālā vidē 
pamatizglītībā 

� Pedagoăijas studentu profesionālas kvalifikācijas 
novērtējums” RPIVA ZinātĦu padomes 2005. gada 21. 
novembra sēdes lēmums Nr. 2 

� E S F nacionālās programmas “Atbalsts profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības 
sistēmā” projekts 
Nr.2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0
159 “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 
izglītības sistēmā”   

� “UzĦēmība un uzdrīkstēšanās”, Daremas universitātes 

Biznesa skolas un Latvijas pedagoăisko augstskolu 

kopprojekts, 

� DELATE II projekts Arodpedagoăiskās 

pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas 

augstskolās.- PAIC, 

Akcentu maiĦa arodpedagoăiskā izglītībā Latvijā, Lietuvā un 
Somijā. – Juvaskūlas arodizglītības skolotāju koledža, LIM 

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

� Sakarība starp sākumskolas audzēkĦu pašnovērtējumu 
un konstruktīvu mācīšanos // Decade of Reform: 
Achievements, Challenges, Problems. – R.: 
Association for Teacher Education in Eirope, The 
university of Latvia Institute of Education and 
Psychology, 2002. 263. – 171.lpp 

� Skolēnu pašnovērtējums kā apzināti aktīvas mācību 
darbības nosacījuma sākumskolā // Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā. – R.:RPIVA, 2002. 36. – 43.lpp 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
VELTA LAPACINSKA 

Dzimšanas dati 16. 03. 1941.,  Alūksnes raj. Gaujienas c. 
Adrese 

 
Miera iela 16-12, k.6, Salaspils 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7 94 41 87 
6 88 13 49 

Izglītība  
Laika periods 

 
1993 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Mākslas maăistra grāds, mākslas maăistrs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas akadēmija 

Laika periods 1961 - 1967 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas zinātĦu nodaĜa 

Laika periods 1959-1961 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Bērnudārza audzinātāja 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Rīgas pedagoăiskā skola 

Laika periods 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
 
Darba pieredze 

Laika periods 

1948 - 1959 
 
Vidusskolas diploms, vidējā izglītība 
 
 
 
Rīgas 4. vidusskola 
 
 
 
1995 – 2005 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, 
Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pasaules kultūras vēsture, kultūru teorija un vēsture, 
starpkultūru attiecības 

Laika periods 1968 – 1995 
Profesija vai ieĦemamais amats Zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas  Mākslas daĜa, Rīga, TurgeĦeva 
iela 19 

 
 

Nozare 

 
 
Latviešu mākslas pētniecība 

 
 

Laika periods 

 
 
1964 – 1968 

Profesija vai ieĦemamais amats Zinātniskā līdzstrādniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Valsts Mākslas muzejs, Rīga, Kr. Valdemāra iela 11a 

Nozare Latviešu glezniecības fondu pētniecība 
Laika periods 1961 – 1964 



 

 

 
 

__________________ 
    Datums  
paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 
Anna Līduma   
 

Dzimšanas dati 1950. gada 3. martā Ludza, Latvija 
 

Adrese Rīga, GrobiĦas iela 3 dz. 12, LV – 1004 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7603157    
29807233 

E- pasts 
Fakss 

aliduma@hotmail.com, anna.liduma@rpiva.lv 
 

Izglītība   

Laika periods 2004. 
Piešėirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Pedagoăijas doktora grāds.  
Sērija D.Nr. 0014 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

LU  

Laika periods 1996.  

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 

Piešėirtā kvalifikācija 

Mag. paed., pedagoăijas maăistra grāds 1996. gadā 
Pedagoăijas maăistra diploma nr. 002282 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

LU PPI 

Laika periods 1973. gada 8. jūnijā 
Piešėirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

JVLVK izpildītāju fakultātes kordiriăentu nodaĜas pilns kurss  
Kora diriăents un kora priekšmetu pedagogs D.nr. 390845 

Darba pieredze  

Laika periods No 2004./2005. docente 
 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese RPIVA 

Nozare Mūzikas pedagoăija 

Laika periods No 2001./2002.  
 

Profesija vai ieĦemamais 
amats Asistente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA  
 

Nozare Mūzikas pedagoăija 

Laika periods No 1986./87. m. g.  
 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Mūzikas pedagogs pirmsskolas izglītībā 

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Pamatskola “Rīdze” 

 
Nozare Mūzikas pedagoăija, interešu izglītība 

Laika periods 1973. – 1986. gadam Rēzeknes mūzikas vidusskolā,  
Profesija vai ieĦemamais 

amats Kora priekšmetu pedagogs un kora diriăente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese JāĦa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola 

Nozare Mūzikas pedagoăija 



 

 

 
 
__________________ 

  Datums  paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
EMĪLS  LIEPI ĥŠ 

Dzimšanas dati 07.11.1955. 
Adrese Rostokas iela 40 – 12, Rīga, LV-1029, Latvija 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7406825 
29564860 

E- pasts emils.liepins@dva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 
1994. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Maăistra diploms / Mag. chem. (ėīmijas didaktikā) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Ėīmijas fakultāte, K. Valdemāra ielā 48, 
Rīgā, Latvijā 

Laika periods 1973.–1978. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms/  
ėīmiėis (fermentu ėīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Ėīmijas fakultāte, K. Valdemāra ielā 48, 
Rīga, Latvija 
 

Laika periods 1970.–1973. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Vidējās izglītības diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Tukuma J. RaiĦa vidusskola, RaiĦa ielā 3, Tukumā, Latvijā 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
02.05.2001- 03.05.2004 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

175 pirmsskolas izglītības iestāde "LiepiĦa" 
Viesturu prospekts 29, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 1977.–1981.  
Profesija vai ieĦemamais amats ėīmijas skolotājs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Tukuma J. RaiĦa vidusskola, RaiĦa ielā 3, Tukumā, Latvijā 

Nozare Izglītība 
Laika periods 1981.–1986.  

Profesija vai ieĦemamais amats zinātniskais redaktors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Galvenā enciklopēdiju redakcija, Maskavas ielā 68, Rīgā, 
Latvijā 

Nozare Poligrāfija 
Laika periods 1986.–1987.  

Profesija vai ieĦemamais amats ėīmijas skolotājs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jūrmalas 1. vidusskola, RaiĦa ielā 55, Jūrmalā, Latvijā 

Nozare Izglītība 
Laika periods 1987.–1988.  

Profesija vai ieĦemamais amats vecākais zinātniskais redaktors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Izdevniecība "Zinātne", TurgeĦeva iela 19, Rīgā, Latvijā 

Nozare Poligrāfija 
Laika periods 1989.–1993.  

Profesija vai ieĦemamais amats direktors,  
ėīmijas skolotājs 



 

 

 
 
01.05.2007.
 __________
___________ 
    Datums
 par
aksts 



 

 

Curriculum vitae 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešėirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums 

2001.- 2004. 
Maăistra diploms 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Sociālo zinātĦu fakultāte, 
Lielā iela 2, Jelgava, Latvija 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešėirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums 

1995. - 2000. 
Bakalaura diploms 
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešėirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums 

1995. - 2000. 
Augstākās profesionālās izglītības diploms 
Psihologs 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

Piešėirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums 

1981.- 1983. 
Vidējās profesionālās izglītības diploms 
Medicīnas māsa 
Rīgas 4. Māsu skola 
J.Asara iela 5, Rīga, Latvija 

Darba pieredze 
Laika periods 

Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un adrese 

 
Nozare  

 
01.09.2004- līdz šim 
Lektore 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 
Izglītība 

 
Laika periods 

Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un adrese 

 

 
2006.I- 2006. IX   
Studiju programmas direktore 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
 Antra L īne 

Dzimšanas dati 12.07.1963. 

Adrese 
 

AnniĦmuižas bulv. 30-94, 
Rīga, LV 1067, 
Latvija  
 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7692752 
29466120 

E- pasts 
Fakss 

antra.line@rpiva.lv 
- 

Izglītība 
Laika periods 

Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums  

Piešėirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes nosaukums 

 
 No 2005. IX   līdz šim 
- 
Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte 
Sabiedrības vadības doktorantūras programma 
 Aspazijas bulvāris 5, Rīga, Latvija 



 

 

Nozare 
  

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija   
Izglītība  

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

2003. - 2004. 
Saskarsmes psiholoăijas  lektore 
A. Vittes Astroloăijas skola 
AusekĜa iela, Rīga, Latvija 
Psiholoăija, Izglītība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

2001. –2003. 
Saskarsmes un vadības psiholoăijas lektore 
SIA’’Jota- R” 
Rigondas gatve 8, Rīga, Latvija 
Psiholoăija, Izglītība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

2000.  – 2002. 
Saskarsmes un vadības psiholoăijas lektore 
Medicīnas profesionālās izglītības centrs 
KapseĜu iela 22, Rīga, Latvija 
Psiholoăija, Izglītība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

2000. – 2004. 
Priekšsēdētājas vietniece 
Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība 
VaĜĦu iela 32, Rīga, Latvija 
Sabiedrības vadība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

1992. - 2000. 
Priekšsēdētāja 
Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība 
VaĜĦu iela 32, Rīga, Latvija 
Sabiedrības vadība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

1992. – 1994. 
Lektore 
Rīgas SK Māsu skola 
J.Asara iela 5, Rīga, Latvija 
Veselības aprūpe, Izglītība 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats  

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

Nozare  

1983. – 1995. 

Rīgas pilsētas SK slimnīca 

Māsa, vēlāk nodaĜas vecākā māsa 
J.Asara iela 3, Rīga, Latvija 
Veselības aprūpe 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju  Rakstu 
Krievu Labi Labi Labi 
AngĜu Labi Mazliet Mazliet  

Datora lietošanas prasmes MS Office, MS Access, Power Point,  Internet Explorer, SPSS 
Citas prasmes Labas saskarsmes prasmes 

Papildu informācija  

Semināri Latvijas Vidējo Medicīnas darbinieku arodsavienība, 1996.g. 24.-
26.IX '' Latvijas Darba likuma projekta aktualitātes''   

 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2002.g.27.-28.II, 

"Tiesiskie nosacījumi darba tirgū. Darba likumdošana 
Latvijā"   

 
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2002.g.7-8.III,  

'' Konsultācijas starp darbiniekiem un darba devējiem" 
 

 Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 
arodsavienība, Vācijas arodbiedrības centrs  DBB, 



 

 

2004.g. 3.-5.VI, "Sociālā aizsardzība Eiropā"   

 
 Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodsavienība, 2005.gada 15.XII, "Sadarbības prasmju 
attīstība un darba tiesisko attiecību stiprināšana" 

 
 Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodsavienība, 2006.g.21.IX, "Darba tirgus Latvijā, tā 
psiholoăiskie aspekti"  

 
Kursi UzĦēmējdarbības atbalsta centrs, Rīga, Latvija 

1995.I-1995.II 
’’M ārketinga, finansu un personāla vadības kursi” 

  
ZiemeĜvalstu Tautas akadēmija, Gēteborga, Zviedrija 
1997.XI-1997.XII 
“NVO vadīšana un pieaugušo izglītības veicināšana” 

  
Baltijas Datoru akadēmija, Rīga, Latvija 
2000.VIII-2000.IX 
‘’Power Point apguves kurss”  

  
Linqua Franca, Rīga, Latvija 

2004. VI –2005.VII 

“ AngĜu valodas kursi”( Intermediate level I with a 
grade of A) 

  
Latvijas Universitāte 

2004. VI –2005.V 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības 
pamati/Augstskolu didaktika 

 

Konferences 

 
Uzstāšanās LU  64. zinātniskajā konferencē –teritoriālās pārvaldes 
sekcijā. 
2006.II.  
Tēma “ Adaptīvas organizācijas darbības faktori” 

 
 

_____________________ 
  Datums_____________________ paraksts 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
StaĦislava Marsone 
 

Dzimšanas dati 23.09.1960. 
Adrese Gaismas 19/7-6 Ėekava, Rīgas raj. LV 2123 

 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
7937142; 26414861 
 

E- pasts 
Fakss 

stanislava.marsone@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000.- 2004.g. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

doktorante, atskaitīta kā sekmīgi izpildījusi teorētisko kursu 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1996.-1998.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Vēstures maăistrantūra, piešėirts vēstures maăistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1979.-1984.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Vēstures un filozofijas fakultāte, iegūta vēsturnieka, vēstures 
un sabiedrības mācības pasniedzēja kvalifikācija. 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Valsts Universitāte 

Laika periods 1967.- 1979.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums Ėekavas vidusskola. 
 
 

Darba pieredze  

Laika periods 2004.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats TIC vadītāja, Vispārīgās pedagoăijas katedras lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7 
līnija 1 

Nozare Pedagoăija, tālākizglītība 

Laika periods 2002.-2004.g 

Profesija vai ieĦemamais amats Maăistrantūras daĜas vadītāja, Vispārīgās pedagoăijas katedras 
lektore, 

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 

 
Nozare Pedagoăija, 

Laika periods 2000.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats Vispārīgās pedagoăijas katedras lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7 
līnija 1 

Nozare Pedagoăija, 



 

 

 
 

__________________ 
  Datums  paraksts 



 

 

Curriculum Vitae 



 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Ivars Muzis 

Dzimšanas dati 31.01.1956   
    

Adrese Lokomotīves 60-45 Rīga LV-1057 
 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7252797 
26373356 

E- pasts ivars.muzis@rpiva.lv 
 

Izglītība  
Laika periods 

 
1990-1994 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Pedagoăijas zinātĦu doktors 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
 

Laika periods 1980-1984 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Fiziskās audzināšanas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
2004g.- šim laikam 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Katedras vadītājs 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola 
Imantas 7.līnija 1 LV-1083 
 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 1994g.-2004g. 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Dekāns 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola 
Imantas 7.līnija 1 LV-1083 

Nozare Pedagoăija 
 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

AngĜu  
Franču 
JapāĦu 

Labi 
Mazliet 
Mazliet 

Labi 
Mazliet 
Mazliet 

Labi 
Mazliet 
Mazliet 

Datora lietošanas prasmes Windows95/98/2000/XP vide, Microsoft Office, Internet 
Explorer 
 
 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
 

Papildu informācija 
Semināri 

 
Innovations in mamagement development Tallinn 2005 
 

Kursi Business education for all Kyev 2005. 

Konferences Changing Education in The Changing World. Klaipeda 2007 
 



 

 

 
 
 
 
 
16.04.07_____________________
 I.Muzis________________
____ 
  Datums  paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 

SKAIDR ĪTE OZOLI ĥA 

 
Dzimšanas dati 27.09.1950 

Adrese 
 

Viesītes iela 39 – 18, Jēkabpils, LV – 5201, 
 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

52  34546, darbā - 52 37553 
26428265 

E- pasts 
Fakss 

skaidrite.ozolina@jvg.edu.lv, skaidrite.ozolina@inbox.lv  
 

Izglītība  
Laika periods 

 
1995. – 1999. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

iegūts pedagoăijas zinātĦu doktora grāds 
Promocijas darbs vispārīgajā pedagoăijā skolvadības 
apakšnozarē: “Skolas vadības komandas darbība pedagoăiskā 
procesa demokratizēšanā”. 
 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta 
doktorantūrā  

Laika periods 1969. – 1976. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

filologs, vācu valodas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Valsts universitātē Svešvalodu fakultātes vācu valodas 
un literatūras specialitātē  

Darba pieredze 
Laika periods 

 
2005 –  

Profesija vai ieĦemamais amats Docētāja (pamatdarbs)  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA 
Imantas 7.līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoăija  
Laika periods 2005 –  

Profesija vai ieĦemamais amats Direktora vietniece (darba apvienošanas kārtībā) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Jēkabpils Valsts ăimnāzija  
R.BlaumaĦa 27, Jēkabpils 

Nozare Pedagoăija  
Laika periods 1996. - 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docētāja (darba apvienošanas kārtībā)  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA 
Imantas 7.līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoăija  
Laika periods 1986. - 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Direktora vietniece (pamatdarbs) 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jēkabpils Valsts ăimnāzija  
R.BlaumaĦa 27, Jēkabpils 

Nozare Pedagoăija  
Laika periods 1984. – 1986. 

Profesija vai ieĦemamais amats metodiskā kabineta vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jēkabpils rajona izglītības nodaĜas 

Nozare Pedagoăija 
Laika periods 1976. – 1984.  

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jēkabpils 1. vidusskolā 

Nozare Pedagoăija 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi 



 

 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  
 

2004. izdevniecības “ RaKa” zinātniskie lasījumi Jūrmalā, Atzinības 
raksts kā Latvijas pedagogu un augstskolu mācībspēku – mācību grāmatu un 
palīglīdzekĜu autoru konkursa laureātei. 

2003. Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diploms par ieguldījumu 
izglītības darbā, 

1995. – profesora Luda BērziĦa prēmija par izstrādāto pieredzes materiālu 
metodiskā darba organizēšanai skolā. 

No 1995. regulāras publikācijas pedagoăiskajā presē (žurnāls 
 ”Skolotājs”), atsevišėu grāmatu recenzente, 

No 1999. g. multiplikatora darbs Jēkabpils rajona izglītības pārvaldē 
kursos un semināros skolu vadītājiem, pieredzes apmaiĦa starp Latvijas Valsts 
ăimnāzijām. 

 
 

Datums:   Paraksts   
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
   OěEGS PAVLOVS 

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

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

        7624037 
         28786536 

E- pasts 
Fakss 

           - 
           -  

Izglītība   

Laika periods  1968. -  1973.         
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

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

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

Laika periods 1958, - 1962. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Latv. val. un liter. fakultāte 

Laika periods 1950. – 1958.  
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Vidējās speciālās izglītības diploms  / 
 
 kordiriăents,  dziedāšanas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Alfr. KalniĦa Cēsu mūzikas vidusskola 

Laika periods 1945. – 1951. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Nep. augstākās izglītības diploms   / 
 
latv. val un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Cēsu Skolotāju institūts 

Darba pieredze  

Laika periods 2004. līdz šim laikam 

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

Nozare pedagoăiskā izglītība 

Laika periods 2003. – 2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats pensionārs 

Laika periods 1993. -  2003.  

Profesija vai ieĦemamais amats Vec. pasniedz.  (profesors) 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latv. Rep. Nacionālās Aizsardzības akadēmija, Rīga, 
Ezermalas  ielā 4/6 

Nozare  militārās vadības izglītība 

Laika periods 1990. – 1993.  

Profesija vai ieĦemamais amats docents 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas universitātes Skolvadības katedra, Jūrmalas gatve 67  

Nozare skolvadības izglītība  

Laika periods 1973. – 1990. 

Profesija vai ieĦemamais amats  Docents, katedras vadītājs 



 

 

 
 
 

__________________ 
    Datums paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
JURIS POROZOVS 

Dzimšanas dati 21.02.1958. 
Adrese 

 
Valdeėu iela 68/2 – 1., Rīga, LV-1058 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7808120 
26806992 

E- pasts juris.porozovs@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 
1993 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

ZinātĦu doktora diploms/ 
Bioloăijas doktors 

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

Laika periods 1976 – 1981 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms/  
Biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Universitāte 
RaiĦa bulvāris 19. Rīga, Latvija 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
01.15.2007. 

Profesija vai ieĦemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 
 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 01.09.2005. 
Profesija vai ieĦemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 
 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 19.08.1997.- 01.09.2005. 
Profesija vai ieĦemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 
 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 10.1999. – 06.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docētājs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Starptautiskā Praktiskās psiholoăijas augstskola 
BruĦinieku iela 73, Rīga, Latvija 

 
Nozare 

 
Pedagoăija 

Laika periods 08.1998. – 08.2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais speciālists  

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Pētersalas iela 10, Rīga, Latvija 
 

Nozare Zinātne 
Laika periods 04.1996. - 07.1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats Referents 



 

 

08.02.2007.                                                      _____________________ 
    Datums    paraksts 
 



 

 

Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Rasma Purmale 

Dzimšanas dati 1950.15.02. 
Adrese Madonas 25-96, Rīga, L V – 1083 

  
Mobilais tālrunis 29181412 

E- pasts rpiimada@ijsd.riga.lv 

Izglītība   

Laika periods 1997.– 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
doktorantūra 

  

Laika periods 1993.– 1995. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms Pedagoăijas maăistrs, 
skolvadība 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Laika periods 1986.– 1990. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms  /Pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja, 
audzinātāja 

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

  

Darba pieredze  

Laika periods 1995.– . 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

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

  

Laika periods 1991.– 1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats galvenā speciāliste 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Kurzemes rajona nodaĜas skolu valde 

Nozare Pedagoăija 
  

Laika periods 1991.- 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pedagogu izglītības centrs /PIAC/ 
Nozare Pedagoăija 

  

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

vadītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīga, Dagmāras iela 6 



 

 

Nozare  
  

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

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

  

Laika periods 1970.–1973. 
Profesija vai ieĦemamais amats Rīgas 13. astoĦgadīgā skola, skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese  
Nozare Pedagoăija  

Prasmes  

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

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija  
Stažēšanās 

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

faktori 

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

veidošanu un e– pasts 

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

centra projektā “Filosofija bērniem” 

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

Kursi 2003.17.10.,  “Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes 

apguvē” Valmiera– pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji 

2003. 04., „Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes  

apguvē” Cēsis– pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji 

2002./2003.   LR IZM ISEC kursantiem  

“Veseluma pieeja bērnu rakstītprasmes un lasītprasmes apguvē”, 

“Pirmsskolas sadarbība ar vecākiem”, 



 

 

“Humānisms pedagoăiskajā  procesā pirmsskolā”, 

“Individualizācija pedagoăiskajā procesā” 

2002./2003. LU PPI  uzstāšanās doktorantu lasījumos “Bērns kā vērtība 
pieaugušo vērtību sistēmā”. 

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

Organizatoriskā 

darbība 

2000. g. 7.– 8.12. RPIVA konference“ Bērna audzināšana demokrātiskai 
sabiedrībai” darba grupas vadīšana “Pirmsskolas izglītības iestādes darba 
formas sadarbībā ar vecākiem” 
2000.g. 4. – 5. 12. Soli pa solim programmas Atvērtā skola konference 

Cittautu bērnu integrācija pirmskolas izglītības procesā”. Darba grupas 

“Saikne starp bērnudārzu un ăimenei, vecāku līdzdalība bērnu etniskās 

integrācijas procesos” vadīšana un referāta par “Bilingvālās izglītības 

organizēšanu pirmsskolā” nolasīšanu 

2000.g. augusts Izglītības darbinieku forums. Darba grupas “Izglītības 

iestādēs sadarbība ar vecākiem” vadīšana un referāta nolasīšana 

2000.decembris SOROSA fonda projekta “Atvērtā skola” apakšprojekta 

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

1999.28.04 RPIVA zinātniski metodiskā konference “Pirmsskolas un 

sākumskolas skolotājs uz XXI.gs. sliekšĦa “- referāts “Pirmsskolas 

izglītības koncepcija “. 

Projekti 2005. 28.04.-2006.X „Latviešu valodas mācību līdzeklis pirmsskolai 
„Atv ērtā skola”  

Publikācijas Holliskā pieeja lasītprasmes apguvē. // Psiholoăijas pasaule. 2005./09. 
Bērns kā cilvēktiesību subjekts pirmsskolā (R.Purmale, D.Dzintere,  
T.ZīriĦa). RPIVA Zinātniskie raksti IV, 2004. 
“Bērnu savstarpējās attiecības jaukta vecuma grupā kā krīžu pašregulētājas 

.” //Skolotājs .2002.IX 

“Dažāda vecuma bērnu grupa kā bērnu  sociālās inteliăences veidotāja “, 

Liepāja, Starptautiskās konferences rakstu krājums 

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

Zinātniskās 
pētniecības 

virzieni  

• Bērns kā cilvēktiesību subjekts ăimenē un pirmsskolā. 
• Mūsdienu ăimene un bērns mūsdienu ăimenē 
• Nacionālais bērnudārzs. 



 

 

• Bērnu labestības un darbīguma veidošanās savstarpējās attiecībās 
jauktā vecuma grupā. 

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

psiholoăiskie nosacījumi. 
 
 
 

_________
 _______________
____ 
   (datums)
 (paraksts
) 
 



 

 

Curriculum vitae 
 

 

Personas informācija 
 
Vārds, uzvārds Nils SautiĦš 

Dzimšanas dati 20.11.1969 
Adrese Dammes ielā 26 dz.71, Rīga, Latvija. 
Tālrunis 7427571 
Mobilais tālrunis 28332999 
E- pasts  nils.sautins@rpiva.lv 

Izglītība 

 
Laika periods 1995 - 2003 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešėirtā kvalifikācija 

Doktora diploms / pedagoăijas zinātĦu 
doktora grāds. 

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

Laika periods 1998 - 1999 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešėirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms / Izglītības darba 
vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Laika periods 1993 – 1994 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms / pedagoăijas maăistra 
grāds 

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

Laika periods 1988 - 1993 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešėirtā kvalifikācija 

Diploms / biologs, bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Bioloăijas 
fakultāte, Kronvalda bulvāris 4, Rīga, 
Latvija. 

Darba pieredze 

Laika periods 15.05.2006 –  
Profesija vai ieĦemamais amats Lietvedības, personāla lietvedības 

pasniedzējs  
* ES finansēto bezdarbnieku apmācības 
projektu dalībnieks*  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Mācību centrs „ Buts „ 
Nozare Izglītība 
Laika periods 03.04.2006 -  
Profesija vai ieĦemamais amats Ekonomikas un uzĦēmējdarbības 

katedras docents 



 

 

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

Nozare Izglītība 
Laika periods 01.08.2005 – 03.04.2006 
Profesija vai ieĦemamais amats Studiju daĜas vadītājs, docents. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Izglītība 
Laika periods 11.11.2003 – 31.07.2005 
Profesija vai ieĦemamais amats Studiju prorektora vietnieks, docents 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Izglītība 
Laika periods 17.08.2002. – 11.11.2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats Personāla nodaĜas vadītājs, docents. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 
Laika periods 19.06.2001. – 16.08.2002. 
Profesija vai ieĦemamais amats Personāla nodaĜas vadītājs, prodekāns, 

docents. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 
Laika periods 01.09.1995. – 18.06.2001. 
Profesija vai ieĦemamais amats Personāla nodaĜas vadītājs, prodekāns, 

lektors. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 
Laika periods 26.07.1994. – 01.09.1995. 
Profesija vai ieĦemamais amats Personāla nodaĜas vadītājs, lektors. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola, Imantas 7.līnija 1, Rīga, 
Latvija. 

Nozare Personālvadība, izglītība. 
Laika periods 01.09.1993. – 26.07.1994. 
Profesija vai ieĦemamais amats Direktora vietnieks audzināšanas darbā, 

bioloăijas skolotājs. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, 

Rīga, Latvija. 
Nozare Skolvadība, izglītība. 
Laika periods 01.09.1991. – 01.09.1993. 
Profesija vai ieĦemamais amats Bioloăijas skolotājs. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, 

Rīga, Latvija 



 

 

Nozare Izglītība. 
Laika periods 01.02.1991.- 01.09.1991 
Profesija vai ieĦemamais amats Mikrobioloăijas laboratorijas vecākais 

laborants. 
Darba vietas nosaukums un adrese LU Bioloăijas fakultāte, Kronvalda 

bulvāris 4, Rīga, Latvija. 
Nozare Bioloăija. 
Laika periods 12.03.1990.- 25.01.1991. 
Profesija vai ieĦemamais amats Ekonomists. 
Darba vietas nosaukums un adrese LV Statistikas komiteja, Lāčplēša ielā 1, 

Rīga, Latvija. 
Nozare Ekonomika 
 
Prasmes  
  
Valodu prasmes  

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu izcili izcili izcili 

Vācu labi labi labi 

AngĜu Vidēji ( iesācējs)  vidēji vidēji 

 

Papildus informācija.  
 
Pedagoăiskā darbība 
 
 
Vadītie kvalifikācijas darbi 6  
Vadītie diplomdarbi  6 
Vadītie bakalaura darbi 2 
Vadītie kursa darbi  10 
Docētie un izstrādātie  Lietvedība budžeta iestādē 2 KP  
studiju kursi   ( bakalaura un maăistra studiju programmās) 
    Bioloăijas mācību metodika 2 KP  
    ( bakalaura studiju programmā)  
    Lietvedība personāla vadītāja darbā 3 KP 
    ( profesionālā studiju programma). 
Projekti   
 
Eiropas Sociālā fonda Grantu shēma” Konsultācijas un apmācība komercdarbības 
un pašnodarbinātības uzsākšanai” projekts  „ Apmācības programma 
uzĦēmējdarbības un  
pašnodarbinātības uzsākšanai Bauskas pilsētā  
( Nr. VPD 1/ ESF/ NVA/ 06/ GS/ 3.3.3./ 0001/0089/ 38)- lietvedības semināra 
vadītājs ( norises laiks 08.03.2007. un 12.03.2007- Bauskas pilsētas Dome). 
 
Allažu pagasta projekts „Allažu pagasts mācās izmantot ES sociālā  
 fonda  piedāvātās iespējas „ VDP 1 / ESF / NVA/05/GS.5.3.1./ 0001/  
 0045/15 ietvaros, par tēmu : „ Personāla lietvedība”- semināra vadītājs 



 

 

 ( norises laiks 19.09.2006 – SIA Mācību centrs „ABC”) . 
 
 
Nozīmīgākās publikācijas starptautiski recenzējamos krājumos 
 
1. SautiĦš N. Kristīgās vērtības- kā skolas pedagoăiskā procesa komponents.// 
 ATEE starptautiskā konference. – R.:  Izglītības soĜi, 2002.- 294 lpp.- 305.lpp. 
2. SautiĦš N. Personības un audzināšanas problēmas kristīgā skatījumā.// Rīgas 
Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas starptautiskās konferences „ 

Sociālā 
pedagoăija un personības psiholoăiskā adaptācija mainīgā sociālajā 

vidē”materiāli.- 
R.: Vārti, 2000.-108 lpp.- 111 lpp. 
3. SautiĦš N. Kristīgā audzināšana un personības attīstība 21.gadsimta sākumā,  
starptautiskā konference .// Konflikta teorija un prakse multikulturālāsabiedrībā.- 
R.: SO „Izglītībai un attīstībai”, 2001.- 99 lpp.- 104 lpp. 
4. SautiĦš N. Harmoniskas personības audzināšana kristīgajā pedagoăijā.// 
Zinatniskie raksti pedagoăijā 641.sējums.- R.: LU PPI, 2001.- 253 lpp.- 261 lpp. 
5. SautiĦš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary   
education .// Towards Civic Culture in Central and East Europen countries.- 
R.: UNESCO LNK, 2001.- p.5-p.9 
6. SautiĦš N. Skolotāju un skolēnu saskarsmes īpatnības skolas pedagoăiskajā 
procesā. // Starptautiskās zinātniskās konferences „ Komunikācija un kopība” 
raksti.- J.:LLU, 2002.- 297 lpp.- 300 lpp. 
7. SautiĦš N. Kristīgās pedagoăijas loma Latvijas vidējās izglītības sistēmā.// 
Starptautiskās konferences materiāli.- R.: UNESCO LNK, 2002.- 68 lpp.- 71 lpp. 
8. SautiĦš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary    
education .// Towards Civic Culture in Central and East Europen countries.- 
Materials of the international conference.-R.: UNESCO LNK,2002.-p.73 – p.77 
 
Konferences 

 
03.05.2002     Starptautiskā konference “Decade of Reform Achievement 

Challenges, Problems” (sertifikāts). 
19.11.2001  Starptautiskā konference “ Towards Civic Culture in Central and 
East  
  Europen countries “ . 
17.05.2001 Starptautiskā  konference “ Komunikācija un kopība” . 
11.04.2001 Starptautiskā  konference “ Konflikta teorija un prakse 

multikulturālā sabiedrībā” (sertifikāts). 
09.03.2001 Starptautiskā konference “ Personības brieduma psiholoăiskie 

aspekti” (sertifikāts). 
09.03.2000 Starptautiskā konference “ Sociālā pedagoăija un personības  

psiholoăiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē” (sertifikāts). 
 

 
 
Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana 
 
Semināri 

 



 

 

30.05.2003  Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aăentūra- 
 Praktiskā personāla lietvedība ( sertifikāts Nr.892 ). 

21.08.2002 Biroja padomnieks- semināra cikls –  
Lietvedība juridiskām personām 
( sertifikāts Nr. S- 0200160). 

30.05.2002 LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs- 
LR Darba likums ( apliecība Nr. 8095 ). 

 
Stažēšanās 
 
1992.gada jūlijs  Praktizēšanās savstarpējās sadarbības ietvaros  Zviedrijas 
    izglītības iestādēs ( vadības jautājumi, izglītība). 
 
Kursi  
 
     
07.03.2005-28.06.2005. Latvijas Universitāte- Augstskolu didaktika: 
mūsdienu  

  teorija un prakse. 
 

Cita pieredze 
 
2007. gada aprīlis       Akadēmisko programmu aăentūra- kandidēju uz eksperta-  
   vērtētāja amatu Eiropas Kopienas Mūžizglītības 
programmas 
   ietvaros iesniegto decentralizēto projektu izvērtēšanai. 
 
 
    
 
   Rīgā 
25.04.2007 



 

 

Curriculum vitae 
Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Daiga Stipina 
Dzimšanas dati 06.10.63. 

Adrese CeriĦu 8 , Katlakalns, Ėekavas pagasts, Rīgas rajons 
Tālrunis - 

Mobilais tālrunis 29204749 
E – pasts stipina@rpiva.lv 

Fakss Rīgas 93.vsk. 7575557 
Izglītība  

Laika periods 2003. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
 

Piešėirtā kvalifikācija  
Izglītības iestādes nosaukums LU doktorantūra 

Laika periods 1994.-1996. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
Pedagoăijas maăistra grāds 

Piešėirtā kvalifikācija Izglītības darba vadītājs 
Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

Laika periods 1983. – 1988. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
Diploms 

Piešėirtā kvalifikācija Latviešu valodas un literatūras skolotājs un 
audzināšanas darba metodiėis 

Izglītības iestādes nosaukums  LVU Pedagoăijas fakultāte 
Darba pieredze  

Laika periods 1997.-2007. 
Profesija un ieĦemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums RPIVA 
Adrese Imantas 7.līnija 
Nozare Skolvadība, Metodiskais darbs skolā, Vadības  

pamati 
Laika periods 1999.-2005. 

Profesija un ieĦemamais amats Studiju programmas direktore 
Darba vietas nosaukums RPIVA 

Adrese Imantas 7.līnija 
Nozare Studiju programma “Izglītības darba vadītājs un 

viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 
Laika periods 1999. – 2003. 

Profesija un ieĦemamais amats Skolvadības katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums RPIVA 

Adrese Imantas 7.līnija 
Nozare Skolvadība 

Laika periods 1994.-2007. 
Profesija un ieĦemamais amats Direktora vietnieks mācību darbā 

Darba vietas nosaukums Rīgas 93.vsk. 
Adrese Rīga, Sesku 72 
Nozare Skolvadība 

Laika periods 1988.-2007. 



 

 

Profesija un ieĦemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums Rīgas 93.vsk. 

Adrese Rīga, Sesku 72. 
Nozare Pedagoăija 

Prasmes Valoda        Saprotu      Runāju        Rakstu 

Valodu prasmes Vācu              labi             labi              labi 
Krievu            labi             labi              labi 
AngĜu             mazliet        mazliet        mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 
Internets 
Prezentēšanas prasmes 

Citas prasmes B kategorijas auto vadītāja apliecība  
Papildu informācija  

Semināri Rīga, 2006.17.08.BAT “Jaunākās tendences skolu 
pārvaldē.Lielbritānijas pieredze” 

Kursi Rīga, 2007.05.-06. 01. “Pieeja un darba paĦēmieni 
vienādu iespēju nodrošināššanai vīriešiem un 
sievietēm/ zēniem un meitenēm 
Rīga 2003.ARIMEKS “Skolas darba kvalitātes 
pašnovērtēšana” 

Konferences Rīga, 2007. 19.-20. 04.”Izglītības zinātne un 
inovācijas mūsdienu skolā” 
Rīga, 2006.09.12. LU “Vērtībizglītība Latvijas 
nākotne” 
Rīga, 2006.06.-08.04.RPIVA 3.Starptautiskā 
zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā”  
Rīga, 2007. 13.-14.01. LKM, “Būt līderim” 
Rīga, 2006.06.09. Fastleader “Gudrs līderis. Kā viĦš 
strādā” 
Rīga, 2005.07.09.Fastleader “Ātrumam ir nozīme” 
Rīgā, 2004. Forums. “Mana skola Eiropas Savienībā” 
Vācijā, Leipcigā. 2004.10.02.-15.02.”Europa im 
Gesprach” 
Vācijā, Leipcigā. 2004. 15.02.-20.02. “ 
Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung fuur 
Europa” 
Rīga.  2003.LU “Lifelong Learning- aPath to Social 
Capital” 
 

Stāžēšanās Vācijā, Leipcigas universitātē 2004. 01.04.-31.07.  
Projekti Rīga, ESF 2005.Izglītības jomā.    

Publikācijas Rīgā, 1999.”Metodiskā darba nozīme izglītības 
kvalitātes paaugstināšanā” RPIVA “V ārti” 

Pielikumi  

 
 
Datums   Paraksts  
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 
Guna Svence 

Dzimšanas dati 1959. gada 18. decembris, Priekule, Latvija 
Adrese Lībiešu ielā 1, Mārupe  

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29106837 

E- pasts 
Fakss 

gunasvence@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004.-2005. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

psihoterapeita izglītība V. AnaĦjeva vadībā ‘’Integratīvā 
psihoterapija’’ 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2002.-2003.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Kvalifik ācija „Psihologs – sociālpsiholoăisko treniĦu vadītājs” 
 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2000.-2001.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija "Psihologs-akmeologs" 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Sanktpēterburgas Akmeoloăijas akadēmija 

Laika periods 1991.-1995., 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

doktora grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1979-1983. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
kvalifikācija "latviešu valodas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums 
Liepājas Pedagoăiskais institūts 

Laika periods 1978.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Priekules 1.vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1999.-  šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas fakultātes dekāne  
asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 1995.-1999. 



 

 

 
 
 
2007. gada____________________
 ________________
__ 

    Datums paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Sarmīte Tūbele 

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

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

67454401 
26438441 

E- pasts 
Fakss 

sarmite.tubele@lu.lv 
- 

Izglītība   

Laika periods 2001. – 2006. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms 
Dr. paed. nozaru (speciālajā) pedagoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1999. – 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Mg. paed. izglītības zinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1979. – 1984. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Palīgskolas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts 

Laika periods 1975. – 1979. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms ar izcilību 
Feldšeris 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas 2. medicīnas skola 

Darba pieredze  

Laika periods 2001. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Latvijas Universitāte, PPF Pedagoăijas nodaĜa 

Nozare Speciālā pedagoăija, logopēdija 

Laika periods 1999. – šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Speciālā pedagoăija, logopēdija 

Laika periods 1981. – 1985. 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja logopēde, direktora vietniece mācību darbā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Rīgas 41. vidusskola 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1979. – 1982. 

Profesija vai ieĦemamais amats Feldšere 
Darba vietas nosaukums un 

adrese P. StradiĦa klīniskā slimnīca, reanimācijas nodaĜa 



 

 

 
 



 

 

 

 

Personas informācija 

Vārds, uzvārds - Valdis Turins 
Dzimšanas dati – 18.03.1945. 
Adrese – Rīgā, Gregora ielā 8 
dz. 45 
Tālrunis – 7459745 
Mobilais tālrunis – 29611699 
E-pasts – vturins@inbox.lv 
 
 

Izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 
 
laika periods 
 
piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 
 
 
Izglītības iestādes nosaukums 
 
laika periods 
 
piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 
 

Darba pieredze 

 
Nozare  
Laika periods  
Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un 
adrese  
 
Nozare  
Laika periods  
Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un 
adrese   
 
 
Nozare  
Laika periods  
Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un 
adrese   
 
 
Nozare  
Laika periods  
Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un 

 curriculum vitae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latvijas universitāte 
 
2003.g. 11.jūnijā 
 
aizstāvēts maăistra darbs filozofijā un iegūts maăistra diploms 
ar nr. 013564, mag. phil. 
 
 
 
Latvijas universitāte, Filozofijas fakultāte 
 
1974-1979 
 
 
Г-1. Nr. 308891, izd. 29.06.1979. Filozofs, pasniedzējs 
 
 
 
 
 
Ētika 
Kopš 2007 
Docents 
RTU, KaĜėu 1 
 
 
Filozofija 
Kopš 1993 
Lektors 
RPIVA, Imantas 7. līnija 1 
 
 
 
Filozofija 
1989-1993 
Minsteres universitātes students 
Politiskais patvērums BRD, Nienkamp 22, Minstere 
 
 
 
Sabiedrības mācība 
1987-1988 
Skolotājs 
2. Pagarinātās dienas skola, Juglā, Rīgā Profesija vai 



 

 

 



 

 

CURRICULUM VITAE  
 

Vārds, uzvārds Inese Urpena 

  
Dzimšanas gads, vieta 1951. gads, Jūrmalas pilsēta 

  
Dzīves vieta, 
tālrunis 

Semafora 10, Jūrmala LV-2008, 
mob. tālr. 9486838 

  
Pilsonība Latvijas 

  

Darba vieta, amats Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  
Informācijas tehnoloăiju daĜas vadītāja 

  
Darba vietas adrese Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

  
Izglītība  

 1997. Rīgas Tehniskās universitātes Lietišėo Datorsistēmu institūts,  
inženierzinātĦu maăistres grāds lietišėajās datorzinātnēs 

 1969. - 1974. Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitĜošanas 
tehnikas fakultātes Elektronisko skaitĜošanas mašīnu 
specialitāte, inženieres-matemātiėes kvalifikācija 

  
Darba pieredze  

 2004. X - RPIVA Informācijas tehnoloăiju daĜas vadītāja, lektore 
Informātikas katedrā 

 2003. – 2004. X RPIVA Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne,  
Vadības un ekonomikas nodaĜas vadītāja 

 1996. – 2003. RPIVA Informātikas katedras vadītāja, lektore 

 1993. - 1996. Rīgas Komercskolas Datoru katedras skolotāja 

 1985. – 1993. Rīgas Tehniskās Universitātes Radiotehnikas un sakaru 
fakultātes  
Studentu skaitĜošanas centra galvenā speciāliste 

 1974. - 1985. Rīgas Tehniskās Universitātes Automātikas un skaitĜošanas 
tehnikas fakultātes Matemātiskās apgādes katedras asistente, 
vecākā pasniedzēja 

  
Pedagoăiskais stāžs  

 1996. -  RPIVA lektore 

 1993. – 1996. Skolotāja 

 1982. – 1993. Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 

 1977. – 1982. Asistente RTU Matemātiskās apgādes katedrā 



 

 

 1975. – 1977. Vecākā pasniedzēja ar stundu apmaksu RTU 

  

 
Publikācijas  

2005. Urpena I, Elements and Aspects of Virtual Education in 
Teacher Training at RTTEMA, Latvia. //Academic Week, 
Pädagogische Akademie Krems, Austrija, 2005. 

1999. Maslo I., Andersone R., Urpena I, Mācību metodes un 
jaunās informācijas tehnoloăijas izglītības iestādēs. // 
Latvijas izglītības vadītāju forums '98 par izglītības 
stratēăiskās programmas "Izglītība 1998.-2003" 
realizēšanu. Rīga, 1999. 5,6.augusts.  

Kvalifik ācijas celšana  

2006 1. IBM seminārs. Accelerating Global Software 
Delivery. 27.09.2006. 

2. Microsoft seminārs. „Microsoft Akadēmiskā Diena” 
14.11.2006. 

2005. Academic Week, Pädagogische Akademie Krems, 
Austrija, 2005. 

2004. 3. Konference „Microsoft Academic Days in Prague”. 
4. Kursi „Augstskolu didaktika. Teorija un prakse”, LU, 

Pedagoăijas un psiholoăijas institūts. 

2003. Seminārs „Ievads e-studijās, metodes un tehnoloăija”, 
RTU, Tālmācības studiju centrs, 2003. gada 
12. decembris. 

2002. 1. Konference “Baltic Seminar of University 
Administrators”. Tartu, 2002 gada 6.-7. maijs. 

2. Seminārs “Didaktik. Lehren un Lernen in der 
Lehrerbildung A Socrates European Module”. LU, 
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 2002. gada 7. 
jūnijs. 

3. Kursi „Multimediju studiju materiālu veidošanas 
pamati”, RTU, Tālmācības studiju centrs. 

2001. 1. Virtuālās izglītības asociācijas 1. darba konference 
“Iespējas un risinājumi”. Biznesa augstskola “Turība”, 
2001. gada 3. novembris. 

2. Mazās Akadēmijas Pedagoăiskās meistarības fakultāte 
(8 kredītpunkti). 

2000. Kursi “Prezentācijas prasmes”, Komercizglītības centrs. 

Pārējā informācija  

2001. - Virtuālās izglītības asociācijas RPIVA pārstāve un 
individuālā biedre. 

1990. - Darbība LU reăistrētajā studenšu korporācijā “Imeria”, 
sākot no pirmajām darbības atjaunošanas dienām pēc 
1990.gada 12.aprīĜa. 



 

 

 Pārvaldu krievu valodu, angĜu – daĜēji. 
 



 

 

 
CURRICULUM VITAE  

 
Vārds, uzvārds Alvis Valdemiers 

  
Dzimšanas gads, vieta 1977. gads, Jēkabpils 

  
Dzīves vieta, 
tālrunis 

Aizkraukles raj., Nereta, J.JaunsudrabiĦa iela 12-4  LV-
5118, 
mob. tālr. 26440856 

  
Pilsonība Latvijas 

  

Darba vieta, amats 1. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
lektors 

2. A/S Latvijas Pasta Pakalpojumu Tīkls, mācību projektu 
vadītājs, pasniedzējs 

  
Darba vietas adrese 1. Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

2. Stacijas laukums 1 
  
Izglītība  

  2001.- 2003. RPIVA, maăistra grāds skolvadībā 
  
             1995.- 2001. RPIVA, bakalaura grāds sportā un bioloăijā 
  
                       -1995. Neretas vidusskola 
  
Darba pieredze  

2006- LPPT – Latvijas Pasta Pakalpojumu Tikli, Informācijas 
Tehnoloăiju Centrs – mācību projektu vadītājs 

 
2005. – 2006. LPPT – Latvijas Pasta Pakalpojumu Tikli, Informācijas 

Tehnoloăiju Centrs – mācību projektu menedžeris 

2004. - RPIVA Informātikas katedra, lektors 

2003. - 2004. RPIVA Informācijas tehnoloăiju daĜa, speciālists 

2000. - 2003. RPIVA Informātikas katedra, IT speciālists 

2000. - 2001. RPIVA Pedagoăijas katedra, speciālists - sekretārs 

1998. – 1999. Firma “AGA un partneri” 

1996. - 1997. Firma “Brēėu Studenti” 
  

1993. - 1995. Neretas vidusskola, datorspeciālists 



 

 

 
Publikācijas  

 Praulīte G., Valdemiers A. Skolēnu motivācija sporta 
stundām. III Starptaustiskais Sporta Medicīnas Kongress. 
Rīga, 2001.gads 19-20 oktobris, 25.-26.lpp. 

 Porozovs J., Praulite G., Valdemiers A. Motivation to 
attend sport lessons of different profit: Latvian school 
students in various age periods. 8th Annual Congress 
European College of Sport Science July 9 – 12, 2003. 
Book of Abstracts./ Ed. by: E. Muller, H. Schwameder, G. 
Zallinger, V. Fastenbauer. Institute of sport Science. 
University of Salzburg, Austria, 2003. - p. 428. 

Pārējā informācija:  

Valodu zināšanas Latviešu – dzimtā valoda 

 Krievu – labi (mutiski), Ĝoti labi (rakstiski) 

 AngĜu – vidēji labi (mutiski), Ĝoti labi (rakstiski) 
  
 

_________________ 
 

2007. gada 17. aprīlī 



 

 

Curriculum vitae  

Personas informācija 
Vārds,Uzvārds 
Dzimšanas dati 

Adrese  
Tālrunis, Mobilais tālrunis Fakss  

 
E-pasts  

 
 
 
Izglītība 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
Piešėirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

Aija Vignere 
09.07.1954. 
Beberbeėu iela 
7934005 
9282925 
Aiija @ one.lv 

 
 
1999.g.- 2002.g 
Diploms 
 
Sociālo zinātĦu maăistrs vadībzinātnē 
 Rīgas Tehniskā Universitāte 

 

Laika periods 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
Piešėirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1993.g. 
Sertifikāts 
 
Practical Financial Manager 
The National Trust Institute /London/ 

 
Laika periods 1984.g 

piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums 

Sertifikāts 

Piešėirtā kvalifikācija  Mācību darba vadītājs 
Izglītības iestādes nosaukums Vissavienības tautsaimniecības 

kvalifikācijas institūts 

 
Laika periods 1974.g.-1979.g. 

piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums 

Augstākās izglītības diploms 

Piešėirtā kvalifikācija  Ekonomists /specialitāte - 
finanses un kredits/ Izglītības 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte 
 

74A-1, Rīga-1029 



 

 

Darba pieredze 
Laika periods 

Profesija vai ieĦemamais amats 
Darba vietas nosaukums 

 
Adrese 
nozare 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

adrese  
 

nozare 
 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats 

Darba vietas nosaukums 
 

adrese  
 

nozare 
 

2004,g.- turpmāk Docētāja 
/kultūras menedžmentā katedra/ 
Informācijas Sistēmu 
Menedžmenta augstskola 
Lomonosova iela 1, Rīga 
Pedagoăija 
 
1999.g.- turpmāk  
Docētāja /vadības un ekonomikas 
nodaĜa/  
Rīgas Pedagoăijas un izglītības 
vadības augstskola 
Imanta 7.līnija 1,Rīga Pedagoăija 
Pedagoăija  
 
 
1999.-2001.g 
Docētāja /ekonomikas un komercdarbības 
katedra/ 
Starptautiskā Ekonomikas un 
biznesa administrācija augstskola 
Meža iela 1/2, Rīga 
 
Pedagoăija 
 
 

 

Laika periods 
 Profesija vai ieĦemamais amats 

Darba vietas nosaukums 
Adrese 
Nozare 

 
 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats 

 Darba vietas nosaukums 
adrese 
nozare 

1982.-1992.g. , 1995-2000.g 
Pasniedzēja/ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības nodaĜa/ 
Rīgas Valsts Tehnikums 
Kr.Valdemāra lc, Rīga Pedagoăija 
Pedagoăija 
 
 
1979.-1982.g. 
 ekonomiste-finansiste 
Latvijas Valsts Banka 
Kr.Valdemāra 2a, Rīga 
Finanses un kredits 

 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
Krievu labi labi labi 
AngĜu labi labi labi 
Vācu labi mazliet mazliet 

Datora lietošanas prasmes - MS Office, Internets 

 Citas prasmes - B kategorijas autovadītāja apliecība 

Prasmes 



 

 

Papildu informācija 
Semināri Economics and Finance Ph.D. 

Seminar "What Motivates Banks to Use 
Derivatives and the Impact of Derivative Use on 
Bank Risk? By Prof.A.Reichert Cleveland State 
University LVU 2005.g.oktobris 

LVU Statistikas institūts, 
doktorseminārs - Statistikas metodes 
doktorantu pētījumos LVU 2005.g.maijs 

Latvijas Kultūras Akadēmija seminārs 
"Kulturmenedzmenta izglītība Latvijā"  
2004.g 

Citi, daudz un dažādi 

Kursi 
Krakovas Starptautiskais 
kultūras centrs - 
"Kultūras iestāžu vadība" 
/sertifikāts/ 
Krakova, Polija, 2 0 04.g. 

IM Profesionālās izglītības centrs - Phares 
programma "Mazo uzĦēmumu vadīšana un 
stratēăiskā plānošana" /apliecība/ Rīga, 19 97 . g 

LVU Izglītības centrs"ĂRADA" datorkursi-
Microsoft Word un Excel programmas 
/apliecība/ Rīga, 1996.g. 

5 nedēĜu Finansu menedžmenta programmas 
apguve ĥujorkā, ASV, 1994.oktobris-
decembris 

2 nedēĜu Kultūras mantojuma -muzeju finansu 
programmas apguve Šekspīra memoriālajā 
muzejā Stratfordā, Anglija 1993.g.jūlijs-
augusts 

Citi, daudz un dažādi 

 
Konferences  2 004.g.Liepājas Pedagoăijas akadēmija VII 

Starptautiskā" zinātniskā konference - ref. 
"Kultūras menedžmenta programmu 
organizācija un vadība Latvijā" 

2002.g.Rīgas Tehniskā Universitāte 
43.Zinātniskā konference - ref."Latvijas 
kultūras fondu izveidošanas un darbības 
problēmas" 



 

 

 

Projekti 
2 005.g.Kultūrvēsturiskā  mantojuma  
elektroniskā krātuve - īnterneta mājas 
lapas izveide 

2000.g. IETM kultūras projekta - 
akcijas"Mākslas menedžmenta 
apmācība" Sanktpeterburga,Krievija 

 

Publikācijas 
2005.g.Eiropas Mākslas un Kultūras 
Mantojuma Forums tēžu sēj urnā "Kul tūre 
konomi kas nozīmes apzināšanās jaunajos 
globālajos ekonomiskajos apstākĜos" 

2004.g.Liepājas Pedagoăiskā akadēmija 
VII konferences sēj urnā "Kultūras 
menedžmenta programmu organizācija un 
vadība Latvijā" 

2002.g. Rīgas Tehniskās Universitātes 
43.konferences sējumā "Latvijas Kultūras 
fondu darbības problēmas" 

 



 

 

 

Pielikums Nr. 13 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Ievads studijās.  
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms   1KP , 1,5 ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Mg.sc.soc., lekt.D.Kazāka 
Kursa mērėis. Nodrošināt studentu izpratni par studiju procesa organizāciju un studenta kā 
aktīva subjekta pozīciju tajā. 
 
Paredzētais rezultāts. Šis studiju kurss iepazīstina ar studiju procesa būtību un pedagoăijas 
zinātnes centrālo vietu pedagoăijas studijās. Students gūst zināšanas par RPIVA koncepciju, 
studiju programmas struktūru un studiju kursu apguves priekšnosacījumiem. Vienlaikus studiju 
kurss orientēts uz sākotnējo studiju iemaĦu un prasmju apguvi. 
 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

 
RPIVA vēsture, 
koncepcija un attīstības 
perspektīvas.  
 
Studiju programma, tās 
daĜas un studiju 
priekšmetu apguves un 
izvēles nosacījumi.  
Biežāk izmantojamās 
studiju formas: lekcijas, 
semināri,  praktiskās 
nodarbības. Prakse. 
Studiju un kursu darbi. 
Studenta patstāvīgais un 
pētnieciskais darbs. 
Mācību literatūras izvēle 
un analīze. Moderno 
tehnoloăiju izmantošanas 
iespējas studiju procesā.  
 
Vērtēšana studiju procesā. 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

24 32 



 

   

 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 

Vērtēšanas kritēriji. 
Kvalitatīvie un 
kvantitatīvie rādītāji. 
Kredītpunkta apjoms un 
ieskaites nosacījumi.  
 
Izglītības darba vadītāja 
profesijas standarta 
projekta un skolotāja 
profesijas standarta 
analīze 
 
Seminārnodarbība. 
Izglītības darba vadītāja 
un skolotāja kompetences.  

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 
 

2. 
 
 

Izglītības darba 
vadītājs….. 
Skolotājs…….  
 
Pedagoăiskā refleksija. 

 

Argumentēta 
eseja 
 
Referāts 
 
 

Prezentācija 
 
 
Referāta prezentācija 
 
 

    
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā.  
 
Literat ūra.  
Obligātā  literatūra: 

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes.- R: RaKa, 2001. 
2. Prets D. Izglītības programmu pilnveide, - R. – Zvaigzne ABC, 2000. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Lasmanis A. Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. – R.:SIA Mācību 
apgāds, 1999 

 
 

IZSKATĪTS 

Skolvadības katedras sēdē 

2007. gada16. aprīlī 

Kat. vad._______________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums. Latviešu valodas kultūra 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina 
 
Kursa mērėis. Palīdzēt apzināties valodas kultūras nozīmi indivīda un sabiedrības saskarsmē, 
pilnīgojot teorētiskās zināšanas un prasmes lietot izteiksmes mutvārdu un rakstu valodu atbilstoši 
literārās valodas normām. 
 
Paredzētais rezultāts. Pilnveido zināšanas par valodas funkcijām un saziĦas līdzekĜiem, 
pilnīgojot prasmi iegūtās zināšanas izmantot daudzveidīgās saziĦas situācijās uzĦēmumā 
(iestādē, organizācijā u.c). Apgūst prasmi rediăēt tekstus, analizē un vērtē to valodisko izteiksmi 
atbilstoši saziĦas situācijai. Apgūst lietišėo rakstu valodu. 
 
Kursa saturs. 
 
Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas Studentu  patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PLS NLS PLS NLS 
1.  Valodas kultūras jēdziens 2 1 8 10 
2.  Valodas kultūras līmeĦi 2 1 8 10 
3.  Valodas galvenās 

funkcijas 
2 1 8 10 

4.  Valodas līdzekĜu 
paralēlismi 

4 2 8 12 

5.  Valodas kultūra un 
valodas stili 

4 2 8 12 

6.  Stilu klasifikācija, to 
galvenās pazīmes 

2 1 8 10 

7.  Lietišėo rakstu valoda 4 2 8 12 
8.  Valodas kultūra un 

neliterārā leksika 
2 1 8 10 

9.  Interferences jēdziena 
izpratne 

2 1 8 10 

10.  Izplatītākās kĜūdas 
mutvārdos un rakstos 

4 2 8 12 

11.  Teksts kā saziĦas vienība. 
Teksta pazīmes. 
Tekstveidne  

2 1 8 10 



 

   

12.  Teksta rediăēšana 2 1 8 10 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Valodas kultūras jēdziens Lekcijas un citu 

avotu studijas 
Diskusija  

2. Valodas kultūras līmeĦi Lekcijas un citu 
avotu studijas 

ZiĦojums  

3. Valodas galvenās funkcijas Lekcijas un citu 
avotu studijas 

ZiĦojums  

4. Valodas līdzekĜu paralēlismi Lekcijas un citu 
avotu studijas 

Diskusija  

5. Valodas kultūra un valodas stili Seminārs  Grupu darbs  
6. Stilu klasifikācija, to galvenās 

pazīmes 
Seminārs  Referāts  

7. Lietišėo rakstu valoda Seminārs  Grupu darbs 
8. Valodas kultūra un neliterārā 

leksika 
Lekcijas un citu 
avotu studijas 

Diskusija  

9. Interferences jēdziena izpratne Lekcijas un citu 
avotu studijas 

Diskusija  

10. Izplatītākās kĜūdas mutvārdos 
un rakstos 

Seminārs  Referāta prezentācija 

11. Teksts kā saziĦas vienība. 
Teksta pazīmes. Tekstveidne  

Seminārs  ZiĦojums 

12. Teksta rediăēšana Seminārs  Grupu darbs 
 
Pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi 
 
Kursu apgūst latviešu valodā  
 
Literat ūra. 
Obligātā: 

1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga: Zvaigzne, 1969. 
2. Endzelīns J. Dažādas valodas kĜūdas. Darbu izlase. 3.sējums. – Rīga: Zinātne, 

1980. 2.daĜa. 
3. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. – Rīga: 

LR Valsts valodas centrs, 1998. 
4. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 
5. Laua A. Latviešu leksikoloăija. – Rīga: Zvaigzne, 1981. 
6. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. – Rīga: Zvaigzne, 1980. 
7. Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloăija. – Rīga: Rasa ABC, 2002. 
8. Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā. – Rīga: Zvaigzne, 1994. 
9. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. / 

A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete u.c. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1999. 
10. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1995. 
11. SkujiĦa V. Latviešu valodas lietišėajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
12. Ceplītis L., Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga, 1991. 
13. Koluža R. Tā vai šitā. Rīga, 2004. 
14. SkujiĦa V. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. – Rīga: SIA Biznesa 

komplekss, 1994. 
15. Latviešu valodas kultūra. Normatīvie akti. http://www.vvk.lv 



 

   

16. GuĜevska D., Miėelsone A., Porīte T. Latviešu valodas pareizrakstības un 
pareizrunas rokasgrāmata. Rīga: 2002. 

Ieteicamā: 
1. Bankavs A. Saīsinājumi. – Rīga: Avots, 1984. 
2. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. – Rīga: Avots, 1995. 
3. Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga: Avots, 1965. u.c. turpmākie 

izdevumi. 
4. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – Rīga: Zvaigzne, 1977. 
5. Latviešu valodas institūts. // http://www.lza.lv 
6. Lunt. H. N. Communication Skills in Modern Language at School and Higher 

Education. – London: CILT, 1982. 
7. Общие принципы культуры речи.// Пражский лингвистический кружок. – 

Москва: 1967. – 394. – 405. цтр. 
8. Тавранек Б. Задачи литературного языка и его культуры.// Пражский 

лингвистический кружок. – Москва: 1967. – 338. – 377. цтр. 
9. Таузенбас К. Культура языковой коммуникации.// Новое в зарубежной 

лингвистике. - Москва: 1988. Вып. XX, стр. 296. – 306. 
10. Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu īsa vārdnīca. Rīga, 2002. 
11. Terminoloăijas jaunumi. Rīga, 2002, Nr.1 u.c žurnāli 
12. KĜaviĦa S. Valodas daba. Rīga: Lielvārds, 1997. 
13. Linguistica Lettica. Rīga: LVI žurnāli. 
14. Latviešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1. – 8. sējums. 
15. Valodas aktualitātes. Rīga: Zinātne (6 rakstu krājumi). 

 
Īpašas piezīmes. 
Kursa noslēgumā ieskaite.  

Analītiskā vērtēšanas sistēma: teorētisko un praktisko nodarbību apmeklējums (30%), patstāvīgi 
apgūstamo tematu un patstāvīgo darbu vērtējums (30%), ieskaites darba vērtējums (40%). 
 

IZSKATĪTS 

Valodu katedras sēdē 

2007.gada 26. februārī 

Kat.vad._____________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Kultūru teorija un vēsture 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 2KP ,ECTS - 3 
 
Kursa autors un docētāji. Mag.art., docente Velta Lapacinska 
 
Kursa mērėis. Sekmēt klausītāju vispārējās inteliăences veidošanos, bagātinot humanitārās 

ievirzes profesijas pārstāvja pasaules izpratni, vērtību kritērijus. 

 
Paredzētais rezultāts. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādu kultūru teoriju koncepcijām, akcentējot 

kopīgo un atšėirīgo to nostādnēs. Kurss iepazīstina klausītājus ar izcilāko kulturologu personībām, 

teorētiskās domas tendencēm. Kurss orientē studentus novērtēt kultūras vēstures izcilākos 

sasniegumus un nozīmi, rosina izprast šo vērtību savstarpējās sakarības un ietekmes. Līdz ar to 

kurss norāda uz iespējām, kā sistematizēt un ieraudzīt vēsturisko un mūsdienu kultūrvidi 

filozofiskā kopredzējumā.  

Studenti attīstīta radošu pieeju kultūras vērtību sistēmai, veido prasmi uztvert, cienīt un novērtēt 

dažādos vēsturiskos periodos radītās bagātības, iemācās apgūt un pasniegt informāciju par kultūras 

teoriju, apgūst spēju diskutēt par to, veido estētiskus ideālus un gaumes kritērijus, gūst 

gandarījumu par savu personīgo iesaisti kultūras dzīves vērojumos un interpretējumos. 

 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
 
 

1. 
 

2. 
3. 
4. 

 

Lekciju tematiskais 

plānojums: 

Kultūras būtība. Kultūras 

definīcijas.  

 
 
 
2 
 
2 
2 
2 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 

48 64 



 

   

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

Kultūras un civilizācijas. 

Kultūru ăenēzes problēmas. 

Senās kultūras. Mīta 

nozīme.  

Antīkā pasaule. Antīko un 

kristīgo vērtību mijietekme. 

Viduslaiku un jauno laiku 

kultūras būtība. 

Kultūras vērtīborientāciju 

dinamika 19. un 20.gs. mijā. 

( 

20.gs. modernisma virzieni, 

galveno kulturoloăisko 

teoriju raksturojums. 

Masu kultūra. Jaunatnes 

kultūra. Globalizācija. 

Plurālisms. 

Multikulturālisms. 

Feminisms. 

Postmodernisma diskurss 

kultūrā. 

Semināru tematiskais 

plānojums: 

Kultūras vērtību raksturs, to 

analīze Senās Ēăiptes un 

Divupju zemēs.  

Antīkās Grieėijas un Romas 

literatūra, teātris un māksla. 

Renesanses kultūras 

izcilākie apliecinājumi. 

Absolūtisma un apgaismības 

kultūra un kultūras teorija.  

19.gs. kultūras virzienu un 

teorētiskās domas analīze. 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 



 

   

20.gs. kulturokoăisko 

teoriju analīze. 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 

Patstāvīgi apgūstamie 
darbi: 
Kultūras teorētiėu un 
vēsturnieku publikāciju 
apguve. 
Novērojumi Rīgas 
Ārzemju mākslas muzejā. 
Novērojumi muzejos, 
mākslas galerijās, izstādēs, 
pilsētvidē. 
Tēmām atbilstošas 
daiĜliteratūras lasīšana 

 
 
Literatūras avotu 
iepazīšana. 
 
Ekspozīcijas 
iepazīšana. 
AtziĦu 
veidošana. 
 
 
Lasīšana. 

 
 
Prezentācija. 
 
 
Prezentācija.  
 
Prezentācija. 
 
 
Piemērs. 

 
 

1. 
 

2. 

Patstāvīgi izstrādājamie 
darbi: 
Eseja par vērojumiem 
Rīgas Ārzemju mākslas 
muzejā. 
Multikulturālisms 
mūsdienu sabiedrībā 

 
 
Eseja. 10 lpp. 
 
Referāts. 10 lpp. 

 
 
Pasniedzējas novērtējums. 
 
Pasniedzējas novērtējums. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Rakstisks eksāmens.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā.  
 

Obligātā literatūra: 

1. Pasaules kultūras vēsture. Tālmācības līdzeklis R.,1999. 
2. Andersone Z. Kulturoloăija. 2.sējumos. 1.sēj. – R.,2001;2.sēj – R.,2002 
3. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 4 sējumos, R., 1.sēj. 1998, 2.sēj. 2000, 3.sēj. 2002, 

4.sēj. 2004 
4. Gardner H. Art through the Ages. – London, 1996. 
5. Jermolājeva J., Jermolājevs V., Mūrnieks A. Kultūras vēsture 20.gs. R., 2002 
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija, R., 1996 (atsevišėas nodaĜas) 
7. Lynton N. The story of Modern Art. L, 1998. 
8. Mūrnieks A., Ieskats kultūras un reliăiju vēsturē, 2 sējumos, 1.sējums 1999., 2. sēj. 2000. 
9. Rietenberg P. Europe: A Cultural History. L., N.-Y, 1998 
10. Великие мыслителъи запада. –М., 1997 
11. Розин В. Кулъторология. –М., 1999 
 

 

Ieteicamā  literatūra: 

 
1. “Rolanda dziesma” vai “Teiksma par Tristanu un Izoldi” 



 

   

2. Aishils. Saistītais Prometejs (šī darba vietā var lasīt arī cita sengrieėu autora traăēdiju) 
3. Antīkās literatūras antoloăija. – R., 1952 
4. AvotiĦa A., Blūma D. u.c. Latvijas kultūras vēsture. R., 2003 
5. Balzaks O. de. Cilvēciskā komēdija. – R., 1990 
6. Bokačo Dž. Dekamerons. – R., 1959 
7. Dante Aligjēri. Dievišėā komēdija. – R., 1994 
8. Džoiss Dž. Uliss. – R., 1992 
9. Eko U. Rozes vārds. – R., 1998 
10. Eko U. Fuko svārsts. –R., 1991 
11. Flobērs G. Bovarī kundze. – R., 1956 
12. Igo V. Parīzes Dievmātes katedrāle. – R. 1986. 
13. Filips Lī Ralfs u.c. Pasaules civilizācijas 3 sējumos. R., 1.sēj. 1998, 2.sēj. 1999, 3.sēj. 

2000. 
14. Gajs Jūlijs Cēzars. Par gallu karu. – R., 1977 
15. Gombrich E. Mākslas vēsture, R., 1999 
16. Grīcs K. Kultūru interpretācija. – R., 1998 
17. Hobss. Levitāns. – R., 1989 
18. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati, R., 1995 
19. Kafka F. Jebkurš stāsts vai novele. 
20. Kamī A. Mēris. – R., 1969 
21. Klīve V. Ticības ceĜos, R., 1998 
22. Kultūras un tikumu vēsture. A.Grīna redakcijā. – R., 1931 
23. LapiĦa M., Bartoševska V., Zitāne L. Jauno laiku kultūru vēsture II.sēj. – R, 1999 
24. LapiĦa M., Bartoševska V., Zitāne L. Seno un viduslaiku kultūras vēsture. I sēj. – R., 

1998 
25. Malro A. Jebkurš darbs. 
26. Mitoloăijas enciklopēdija 2 sējumos, 1.sēj. 1993., 2.sēj.1994 
27. Raudive K. Dzīves kultūrai. – R., 1992 
28. Rēpers V., Smite L. Ievads ideju vēsturē. R., 1997 
29. Rubenis A. 19.gadsimta kultūra Eiropā. – R., 2002 
30. Rubenis A. Antīkās literatūras vēsture. – R., 1952 
31. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. – R., 1994 
32. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma apgaismības laikmetā. – R., 1996 
33. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā. – R., 1994 
34. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā. – R., 1997 
35. Rubenis A. Senās Grieėijas dzīve un kultūra. – R., 1994 
36. Rubenis A. Senās Romas dzīve un kultūra. – R., 1995 
37. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. – R., 1997 
38. Sartrs Ž. Jebkurš darbs. 
39. Senās Romas literatūras antoloăija. – R., 1994 
40. Seneka. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R., 1996 
41. Sengrieėu mīti un varoĦteikas. – R., 1960 
42. Vecā Derība, Jaunā Derība, jebkurš izdevums 
43. Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. – R., 1988 
44. Veinbergs J. Senā jaunā Ēăipte. – R., 1981 
45. Vergilijs. Eneīda. – R., 1971 
46. Vipers B. Eiropas kultūrvēsturiskie laikmeti. – R., 1999 
47. Vispārējā mūzikas vēsture 2 sējumos, R., 1.sēj. 1984, 2.sēj. 1985 
48. Zeile P. Senās Ēăiptes kultūra. – R., 1989 

 
Īpašas piezīmes. 



 

   

Balstoties uz vidusskolā apgūtajām priekšzināšanām, studenti var apgūt kultūru teoriju un 
vēsturi. 

IZSKATĪTS 
Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 
Kat. vad.________ Inese Jurgena 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums - Izglītības filozofija 
 
Studiju programmas nosaukums – 
   Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms 1KP, 1,5 ECTS 
 
Kursa autore un docētāja - Dr. phil. docents O. Pavlovs 
 
Kursa mērėis - veicināt studentu izpratnes par izglītību kā veselumu un cilvēces kultūras 
integrālu daĜu pilnveidi 
 
Paredzētais rezultāts - 
zināšanas: 
o izglītības un kultūras mijsakarības; 
o mūsdienu izglītības filozofijas pamattendences;  
o kultūras personības jēdziens un interpretācijas; 
o izglītības koncepcijas raksturojums; 
o izglītības vide un vērtību orientācija; 
o izglītības globālās problēmas un iespējamie risinājumi. 

 
prasmes:  
o analizēt, vispārināt, konkretizēt izglītības mērėi,principus, uzdevumus; 
o argumentēti noteikt izglītības un kultūras vērtības; 
o analizēt un izvēlēties atbilstošu personības attīstības pieeju; 
o sistēmiski analizēt un vērtēt individuālo pedagoăisko darbību. 
 

attieksmes: 
o pašcieĦa un cieĦa; 
o personības brīvības un atbildības atbilsme. 
 
 

Kursa saturs - 
  Satura tematiskais plānojums 
Nr
p.k
. 

Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 
stundas 

  pilna laika   nepilna  
studijas       laika  
                  studijas 

pilna laika    nepilna  
studijas        laika 
                   studijas 

 
1.  

 
 Izglītības, filosofijas un 
pedagoăijas mijiedarbība.  
Sistēmiskums izglītībā. 

 
2                 1 

 

       24           32 



 

   

Izglītības vides struktūra. 
Izglītības koncepcija un 
Likums Latvijā. 
  
 

2.  Pieredze- personības 
pašrealizācijas rādītājs.  
Kultūra un izglītība. 
Individuālā un sabiedrības 
kultūra. cilvēces garīgo 
vērtību apgūšana, 
saglabāšana un attīstīšana 
audzināšanas procesā. 
 

2                  1                          

3. Izpratne, tās veidi, 
nosacītība. Izpratne kā 
interpretācija.  
H.-G. Gadamers - 
hermeneitiskais aplis. 
 

2                          1                             

4. Izglītības mērėis, saturs, 
līdzekĜi dažādu filosofijas 
virzienu skatījumā.  

4                          2                               

5.  Personības teoriju saistība 
ar izglītību un audzināšanu. 
A.Ādlers,  
K. Horni, E. Eriksons, B. 
Skinners, K. Rodžerss, E. 
Šprangers, G. Olports, Z. 
Freids, K.G. Jungs. 
 

4                          2                               

6.  Personības vērtības un 
mērėi. Zināšanu 
atsvešinātība izglītībā. Uz 
personību centrēta izglītība 
21. gadsimtā. Brīvība, 
atbildība un izglītība. 

2                          1                               

  
    Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.
p.k
. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1.  Personības attīstības loăika 
kultūrvidē - J.A. Students,  
P. Dāle, A. Dauge,  
E. Pētersons. 
 

Referāts Darba aizstāvēšana,  
pašanalīze 

2.  Skolēna personības attīstība 
- izglītības virsuzdevums 

Projekts ar pētniecī-bas un 
modelēšanas elementiem 

Darba aizstāvēšana, 
pašanalīze 

3.  Brīvība un atbildība Argumentēta eseja Secinājumu analīze, 



 

   

pedagoăiskajā procesā individuālo pedagoăisko 
principu izstrāde 

Studiju kursa pārbaudes forma - ieskaite ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literat ūra - 
1. Adlers A. Psiholoăija un dzīve.- R.: IDEA, 1992. 
2. Adlers A. Individuālpsiholoăija skolā.- R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
3. BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. - R.: RaKa, 1997. 
4. BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000. 
5. Berlins J. Četras esejas par brīvību.- R.: Sprīdītis, 2000. 
6. Dāle P. Vērojumi un pārdomas.- R.: Uguns, 1994. 
7. Dauge A. Audzināšanas ideāls un īstenība. - R.: B.I., 1928. 
8. Dauge A. Māksla un audzināšana.- R.: Valters un Rapa, 1925. 
9. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze.- R.: Jumava, 1998. 
10.Filozofijas atlants.- R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
11.Fuko M. Patiesība, vara, patība.- R.: Spektrs, 1995. 
12.Fulans M. PārmaiĦu spēki.- R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
13.Gadamers H.-G. Patiesība un metode.- R.: Jumava, 1999. 
14.Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
15.Izglītības likums.Vispārējās izglītības likums. Profesionālās izglītības likums. Augstskolu 

likums.- Latvijas IZM, 1999. 
16.Jungs K.G. Tagadnes izaicinājums.- R.: Intelekts, 1996. 
17.Karpova Ā. Personība un individuālais stils. - R.: LU, 1994. 
18. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
19.Kūle M., Kūlis R. Filozofija.- R.: Burtnieks, 1996. 
20.MauriĦa Z. Uzdrīkstēšanās.- R.:1990. 
21.Mamardašvili M. Domātprieks.- R.: Spektrs, 1994. 
22.Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. - R.: RaKa,1998. 
23. Valbis J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums.-     R.:Zvaigzne ABC, 
2005. 
24. Wulf Ch. Einfuerung in die Antropologie der Erziehung.- Beltz  Verlag,  Weiheim und 
Basel, 2001. 
Piezīme. Studenti analizē minēto darbu fragmentus. 
 
Ieteicams - 
1. Metaforu izmantošana.- http://gipgip.narod.ru/index-12.htm 
2. Metaforas.- http://nlp.ekb.ru/text/story  
 
Īpašas piezīmes - 
Studiju kursam ir komplementārs raksturs, sadarbojoties ar pedagoăiju, filosofiju, ētiku, 
sociālajām zinātnēm, psiholoăiju u.c. 
 

 
 

  IZSKATĪTS 
Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18.decembrī 
Kat. vad._____________ Inese Jurgena 

    



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

 
Studiju kursa nosaukums. Veselības izglītība. 
 
Studiju kursa nosaukums angĜu valodā. Health education. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms.  2 KP, 4 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Asoc. prof. Dr. biol. J. Porozovs, Asoc.prof. J.Gedrovics 
 
Kursa mērėis. PadziĜināt nākamo pedagogu izpratni par cilvēka veselības saglabāšanu un 
veselīgu dzīvesveidu, sekmēt iegūto teorētisko zināšanu praktisku izmantošanu pedagoăiskajā 
darbā, palielināt nākamo pedagogu pedagoăisko kompetenci un veidot viĦu profesionālās rīcības 
motīvus.  
 
Paredzētais rezultāts. 

• Zināšanas par veselības jēdziena skaidrojumu, slimībām un to rašanās cēloĦiem, 
atkarības problēmām, veselīgu uzturu, cilvēka attīstības īpatnībām, vides ietekmi uz 
veselību. 

• Izpratne par cilvēka veselības saglabāšanu un veselīgu dzīvesveidu.  
• Spēja izskaidrot skolēniem ar cilvēka veselību saistītas problēmas un motivēt viĦus 

ievērot veselīgu dzīvesveidu. 
 
Kursa saturs. 
 
Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas Studentu 
patstāvīgā darba 
stundas 

Nr. 
p.k. 

 
Temats 

Pilna 
laika 
studijas 

Nepilna 
laika 
studijas 

Pilna 
laika 
studijas 

Nepilna 
laika 
studijas 

1. Veselības izglītība skolā. Skolā 
pielietojamās mācību metodes 
veselības mācības priekšmeta 
apguvē.  

2 1 4 5 

2. Jēdziena “veselība” raksturojums. 
Veselības veidi. 

1 0,5 2 3 

3. Faktori, kas ietekmē cilvēka 
veselību.  
Skolēnu veselības saglabāšanas 
veicināšana skolās. 

1 0,5 2 3 



 

   

4. Stress. Stresa stadijas. 
Stresa pārvarēšanas paĦēmieni. 

2 1 2 3 

5. Psihosomatika. Principi, kas jāievēro 
psihosomatisko slimību ārstēšanā. 
Psihosomatisko slimību cēloĦi. 

1 0,5 2 3 

6. Sirds asinsvadu sistēmas 
psihosomatiskās slimības. Elpošanas 
sistēmas psihosomatiskās slimības. 
Gremošanas sistēmas 
psihosomatiskās slimības. Ēšanas 
traucējumi (anoreksija, bulīmija). 
Sāpes psihosomatiskā aspektā.  

3 1,5 3 4 

7. Nervu sistēmas slimības. Nervu 
sistēmas infekcijas slimības. 
Epilepsija. Neirozes. Psihopātijas. 
Psihiskās slimības. 

2 1 2 3 

8. Atkarības problēmas. Alkoholisms. 
Alkoholisma stadijas. Narkomānija. 
Narkotisko vielu iedalījums.  

2 1 3 4 

9. Uzturs. Uztura sastāvdaĜas. 
Sabalansēts uzturs. Enerăijas 
patēriĦš.  

2 1 3 4 

10. Infekcijas slimības. Infekcijas 
slimību periodi. Elpošanas sistēmas 
infekcijas slimības (gripa, 
pneimonija, difterija, tuberkuloze). 
Zarnu infekcijas slimības 
(dizentērija). Asins infekcijas 
slimības (B, C hepatīts, AIDS). Ādas 
un gĜotādas infekcijas slimības. 
Seksuāli transmisīvās slimības 
(gonoreja, sifiliss, trihomonoze).  

5 2,5 7 8 

11. Imūnsistēma. Imūnsistēmas 
iedalījums.  

1 0,5 2 3 

12. Fiziskās aktivitātes ietekme uz 
veselības stāvokli.  

1 0,5 2 3 

13. Augšana un attīstība. Cilvēka 
attīstības periodi, to raksturojums.  

2 1 4 4 

14. Pirmās palīdzības sniegšana nelaimes 
gadījumos. Dzīvības glābšana pēc 
ABC shēmas. 

2 1 3 4 

15. Cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi. 
Vides piesārĦojums. Dabas 
aizsardzība. Monitorings. Sugu 
daudzveidības saglabāšana. 
Aizsargājamās dabas teritorijas.  

2 1 3 4 

16. Kaitīgo vides faktoru ietekme uz 
organismu. 

2 1 2 3 

17. Arodveselība. Arodslimības. 1 0,5 2 3 
 



 

   

 

 

Patstāvīgā darba plānojums: 

Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Veselības problēmas skolā. Skolas 
vides un mājas vides ietekme uz 
veselību. 

Mutiskas 
atbildes uz 
jautājumiem. 

Grupālā kontrole. 

2. Dienas režīms. Dienas režīma 
ievērošana. Skolēnu motivācija labi 
mācīties. 

Mutiskas 
atbildes uz 
jautājumiem. 

Grupālā kontrole. 

3. Alkohola un narkotisko vielu 
lietošanas ietekme uz organismu. 

Individuāls 
darbs. 

Individuālā kontrole. 

4. Fiziskās aktivitātes. Fizisko 
aktivitāšu nepieciešamība. 
Veselīgs dzīvesveids. 

 Grupālā kontrole. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes formas. Eksāmens ar diferencētu vērtējumu (vērtējumā tiek 

Ħemti vērā studiju procesā veiktie darbi). 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literat ūra.  

1. Puškarevs I., Golubeva A.. Bķna attīstība. R.: „Lielvārds”, 1999. 
2. OzoliĦa-Nucho A., Vidnere M. Stress tā pārvarēšana un profilakse. R.: „Apgāds 

biznesa partneri”, 2004. 
3. Ābrahams P. Medicīnas enciklopēdija visai ăimenei. R.: „Jumava”, 2006. 
4. Apinis P. Cilvēks: Anatomija, fizioloăija. Patoloăijas pamati. R.: „JāĦasēta”, 1998. 
5. LapiĦa K. psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks. R.:”SIA Jumi”, 2006. 
6. Raipulis J. Vides piesārĦojuma ietekme uz iedzimtību. R.: „VērmaĦparks”, 1999. 

 
 

Apstiprināts katedras sēdē 
 

15.10.2006. 
 

Informātikas un dabaszinību 
Katedras vadītājs 

 
.................... 
J. Porozovs 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

Studiju kursa nosaukums. Starpkultūru atšėir ības. 

Studiju programmas nosaukums. 

 Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 

Apjoms  2 KP , 3 ECTS  

Kursa autors un docētājs :  dr.paed. Valdis KrastiĦš 

Kursa mērėis. Studenti gūst nepieciešamo priekšstatu un iemaĦas personāla vadīšanai un  
izglītojamo mācību procesa organizēšanai  daudzkultūru sabiedrībā . 

Paredzētais rezultāts. Studenti apgūst organizācijas kultūras vadīšanas prasmes daudzkultūru 
sabiedrībā , apgūst kultūrvides raksturojošo elementu izmantošanu mācību procesā, izprot un 
praktiski vadības darbā spēj ievērot personas brīvības, tiesības un attīsta tolerantu attieksmi. 

Kursa saturs: Personas brīvību un tiesību raksturojums, organizācijas vadība daudzkultūru 
sabiedrībā, tradīciju un reliăiju loma sabiedrībā, mācību procesa organizācija un vadība dažādu 
kultūru vidē, tolerances un iecietības attīstīšana vadības darbā.  

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Kultūra un izglītība – 
pilsoniskās atbildības 
veidošana 

2 1   

2. Kultūras struktūras analīzes 
metodes 

2 1   

3. Kultūras funkcijas, to 
izglītojošā un komunicējošā 
nozīme 

2 1   

4. Kultūras analīzes būtība 2 1   
5. Kultūras vērtības, to vieta 

izglītības procesā 
2 1   

6. Vadīšana atšėirīgās 
kultūras vidēs 

2 1   

7. Organizāciju kultūra. 
Latvijas un citu valstu 
pieredze. 

2 1   

8. Multikulturālā izglītība, 
vadība, plānošana 

2 1   

9. Vienkultūras/daudzkultūru 
sabiedrības 

2 1   



 

   

10. Kultūru saskarsme, 
mijiedarbība, skolas vieta 
procesā 

2 1   

11. Kultūru tipi un izglītības 
procesa vadība. 

2 1   

12. Nacionālā kultūra, tās 
bagātību un vērtību nozīme 
personības izaugsmē 

2 1   

13. Kultūras atšėirības, to 
ievērošana un respektēšana 
organizācijā, mācību 
procesā 

2 1   

14. Eiropas daudzkultūru 
sabiedrība, problēmas un to 
risinājumi 

2 1   

15. Valoda un kultūra. 
Bilingvisms. 

2 1   

16. Tolerances un iecietības 
veidošanas vadība 

2 1   

  

Patstāvīgā darba plānojums: 

Temati patstāvīgajam darbam: 

1. Valodu skolotāju izglītības plānošana un vadība. 

2. Stereotipu un aizspriedumu pārvarēšana sabiedrībā, izglītībā. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Rakstveida eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā   

Literat ūra.   

Obligātā literatūra: 

1. Beikers K. “Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati’,Nordik, 2002, 341 lpp. 

2. Bojārs J. “Politiskās stratēăijas māksla un demokrātija’, Zvaigzne ABC, 2002, 503 lpp. 

3. Dirba M. “Mijkultūru izglītības daudzveidība”, RAKA< 2006, 139 lpp. 

4. Fosters D. “Lietišėā etiėete Eiropā’, Zvaigzne ABC, 2005, 400 lpp. 

5. Mouls Dž. “Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs’, JāĦa Rozes apgāds, 335 lpp. 

6. Fuše M. “Eiropas republika”,Zvaigzne ABC, 2000, 111 lpp. 

7. Pasaules kultūras un vēstures notikumu enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2001, 712 lpp. 

8. Ideju vārdnīca, Rīga, Zvaigzne ABC, 1999, 659 lpp. 

9. Kincāns V. “Lietišėā etiėete un protokols”, Zvaigzne ABC 

10. KručiĦina M.,MagdaĜenoka I. “Mūsdienu skolas vadība”, RAKA< 2001, 223 lpp. 

11. Līkopa V. “Lietišėā etiėete starptautiskajā biznesā”, Zvaigzne ABC. 

12. Rubenis A> “20.gadsimta kultūra Eiropā”, Zvaigzne ABC, 2004, 456 lpp. 



 

   

13. Novoa A> “Fabricatin Europe. The Formation of an Education Space’, Kluwer Academic 
Publihers, 2002. 

14. www.politika.lv 

15. www.izm.gov.lv 

Īpašas piezīmes. 

Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt. Lietderīgi kursu plānot pēc 

vadības vispārējo pamatu un personālvadības apguves. 

Īpašas prasības studiju kursa apguves laikā.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai : kursa vērtējumu veido – 70% eksāmens, 30 % studenta 

līdzdalība praktiskajās nodarbībās un viena patstāvīgā darba izpilde. 

  
 
 
 
 

IZSKATĪTS 

VEN Skolvadības  katedras sēdē 

2007. gada 16.aprīlī 

Kat. vad. ______________asoc.prof.,dr.paed.I.Muzis 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Ētika un estētika. 
 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms  2KP , 3ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Mag.phil., lektors V.Turins  
 
Kursa mērėis. Dot iespēju iepazīties ar ētiskās un estētiskās domāšanas specifiku, veicināt 
patstāvīgas domāšanas attīstību; kurss palīdzēs izprast sabiedrības un personības attiecības caur 
morālo normu prizmu, rosinās iepazīties ar mākslas un estētiskā pasaules skatījuma audzināšanas 
problēmām bērniem. 
 
Paredzētais rezultāts. Apgūtas zināšanas par ētikas un estētikas ideju vēsturi.Ir iegūtas iemaĦas, 
kas Ĝauj šīs idejas adoptēt un pielietot pedagoăijas praksē. 
Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
 

3. 
 
 

4. 
5. 

 
6. 

 
Globālo problēmu 
situācija mūsdienu 
pasaulē. Pasaules kara 
draudi. Dabas ekoloăiskā 
nobrukuma briesmas. 
Cilvēks kā galvenais 
drauds sevis un dabas 
pastāvēšanai. 
Ētisko un estētisko ideju 
vēsture: mīts,  reliăija un 
ētikas vēsture; filozofija 
un ētikas vēsture; 
filozofija un estētisko 
ideju vēsture. temats.  
Ētikas vispārējs 
raksturojums. Morālā 
regulācija. 
Ētiskie stili.  
Profesionālā ētika un 
etiėete  

 
3 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 

 
 
2 
 

 
1 
1 
 
2 

 
2 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

 
 
1 

 
 
1 
1 

 
1 

48 64 



 

   

 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

Estētikas vispārīgs 
raksturojums. Estētiskās 
kategorijas.  
Mākslas būtība un 
funkcijas.  
Estētiskā kultūra un 
sabiedrība.  
Praktiskā ētika un 
estētika: ekoloăija un 
ētika; biomedicīna un 
ētika; ekonomika, politika 
un ētika; māksla kā 
audzināšanas līdzeklis; 
dzīves estetizācija; dzīve 
un māksla.  

 
 
2 

 
1 
 
 

14 

 
 

1 
 

1 
 
 
5 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

 
 

1. 
 

2. 
 
 

Patstāvīgi apgūstāmo tēmu 
uzskaitījums: 
Ētiskie stili.  
 
Estētiskā kultūra un 
sabiedrība. 

 
 
Apgūt norādīto 
literatūru. 
Apgūt norādīto 
literatūru. 

 
 
Tests. 
 
Tests. 

 
 

1. 

Patstāvīgi izstrādājamo 
tēmu uzskaitījums: 
Sagatavot referātu par 
kādu no piedāvātajām 
tēmām praktiskajā ētikā. 
 

 
 

Apgūt attiecīgo 
literatūru un 
konceptuāli to 
iestrādāt referātā. 
Teorētiskās tēzes 
prast ilustrēt ar 
uzskatāmiem 
piemēriem no dzīves 
un pedagoăijas 
prakses. 

 
 

Publisks   ziĦojums un prasme 
izvirzītās tēzes aizstāvēt 
diskusijā. 

 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā (vācu valodā, krievu valodā).  
 
Literat ūra.  

Obligātā:  

1. Celma  J., Fedosejeva I. Estētika .,Zvaigzne ABC, 2000. 

2. Ētika.Estētika.Mācību līdzeklis tālmācībā.Sast.Z.Rubene, RPIVA,1998. 

3.Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins.,RPIVA, 2001. 

4.Lasmane S., Milts A.,Rubenis A. Ētika.,R., 1992. 

5.Milts A. Esejas par morāli.,R.,1985. 



 

   

6.Rubenis A. Ētika 20 gs. ( Praktiskā ētika ) Zvaigzne ABC, 1996. 

Ieteicamā:  

1.Aristotelis. Nikomaha ētika.,R.,1989. 

2.Foucault M. The use of pleasure .,N.Y.,1990.     

3.Kants I.Praktiskā prāta ētika.,R.,1995.  

4.Marks Aurēlijs. Pašam sev.,R.,1989.  

5.Nīče F.Tā runāja Zaratustra.,R.,1939, 1989.  

6.Rijnieks K. Sengrieėu dzīves gudrība.,R.,1992.  

7.Sartrs Ž.P. Nelabums.,R.,1995.  

 

Īpašas piezīmes. 

Kursa sekmīgai apgūšanai nepieciešams priekšzināšanas kultūras vēsturē. Apgūstot kursa 

materiālu būtu ieteicams to iespēju robežās adoptēt profilējošo priekšmetu apguvē. Studiju kursa 

apguve garantē kvalitatīvu kāpumu teorētisko un metodoloăisko kompetenču jomā.  

 
 
 

IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 

Kat. vad.____________ Inese Jurgena 



 

   

 
RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums. Filozofijas pamati. 
 
Studiju programmas nosaukums:  
  Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms   2 KP , 3 ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Mag.phil., lektors V.Turins 
 
Kursa mērėis. Padarīt katram cilvēkam piemītošo dzīves eksistenciālo izjūtu par apzinātāku un 
mērėtiecīgāku un dodot studentam iespēju (iemaĦas ) dziĜāk pārdzīvot savu klātesamību pasaulē, 
padarot to par pilnvērtīgu līdzdalībnieku savas dzīves eksistenciālajās un sabiedriskajās norisēs, 
kā arī sekmēt studentu , topošo pirmskolas un sākumskolas skolotāju, veidošanos par humānu, 
tikumisku, tolerantu personību, kas izprot filozofiskā mantojuma un iemaĦu nozīmi sevis 
profesionālā pilnveidē un prot tās pielietot , sekmējot bērna ontoăenēzi. 
 
Paredzētais rezultāts. Jāapgūst cilvēka intelekta un vērtību sfēras ăenēzes vispārējās 
likumsakarības, īpašu uzmanību veltījot bērnībai. Jāiepazīstas ar šo zināšanu praktiskā 
pielietojuma iestrādēm un metodēm pedagoăijā. 
 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Filozofijas vispārīgs 
raksturojums: Par 
jautājumu “ Kas ir 
filozofija? “; par 
jautājumu “ Kas ir 
cilvēks? “; par jautājumu “ 
Kas ir prāts? “.  
Metafizika, racionālisms, 
dialektika: AristoteĜa 
mācība par esamību; 
Hērakleits un dialektika; 
priekšstati un mācības par 
esamību un dialektiku 
filozofijas vēsturē. 
Modernās metodes 
filozofij ā mūsdienās: 

 
 
8 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
3. 
 
 
 
 
 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
 

6. 

iracionālisms; dialektika 
un fenomenoloăija; 
eksistenciālisms, 
hermeneitika, 
postmodernisms. 
Ieskats pasaules filozofijas 
vēsturē: Rietumu 
filozofijas aizsākumi 
Senajā Grieėijā; filozofija 
un kristietība; Jauno laiku 
filozofija; modernā 
filozofija.  
Filozofiskā doma Latvijā.  
Austrumu filozofija.  
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

 
 

12 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 

 
1. 

 
 

2. 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu 
uzskaitījums: 
Senās Ėīnas reliăija un 
filozofija. 
 
Senās Indijas reliăija un 
filozofija. 

 
 

Teorētiska 
recepcija. 
 
Teorētiska 
recepcija. 

 
 
Teorētiskā daĜa eksāmenā. 
 
 
Teorētiskā daĜa eksāmenā. 

 



 

   

 
 

1. 
 
 
 

 
 
 
 

2. 

Patstāvīgi izstrādājamo 
darbu uzskaitījums: 
Sameklēt piemērotu teksta 
fragmentu no filozofijas 
klasikas 
 
 
 
 
 
Iepazīties ar attiecīgā 
autora biogrāfiju un 
laikmeta raksturojumiem.  
 
 
 

 
 

Iepazīties ar 
tekstu klāstu 
grāmatā “ 
Filozofija tekstu 
fragmentos “ (sk. 
literatūru) 
 
Izlasīt attiecīgo 
nodaĜu grāmatā: 
M.Kūle, R.Kūlis  
“ Filozofija “ 
(Sk.: literatūra) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavot pilnvērtīgu 
komentāru izvēlētajam teksta 
fragmentam, iesniegt 
rakstiskā formā tēzes un 
mutiskā formā aizstāvēt tās 
eksāmenā. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā (vācu valodā, krievu valodā).  

 

Literat ūra.  

Obligātā: 

1.Kūle M., Kūlis R. Filosofija.-R.,1996. 

2. Rubene M. No tagadnes uz tagadni.-R.,1995. 

3. Rubenis A.Cilvēks mītiskajā pasaules ainā.-R.,1994. 

4. Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins, RPIVA, 2001. 

5. Vilks A.Filozofija Latvijā.Antoloăija.RaKa, 2000 

 

Ieteicamā literatūra: 
1.Aurēlijs Marks.Pašam sev.-R.,1991. 
2.Bēkons F.Jaunais organons.-R.,1989. 
3.Beringers M.Kas ir filozofija.-Lielvārde, 1995. 
4. Berlin I.The proper study of Humanity.-London,1997. 
5.Dekarts R. Parrunas par metodi.-R.,1978. 
6.Gadamers H.G. Patiesība un metode.-R.,1999. 
7.Habermas I.Theorie und Praxis.-BRD.,1969. 
8.Heidegers M.Malkas ceĜi.-R.,1998. 
9.Heidegger M. Beeing and Time.-N.Y.:Harper and Row, 1962. 



 

   

10.Huserls E. Fenomenoloăija.-R.,2002. 
11.Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku.-R.,1996. 
12.Platons. Eutifrons.Sokrāta aizstāvēšānas.Kritons.Faidons.-R.,1997. 
 

Īpašas piezīmes. 

Kursa sekmīgai apgūšanai ieteicamas priekšzināšanas psiholoăijā un antropoloăijā. Apgūstot 
kursa materiālu būtu ieteicams to iespēju robežās adoptēt profilējošo priekšmetu apguvē. Studiju 
kursa apguve garantē kvalitatīvu kāpumu teorētisko un metodoloăisko kompetenču jomā.  

 

 

 

 

IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 

Kat. vad.__________ Inese Jurgena 



 

   

 
RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Lietišėā angĜu valoda 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 4 KP, 6 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Mag.paed. I.Bagone 
 
Kursa mērėis. Veicināt studentu pētniecisko darbību topošo izglītības darba vadītāju 
profesionālajai attīstībai, izmantojot angĜu valodu referātu, kursa darbu izstrādei, kā arī 
piedaloties starptautiskos projektos. 
 
Paredzētais rezultāts – angĜu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Eiropas valodu apguves 
standartam, t.i., galvenās domas un būtiskāko detaĜu izpratne savas nozares tekstos, prasme 
piedalīties lietišėā sarunā. 
 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontakt- 
stundas 

Studentu  patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PLS NLS PLS NLS 
1.  European Language Portfolio 4 2 8 10 
2.  Lifestyle screening 6 4 10 12 
3.  Parents’ irresponsibility 6 2 10 12 
4.  Relevant control measures 6 4 10 12 
5.  Safety initiatives 6 2 8 12 
6.  Active monitoring 6 4 10 12 
7.  Stress awareness and its 

management 
6 4 8 12 

8.  Expressing emotions 6 2 8 10 
9.  Accentuate the positive, 

elimimnate the negative 
6 2 8 12 

10.  Teenage drug abuse 6 2 8 12 
11.  Emotional intelligence 6 4 8 12 

 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. European Language 
Portfolio 

To analyse learners’ needs To present in the group 

2. Lifestyle screening To explore the background Solving problems 
3. Parents’ irresponsibility To find out the reasons of To producē a survey 



 

   

bullying 
4. Relevant control measures To create a chart of safety 

measures 
Discussion 

5. Safety initiatives   
6. Active monitoring To explore risk families To run a safety week in 

the area 
7. Stress awareness and its 

management 
Reading the text How to manage stress 

8. Expressing emotions Pētīt veidus kā izsakāma Person.pier.analīze 
9. Accentuate the positive, 

eliminate the negative 
  

10. Teenage drug abuse Reports Analyse the reason 
11. Emotional intelligence Find the key words; give 

the definitions 
Comprehension exercise 

 
Pārbaudes forma. Ieskaite un eksāmens 
 
Kursu apgūst angĜu valodā. 
 
Literat ūra. 

1. M.Kaltigina, A.Kulačkovska. Svešvalodu prasmju līmeĦi: R., 2002 – 5. – 10., 7. – 21.lpp. 
2. Preventing Bullying in schools by Chris Lee, 2004 
3. Health & Safety Laboratory Agency of the Health&Safety Executive Crown, 2001 
4. Children Learn What they live, Parenting to Inspire Values by Dorothy Law Nolte, New 

York, 1998 
5. Three Programs in One Classroom, Reading and writing for critical Thinking, Paradigma 

2003, p. 176 - 181 
6. Reading for Intermediate Learners of English, compiled by Maija Leikarte, Riga, 2003. p. 

34 – 35, p. 46 – 47, p. 101, p. 125. 
7. http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport 

 
Īpašas piezīmes. 
 Kursa apguvei nepieciešamas angĜu valodas priekšzināšanas vismaz A2 līmenī (atbilstoši 
Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē). 
1)  Patstāvīgi izstudē 20 lpp. attiecīgās nozares teksta (izmantojot arī citos studiju kursos 

ieteikto literatūru), var pamatot teksta izvēli, ir sagatavojis skaidrojošu vārdnīcu ar vismaz 50 
terminiem; 

2) Spēj piedalīties lietišėā sarunā, izsakot savu viedokli un argumentējot to; 
3) Semestra laikā 2 – 3 reizes veiksmīgi prezentē lasīto literatūru; 
4) SaĦēmis pozitīvu novērtējumu par izpildītajiem kontroldarbiem ; 
5) Regulāri apmeklē un aktīvi piedalās nodarbībās. 

 
 

IZSKATĪTS 

Valodu katedras sēdē 

2007.gada 26.februārī 

Kat.vad._____________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Lietišėā vācu valoda 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 4 KP, 6 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Dr.paed. M.Kaltigina 
 
Kursa mērėis. Pilnveidot pētniecisko studiju prasmes izglītības darba vadītāju profesionālajai 
attīstībai, izmantojot vācu valodas referātu kursa darbu rakstīšanā, kā arī starptautiskās 
sadarbības projektos. 
 
Paredzētais rezultāts –Vācu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Eiropas valodu apguves 
standartam, t.i., galvenās domas un būtiskāko detaĜu izpratne savas nozares tekstos, prasme 
piedalīties lietišėā sarunā, izsakot savu viedokli un argumentējot to. 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu  

patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PLS NLS 
 

PLS NLS 
 

12.  Valodu prasmes un valodu 
portfolio 

2 2 8 10 

13.  Lasīšanas stratēăijas un vārdnīcas 
izmantošana 

2 2 8 10 

14.  Diskusijas, konferences 6 2 8 10 
15.  Mana augstskola un studijas 6 4 8 10 
16.  Skolotāju izglītība ārzemēs 6 2 8 10 
17.  Bērns ăimenē 6 4 8 12 
18.  Bērns skolā 6 2 8 10 
19.  Sabiedrība un ăimene 6 2 8 12 
20.  Mācīt mācīties 6 4 8 12 
21.  Mācību līdzekĜi 6 2 8 10 
22.  Skolotāja kompetences 6 4 8 12 
23.  Skolotāju sadarbība 6 2 8 10 

 



 

   

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Valodu prasmes un valodu portfolio Pašvērtējums un 
turpmāko uzdevumu 
formulējums 

Analīze grupā 

2. Lasīšanas stratēăija un vārdnīcas 
izmantošana 

Lasīšanas mērėu, tekstu 
un stratēăiju izvēle 

Diskusija grupā 

3. Diskusijas, konferences Konferences programmas 
izstrāde grupā 

Prezentācija 

4. Mana augstskola un studijas RP1VA mājas lapas izpēte Atbildes uz 
jautājumiem 5. Skolotāju izglītība ārzemēs RPIVA 

partneraugstskofu izpēte un 
Rezuītātu prezentācija 
grupās 6. Bērns ăimenē Sacerējums par savu 

bērnību 
Rakstiski 

7. Bērns skolā Sacerējums par skolas 
gaitām 

Rakstiski 

8. Sabiedrība un ăimene Sacerējums Rakstiski 

9. Mācīt mācīties Testu izpilde Diskusija 

10. Mācību līdzekĜi Mācību līdzekĜu analīze Seminārs 

11. Skolotāja kompetences Literatūras   izpēte   vācu 
valodā 

Seminārs 

12. Skolotāju sadarbība Literatūras izpēte Priekšlikumi, pieredze 

Pārbaudes forma. Ieskaite un eksāmens 

 Kursu apgūst vācu valodā. 

Literat ūra. 
1. Svešvalodu prasmju līmeĦi. R., 2002 
2. Kleinkind, Grundschūler, Teenager: R., 1999 
3. Lernen lehren. R., 1998 
4. Interneta materiāli; www.schule.de u.c. 

īpašas prasības. 
- Kursa apguvei nepieciešamas vācu valodas priekšzināšanas vismaz A2 līmenī 

(atbilstoši 
Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē); 
Students patstāvīgi izstudē 20 lpp. attiecīgās nozares teksta (izmantojot arī citos 
studiju kursos ieteikto literatūru), var pamatot teksta izvēli, ir sagatavojis 
skaidrojošu vārdnīcu ar vismaz 50 terminiem un 2-3 reizes prezentē iegūto 
informāciju; 

- Ieskaites, kā arī eksāmena kārtošanas nosacījums - pozitīvs patstāvīgo darbu 
izpildes 

novērtējums un aktīva līdzdalība nodarbībās. 
i 

IZSKATĪTS 

Valodu katedras sēdē 

200.gada 26. februārī 

Kat.vad.___________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Informātika pedagoăijā  

Studiju programmas 
nosaukums 
 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 

Studiju programmas 
līmenis 
 

A bloks 

Apjoms 
 

2 (3 ECTS) kredītpunkti 

Kursa autors un 
mācībspēki 

Mg. sc. ing., lektore Inese Urpena 
Mg. sc. soc., lektors Gustavs Elers  
Mg. sc. soc., lektors Alvis Valdemiers 
 

Kursa mērėis. Kursa mērėis ir sagatavot topošos izglītības darba vadītājus sekmīgai pedagoga 
profesionālajai darbībai informācijas sabiedrībā, attīstot spēju patstāvīgi veidot zināšanas no 
pasaulē pieejamā informācijas klāsta, attīstīt iemaĦas un prasmes informācijas un 
komunikācijas tehnoloăiju (IKT) praktiskam pielietojumam profesionālajā darbībā. 
 
Paredzētais rezultāts. Studentiem izveidojas izpratne par IKT un to praktiskā pielietojuma 
iemaĦas, kā rezultātā dators tiek uztverts un lietots kā līdzeklis profesionālo mērėu 
sasniegšanai. Studenti prot strādāt dažādās un nepārtraukti mainīgās informatīvajās vidēs, 
sagatavot mācību materiālus, kā arī prot veidot datorizētu mācību vidi, izmantojot vizualizāciju, 
skaĦu, krāsu, audio un video iespējas. 
 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 

Studentu 

patstāvīgā darba 

stundas Nr.p.

k. 
Temats 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Informācijas un komunikācijas 
tehnoloăijas, Internets kā 
komunikāciju vide. 

2 2 4 4 

2.  Datora un lietotāja saskarne, 2 2 4 4 



 

   

informācijas pieejamība, datĦu 
pārvaldība, datu drošības aspekti. 

3.  IKT izgl ītībā - mācību un 
metodisko materiālu sagatavošana. 
Ergonomika darbā ar datoru. 

6 2 4 8 

4.  Datorizēta zināšanu kontrole,  
testu sagatavošanas un rezultātu 
analīzes iespējas. 

4 2 4 6 

5.  Grafisko objektu apstrādes 
programmatūra. 

4 2 6 8 

6.  Multimediju izmantošana mācībās 
(enciklopēdijas, vārdnīcas, mācību 
palīgmateriāli). 

4 2 6 8 

7.  Internet iespējas datorizētas mācību 
vides veidošanā. 

2 2 4 6 

8.  Prezentāciju un mācību materiālu 
sagatavošana (programmas 
MS PowerPoint un MS FrontPage). 

8 2 16 20 

 KOPĀ: 32 16 48 64 

      

 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Pārbaudes forma 

 Datorizēta testa sagatavošana 
(P. Caunes testa programma). 

Praktiskais 

darbs 

Darba 

aizstāvēšana  

 Mācību materiāla sagatavošana 
datorizētai mācību videi. 

Praktiskais 

darbs 

Darba 

prezentēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve tiek vērtēta eksāmenā. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi ir 
veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos 
attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Obligātā literatūra:  

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

2. Datorzinību pamati// Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēža redakcijā. - 



 

   

Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp.  

3. Datorzinību pamati// WWW lappušu veidošana/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: Mācību grāmata, 
2000. – 117 lpp. 

4. Microsoft produktu mācību materiāls: http://www.liis.lv/mspamati. 

 

 

 

Ieteicamā literatūra:  

1.  I. Pakalne. Zīmēsim ar datoru. Rīga: Mācību grāmata, 1997. -144 lpp.. 

2.  J.Judrups, L.Sermonte, M.Strode, U.Tenis. Internet iespējas PC tipa datoru lietotājam. 
Rīga: LU, 1996. - 100 lpp. 

3.  A.ĖiĦėere. Microsoft PowerPoint 97 ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. – 208 
lpp. 

4.  M.Praiss. Frontpage 2000. Soli pa solim. Lielvārde: “Lielvārds”, 2002 - 192 lpp. 
 
 
 

Apstiprināts katedras sēdē 
15.10.2006. 

Informātikas un dabaszinību 
Katedras vadītājs 

.................... 
J. Porozovs 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Vispārīgā pedagoăija. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms  2 KP , 3 ECTS   
 
Kursa autors un docētāji. Dr.paed., prof. Inese Jurgena, Dr. paed., doc. Anna Līduma 
 
Kursa mērėis. Sekmēt studentu pedagoăiskās domāšanas veidošanos, pedagoăiskā procesa un 
likumsakarību apguvi, izpratni par mācību un audzināšanas nozīmi personības pašrealizācijas un 
pašpilnveidošanās procesā. 

 

Paredzētais rezultāts.  
Kursa apguvē studenti tiek rosināti saskatīt pedagoăisku problēmu un patstāvīgi to risināt.  

Semināros un praktiskajās nodarbībās studenti tiek ievadīti darbā ar pedagoăisko literatūru, tiek 

iepazīstināti ar pedagoăisko pētījumu metodoloăiju un pētniecības metodēm. Kursā tiek attīstīta  

studentu gnostiskā, konstruktīvā kompetence. 

 
Kursa saturs. 
Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
 
 

6. 
7. 
 

8. 
 

 

Vispārīgās pedagoăijas 

priekšmets, kategorijas.  

Pedagoăijas saistība ar citām 

zinātnēm, pedagoăijas avoti.                      

Pedagoăijas pētniecības 

metodes.  

Pedagoăijas process.  

Personības attīstība un 

audzināšana pedagoăijas 

 
4 
 
4 
 
4 
 
2 
4 
 
 
4 
4 
 
4 
 

 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 

48 64 



 

   

 
9. 

procesā.                         

Audzināšanas mērėa problēma. 

Izglītības sistēmas jēdziens un 

raksturojums.  

XIX – XX gs. pedagoăijas 

teorijas. Jauniedibināmās 

izglītības pamatidejas.  

Pedagoga misija mūsdienu 

sabiedrībā.  

 
2 

 
1 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

Pedagoăijas zinātnes nozares, to 

raksturojums. 

Pedagoăiskais eksperiments. 

Pedagoăijā izmantojamās 

matemātiskās metodes. 

Personības attīstības teorijas, to 

pielietojums pedagoăijā. 

Audzināšanas mērėa 

raksturojums pedagoăiskās 

domas vēsturē. 

Izglītības svarīgākās problēmas 

Latvijā un Eiropā. 

Valdorfpedagoăijas idejas, to 

realizēšanas iespējas Latvijā. 

Rietumu trimdas latviešu 

pedagoăiskās atziĦas. 

Referāti, projekti  Studiju forma ir lekcijas, radošie 

semināri, grupu diskusijas. Kursa 

ietvaros tiek veikts patstāvīgais 

darbs (projekts) pa grupām (5 

studenti), kura rezultātā tiek 

analizēta aktuāla pedagoăiska 

problēma. Nepieciešamie rakstu 

darbi tiek iesniegti drukātā veidā

latviešu valodā. 

Studentu veiktais darbs tiek 

vērtēts seminārnodarbībās, grupu 

diskusijās, patstāvīgi sagatavo 

referāta tēžu aizstāvēšanā.  

Students gala vērtējumu iegūst 

summējot semināros par 

patstāvīgajiem darbiem un 

eksāmenā iegūtos vērtējumus.  

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens – rakstisks 
tests. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā.  (Iespējams krievu valodā)  
 
Literat ūra. 
 
Obligātā literatūra: 



 

   

1. Albrehta Dz. Speciālās pētīšanas metodes pedagoăijā. – R.: LU izd., 1989. 
2. Albrehta Dz. Vispārīgās un vispārzinātniskās pētīšanas metodes pedagoăijā. – R.: LU izd., 

1989.  
3. BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. – R.: Raka, 1997. 
4. BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma. – R.: 1995. 
5. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
6. Jurgena I. Vispārīgā pedagoăija. – R., Izglītības soĜi, 2002. 
7. Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944-1990). R.: RaKa, 2004. 
 
 Ieteicamā literatūra: 
1. Geidžs N.L., Berliners D. C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.  
2. Hans Jurgen Apel. Schulpadagogik. Eine Grundlegung. Bohlau Verlag, Koln, Wein, 1990. 
3. Hermann Rohrs Allgemeine Erziehungswissenschaft, Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 

1993 
4. Maslo I. Pedagoăiskā procesa diferenciācija un individualizācija. – R.: Raka, 1995. 
5. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam (antoloăija). – R.: Zvaigzne, 1991. 
6. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. g. līdz 1940. g. (antoloăija). – R.: Zvaigzne, 1994. 
7. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1940. g. līdz mūsdienām (antoloăija). – R.: Puse, 1. 
8. Students J. A. Vispārīgā Paidagoăija I un II: Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. – R.: 

Raka, 1998.  
9. Žurnāls “ Skolotājs” 
10. The Experience of Citizenship: CiCe conference Papers 2004/ ed.  by Alistair Ross. London: 

London Metropolitan University, 2004.  ISBN 1 85377 3786, ISSN 1470-6695 
11. The Europe of many cultures: Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic 

Network/edited by Alistair Ross. London: London Metropolitan University, 2003. ISBN  1 
85377 369 7, ISSN 1470-6695 

12. Proceedings of the fourth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe 
Thematic Network/Edited by A. Ross. – London: London Metropolitan University, 2002. 
ISBN 1 85377 356 5, ISSN 1470-6695 

13. Theo Dietrich Zeit und Grundfrages der Pedagogik. – Verlag Julius Klinkhartt, Bad 
Heierbrunn, 1992. 

14. Walter Braun, Eifurung in die Padagogik. Verlag Julius Klinkhargt, Bad Hailbbrunn, 1992. 
15. Wartenberg D. Zur Entwicklung der neuzeitlichen Bildungstheorie. – Magdeburg, 1993. 
16. Winfried Bohm, Wortwnbuch der Padagogik. Kroner verlag, Stuttgard,  1994. 
17. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.: Raka, 2000. 
 
Īpašas piezīmes. 
Nepieciešams apgūt kursu „Ievads studijās”, „Pedagoăijas vēsture”.  

 
IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 

Kat. vad.___________ Inese Jurgena 

 



 

   

APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 
 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums: Vispārīgā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums:  

Profesionālā studiju programma:  Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

Apjoms : 2 KP, 3 ECTS  

Kursa autori un docētāji:  Lektore Mg.psych. Anda KauliĦa  

Kursa mērėis. Veidot zinātnisku izpratni par vispārējām cilvēka psihes funkcionēšanas 

likumsakarībām, to savstarpējo saistību un vietu kopējā personības struktūrā, nodrošinot 

sagatavotību profesionālai skolotāja un psihologa darbībai; attīstot pašvērtēšanas iemaĦas, 

sekmēt savas personības izaugsmi. 

Paredzētais rezultāts. Apgūstot studiju kursa saturu, studentiem jāizprot vispārīgās psihes 

funkcionēšanas likumsakarības, jāapzinās sevi kā topošo profesionāli, jāpilnveido atbildības 

izjūta par veicamo darbu, sistemātiskas mācīšanās, sadarbības prasmes, patstāvība un jāatraisa 

radošums. 

Studentam jāprot veikt pašizpēti, pašanalīzi. Jāprot atlasīt un konspektēt vajadzīgo 

literatūru, uzrakstīt mācību referātu, sagatavoties un diskutēt par semināru tēmu.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

 
Nr.
p.k 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 



 

   

1. Ievads psiholoăijā. Psiholoăija kā 
zinātne.  
Psiholoăijas pētīšanas priekšmets. 
Psiholoăijas nozares. 
Psiholoăijas saikne ar citām zinātĦu 
nozarēm. Teorētiskie un prakstiskie 
uzdevumi. Psihe un smadzenes.  

2 3 6 12 

2. Ietekmīgāko psiholoăijas virzienu 
raksturojums, to ieguldījums 
psiholoăijas zinātnes attīstībā. 
Psiholoăijas pētīšanas metodes, 
pamatprasības to pielietošanā, 
priekšrocības un trūkumi. 

4  4  

3. 
 

Psihisko parādību sistēma. IzziĦas 
procesi. Vispārīgais izziĦas procesu 
raksturojums. 
Sajūtas. Fizioloăiskie pamati. Sajūtu 
saikne ar uztveri. Sajūtu veidi. 
Likumsakarības: sajūtu sliekšĦi, 
adaptācija, sinestāzija, sensibilizācija, 
kompensācija. 

2 5 6 20 

4. Uztvere. Uztveres īpašības: 
priekšmetiskums, veselums, 
konstantums, uztveres tēla apjēgtība, 
izvēlīgums, apercepcija. Uztveres veidi: 
atkarībā no matērijas eksistences 
formām; atkarībā no vadošā analizatora. 
Ilūzijas. Vadošās uztveres sistēmas, to 
loma mācību procesā. Uztvere un 
vērīgums. Uztveres attīstīšana. 

2  4  

5. Uzmanība. Uzmanības veidi (tīšā, 
netīšā, pēctīšā). Uzmanības īpašības: 
apjoms, koncentrācija, noturīgums, 
pārslēgšana, sadalīšana, kustīgums 
(svārstīgums). Uzmanības loma izziĦā. 
Uzmanības individuāltipoloăiskās 
īpatnības. Uzmanības pilnveidošana. 

2  6  

6. AtmiĦa. AtmiĦas struktūra. AtmiĦas 
veidi: pēc materiāla saglabāšanas 
ilguma; pēc iegaumējamā materiāla 
pamatīpašībām. AtmiĦas pamatprocesi. 
Asociāciju loma atmiĦu procesos. 
AtmiĦas individuālās īpatnības. 
AtmiĦas attīstīšana. 

2  6  

7. Iztēle. Priekšstati un iztēle. Iztēles veidi. 
Radošās iztēles paĦēmieni, izmantošana 
mācību efektivitātes celšanā. Iztēles 
loma jaunradē. Iztēles attīstīšana. 

2  4  

8. Domāšana. Domāšanas rašanās 
priekšnoteikumi. Domāšanas operācijas. 
Domāšanas īpašības. Domāšanas veidi. 

2  6  



 

   

Radošā un kritiskā domāšana. Intelekts. 
Domāšanas attīstīšana. 
Runa. Valoda un runa. Runas funkcijas. 
Runas veidi. Domāšanas un runas 
savstarpējās sakarības. 

9. Emocijas un jūtas. Kopīgais un 
atšėirīgais.  
Emociju un jūtu veidi. Emocionālie 
stāvokĜi: garastāvoklis, afekts, stress, 
frustrācija, kaislības. Emociju polaritāte 
un ambivalence.  

2 2 6 8 

10 Personība, tās struktūra. Indivīds. 
Individualitāte. Personības 
individuālpsiholoăiskās īpatnības 

4 6 4 12 

11. Temperaments. Īss temperamenta 
teoriju raksturojums. Temperamenta 
tipu raksturojums. Augstākās nervu 
darbības tipi un temperaments. 
Temperamenta saistība ar citām 
personības īpatnībām. 
Raksturs. Rakstura vieta personības 
struktūrā. Rakstura īpašību iedalījums. 
Vides un audzināšanas ietekme uz 
rakstura veidošanos. Rakstura 
akcentuācijas. Rakstura pašaudzināšana.  

2    

12. Spējas. Dotumi un spējas. Spēju veidi. 
Spēju līmeĦi. Spēju diagnostika. 
Apdāvinātība. Kreativitāte kā 
personības īpašība, process un produkts. 
Spēju attīstība 

2   12 

13. Motivācija. Iekšējā un ārējā. 
Vajadzības, intereses,mērėi. 

2    

14. 
 

Motīvi. Griba, gribas piepūle, gribas 
īpašības, trūkumi. Gribas audzināšana 
un pašaudzināšana. 

2    

Kopā : 32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums.48 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Psiholoăijas pētīšanas metodes Projekts  Projekta 
prezentācija 

2. Pašraksturojums Pašizpētes darbs Iesniegt rakstiski 
3. 
 

4. 

Uzmanības, atmiĦas un domāšanas 
nozīme ikdienā 
Psiholoăijas zināšanu nozīme skolotāja 
profesionālajā darbā 

Referāts 
 
Referāts  

 
 
Prezentācija  

Temati pēc izvēles - atbilstoši  studiju programmai 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  



 

   

Kursu apgūst latviešu valodā (ārzemju studentiem var krievu valodā) . 

Literat ūra.  

Obligātā literatūras: 
1) Borns L.E., Ruso N.F. (2000). Psiholoăija. I,II,III daĜa.- R. 
2) Годфруа Р. (1994). Что такое психология. - М.: 1 
3) Немов Р.С. (1995). Психология I; II; III. - М.:  

Ieteicamā literatūra: 
1) APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
2) Прохоров А.О. (1991). Психические состояния и их проявления в учебном процессе. –

Киев:  
3) Психологический словарь (jebkurš izdevums).  
4) Рубинштейн С.Л. (1989). Основы общей психологии. 2 ТМ, 
5) Серия хрестоматий по курсу общей психологии. (1980-1986). -М.: МГУ 
6) Хеккзаузен Х. (1991). Мотивация и деятельность. -М.:  

Papildus literatūra 
1) Lurija A. (1989). Mazā grāmata par lielo atmiĦu. -R.:  
2) Psiholoăija vidusskolai. Skolēna grāmata. (1999). -R.: Zvaigzne ABC 
3) Tulviste P. (1990). Par domāšanas izmaiĦām vēsturē. -R.:  
4) Леонтьев А. (1978). Потребности, мотивы и эмоции. -М.:  
 
Žurnāli: Psiholoăijas pasaule. Psiholoăija mums. Skolotājs. 

Īpašas piezīmes. 
Vispārīgās psiholoăijas kurss ir pirmais teorētiskais psiholoăijas kurss, kas jāapgūst 

visiem psiholoăijas programmu studentiem. Turpmāk sekos attīstības psiholoăijas u.c. kursi, kas 

veidos vienotu priekšstatu par cilvēka psihisko funkcionēšanu. 

Iespējamas korekcijas kursa plānojumā atkarībā no konkrētās studiju programmas.  

 



 

   

APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

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

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: Saskarsmes psiholoăija. 

Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 

Apjoms: 1 KP; 1.5 ECT 

Kursa autors: lektore: Mag. Psych., Mag. Pead. Gundega Kozlova 

Kursa mērėis: PadziĜināt izpratni par saskarsmes procesa likumsakarībām, daudzveidīgiem 

starppersonu mijattiecību veidošanās mehānismiem. 

Paredzētais rezultāts: Iemācīties atpazīt savus un citu cilvēku saskarsmes stereotipus, veikt 

adekvātas korekcijas saskarsmes procesā, attīstīt savu skolotāja-profesionāĜa saskarsmes stilu. 

Kursa saturs:  

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studenu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.

k. 
Temats 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1. 

Saskarsmes procesa 
raksturojums (G.Andrejevas 
modelis) 
Percepcija (uztvere) 

2 1 2 3 

2. Komunikācija 2 1 2 2 
3. Interakcija 2 1 2 2 

4. 
Saskarsmes līmeĦi, veidi, 
saskarsmes stili 

2 1 3 4 

5.  
Saskarsmes kĜūdas un 
barjeras 

1 0,50 2 3 

6. 

Saskarsmes procesa īpatnības 
skolā, skolotāju personības 
īpatnību izpausmes 
pedagoăiskās saskarsmes 
procesā 

2 1 3 3 

7. 
Konflikti un to risināšana. 
Potenciālie konflikti skolā. 

2 1 4 6 

8. Psiholoăiskā distance un 2 1 4 6 



 

   

lomas. Dzīves pozīcijas, 
spēles. (Ē. Berns) 

9. 
Socializācija. Konformisms, 
Inividuālisms, vientulība. 

1 0.50 2 3 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. 
Reālu pedagoăiskās 
saskarsmes situāciju 
novērošana 

Situāciju analīze Diskusija 

2. 
Teorētisks pētijums pēc 
studenta izvēles: 

Referāts Aizstāvēšana 

 
Pedagoăiskās saskarsmes 
atšėir ības tradicionālajās un 
alternatīvajās skolās 

Referāts Aizstāvēšana 

 
Pedagoăiskā saskarsme – 
adekvāta bērna vecumam 

Referāts Aizstāvēšana 

 Sadarbība ar pusaudzi Referāts Aizstāvēšana 
 Bērnu agresivitātes cēloĦi Referāts Aizstāvēšana 

 
Saskarsme ar hiperaktīvu 
bērnu 

Referāts Aizstāvēšana 

  ĖermeĦa valodas spēks Referāts Aizstāvēšana 

 
Uztveres īpatnības saskarsmes 
procesā 

Referāts Aizstāvēšana 

 
Saskarsmes kĜūdas un 
barjeras skolā 

Referāts Aizstāvēšana 

 Spēles skolā (E.Berns) Referāts Aizstāvēšana 
 ........   

3. 
Savu saskarsmes stereotipu 
apzināšanās 

Pašnovērojums Pašanalīze 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma : Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra: 
Obligātā: 1. Berns E. Spēles ko spēlē cilvēki. Cilvēku attiecību psiholoăija. – 

R.:Birojs 2000 Plus, 2002.  
 2. Kulbergs J. Krīze un attīstība. Psihodinamiska un sociālpsihiatriska 

apcere. – Liepāja. : 1998 
 3. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku : Saskarsmes psiholoăija. – R.: 

Kamene, 1994. 
 4. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R.: 1994 
 5. ReĦăe V. Lekciju kurss psiholoăijā. Savstarpējo attiecību psiholoăija. 

R.: Zvaigzne ABC, 2004.  
 6. Бандура А. Уолтерс Р. Подрастковая  агрессия – М.: Апрелть 

Пресс ЭКСМО- Пресс . 2000  
7.Дерябо С. Ясвин В. Гроссмейстер обшения. – М.: Смысл. 1996 



 

   

Ieteicamā: 1.Budovskis.M. Personības un sociālās vides rezonanse.-R.: 1986.   
 2. Fromms E. Mīlestības māksla. – R.: Jumava, 1994.  
 3. Jungs K. Psihooăiskie tipi.- R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
 4. Karpova Ā. Personības aktīvās dzīves pozīcijas veidošanās 

sociālpsihologiskie nosacījumi. – R.: 1989   
 5. Karpova Ā.. Plotnieks I.  Personība un saskarsme. – R.: 1984.  
 6. Karnegi D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvekiem. – R.: LŽS 

Komerccentrs, 1990. 
 7. Kons I. Personības socioloăija. – R.: 1969 
 8. Kupčs J. Saskarsmes būtība – R.: 1997 
 9. Lasmane D. Kā ”nogatavoties” skolai ?  Psiholoăijas pasaule, 

pielikums „Roku rokā”, R.: 2005. – 3. ,10. – 15.lpp. 
 10. Latiševs V.  Lietišėās sarunas un lietsėie kontakti. – R.: 1995 
 11. Levi V. Atrast sevī citu. –R.: 1984 
. 12. Lika I. Personības psiholoăiskās aizsardzības sistēma. – Liepāja.: 

1998 
 13. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā: Sociālā psiholoăija.-R.: Kamene 

19966 
 14. PĜaviniecie M.,  Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. -:R. 

RaKa, 2002. 
 15. ZīriĦa T. Hiperaktīvo bērnu attīstības īpatnības. Psiholoăijas pasaule, 

pielikums „Roku rokā”, R.: 2005. – 6., 3.-9. lpp. 
 16. Бамбурова Л. И. Мотивация совместной музыкфльной 

деятельности юношеских групп – :Ярославль, 1985 
 17. Богуш Н. Р. О влиянии различных форм внешнего стимулирования 

на эффективность  движений и действий. Проблем86ы психологии 
спорта. –: Москва, 1962 

 18. Жуков В. Комуникативная компетентность. - : Москва, 199186 
 19. Ладунская В. А. Невербальное поведение.  - : Ростов н.Д. , 1986 
 20. Левин К. Разрешение социальных конфликтов .  - : Ст. 

Петербург, 2000 
 21. Психология возрастных кризисов. Хрестоматьия – сост. 

Сельченок К.В. - : Минск, Харвест, 2000 
 22. Рахматщаева В. Грамматика обшения.  - : Москва, 1995 
 23. Рубин Д., Пруит Д., Сунг Хе Ким Социальный конфликт. - : 

Москва, 2001 
 24. Фернхет А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - : Ст. 

Петербург, 2001  
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Pedagoăijas vēsture. Pedagoăiskās doma Latvijā. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms. 2 KP ,3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Mag.paed., docente Inguna Lāce  
 
Kursa mērėis. Dot iespēju , balstoties uz pedagoăijas ideju attīstības izzināšanu un analīzi, 
formulēt savu attieksmi pret dažādām pedagoăiskām teorijām un to aktualitāti mūsdienās. 
 
Paredzētais rezultāts.  

� Prasme pamatot savu un respektēt citu viedokli. 
� Zināšanas par pedagoăiskās domas attīstību pasaulē un Latvijā. 
� Izpratne par pasaules skatījuma, audzināšanas mērėa, pedagoăiskās darbības un rezultāta 

mijsakarību. 
 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1.  Pedagoăijas vēstures būtība un 

pētījuma priekšmets. 
2 1 - 2 

2.  Antīkā un viduslaiku pedagoăiskā 
doma un pedagoăiskā procesa 
organizācija. Audzināšanas 
pirmsākumi. Tautas pedagoăija.  

2 - 6 8 

3.  Antīko filozofu uzskati. Aristotelis, 
Sokrats, Platons, Kvintilians.  

 

2 - 4 6 

4.  Izglītības ieguves iespējas viduslaikos. 
Izmantotās mācību metodes, to 
pamatojums. 

2 - 4 6 

5.  Baznīcas reformācija un 
kontrreformācija, tās ietekme uz 
izglītības attīstību Eiropā un 
Latvijā(M.Luters, F.Melanhtons, 
I.Laijola, G.Mancelis, E.Gliks, 
G.F.Stenders.)  

2 - 4 6 



 

   

6.  J.A.Komenskis – pedagoăijas zinātnes 
pamatlicējs. Ratke un viĦa devums 
pedagoăiskās domas attīstībā. 
Komenska pedagoăiskās idejas Latvijā 

 

2 2 4 4 

7.  Dž. Loks – sensuālisma idejas, ētiskās 
un pedagoăiskās idejas.  

 

2 2 - - 

8.  Ž.Ž.Ruso, ě.Tolstojs, M.Montesori – 
brīvās audzināšanas idejas 
 

4 2 4 6 

9.  Vācu klasiskās pilsoniskās filozofijas 
idejas pedagoăijā: I.Kants, G.Hēgelis. 
J.H.Pestalocija, F.FrēbeĜa, J.Herbarta 
pedagoăiskās idejas.  

 

4 2 - 2 

10.  Filozofisko paradigmu maiĦa 20.gs. 
un uz to pamata izstrādātās 
pedagoăiskās idejas un teorijas: 
E.Keija, G.Keršenšteiners, H.Gaudigs, 
Dž.Djuijs.  
 

2 2 4 4 

11.  Alternatīvo izglītības teoriju 
pirmssākumi: R.Šteiners, 
M.Montesori, P.Petersens, S.Frenē.  
 

2 - - 2 

12.  Latviešu nacionālās pedagoăiskās 
domas pirmsākumi.  Jaunlatviešu 
darbība tautas izglītībā. (A.Bergmanis, 
K.Valdemārs.A.Kronvalds. A.Spāăis)  
 

2 2 6 6 

13.  Skolotāju izglītošanas vēsture Latvijā.  
 

2 2 4 4 

14.  Pedagoăiskā doma Latvijā pirmās 
neatkarīgās valsts pastāvēšanas laikā ( 
J.A.Students, E.Pētersons, J.Greste, 
P,Dāle, A.Dauge u.c.) 

2 2 8 8 

 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
 

Darba veids Pārbaudes forma Nr.p.k
. 

Temats 
Pilna laika st. Nep. laika 

st. 
Pilna laika 

st. 
Nep. laika st. 

1.  Pedagoăijas vēstures 
būtība un pētījuma 
priekšmets. 

- Teorētiskās 
literatūras 
analīze 

Paškontrole 



 

   

2.  Antīkā un viduslaiku 
pedagoăiskā doma un 
pedagoăiskā procesa 
organizācija. 
Audzināšanas 
pirmsākumi. Tautas 
pedagoăija. 

Grupu darbs 
– 
prezentācijas 
izstrāde, 
balstoties uz 
iepriekš 
dotajiem 
uzdevumiem 

Latviešu 
tautas 
pedagoăisko 
atziĦu 
salīdzinoša 
analīze 

Grupālā 
kontrol
e 

Individuālā 
kontrole 

3.  Antīko filozofu 
uzskati. Aristotelis, 
Sokrats, Platons, 
Kvintilians. 

Grupu 
rakstisks 
darbs – 
antīko 
filozofu 
pedagoăisko 
atziĦu 
salīdzinoša 
analīze 

Rakstisks 
darbs – antīko 
filozofu 
pedagoăisko 
atziĦu 
salīdzinoša 
analīze 

Grupālā 
kontrol
e 

Individuālā 
kontrole 

4.  Izglītības ieguves 
iespējas viduslaikos. 
Izmantotās mācību 
metodes, to 
pamatojums. 

Semināra 
nodarbība 

Teorētiskās 
literatūras 
analīze 

Individuālā 
kontrole 

Paškontrole 

5.  Baznīcas reformācija 
un kontrreformācija, 
tās ietekme uz 
izglītības attīstību 
Eiropā un 
Latvijā(M.Luters, 
F.Melanhtons, 
I.Laijola, G.Mancelis, 
E.Gliks, 
G.F.Stenders.) 

Seminārs Pedagoăisko 
ideju analīze 
– kopīgais 
un atšėirīgai 
reăionālo 
vajadzību 
aspektā 
(rakstisks 
darbs) 

Individuālā 
kontrol
e 

Individuāl
ā kontrole 

6.  J.A.Komenskis – 
pedagoăijas zinātnes 
pamatlicējs. Ratke un 
viĦa devums 
pedagoăiskās domas 
attīstībā. Komenska 
pedagoăiskās idejas 
Latvijā 

J.A.Komenska darba “Lielā 
didaktika” studijas 

Paškontrole 

7.  Ž.Ž.Ruso, ě.Tolstojs, 
M.Montesori – brīvās 
audzināšanas idejas 

Seminārnodarbība  
Individuālā kontrole 

8.  Vācu klasiskās 
pilsoniskās filozofijas 
idejas pedagoăijā: 
I.Kants, G.Hēgelis. 
J.H.Pestalocija, 
F.FrēbeĜa, J.Herbarta 
pedagoăiskās idejas. 

 ------------------
- 

Rakstiska
s atbildes 
uz 
jautājumie
m 

 -------------
- 

Individuāl
ā kontrole 



 

   

9.  Filozofisko paradigmu 
maiĦa 20.gs. un uz to 

pamata izstrādātās 
pedagoăiskās idejas un 

teorijas: E.Keija, 
G.Keršenšteiners, 

H.Gaudigs, Dž.Djuijs. 

Seminārnodarbība 
 

Individuālā kontrole 

10.  Alternatīvo izglītības 
teoriju pirmssākumi: 

R.Šteiners, 
M.Montesori, 

P.Petersens, S.Frenē. 

---------------- Referāts -----------
-- 

Individuālā 
kontrole 

11.  Latviešu nacionālās 
pedagoăiskās domas 

pirmsākumi.  
Jaunlatviešu darbība 

tautas izglītībā. 
(A.Bergmanis, 

K.Valdemārs.A.Kronv
alds. A.Spāăis) 

Seminārnodarbība Individuālā kontrole 

12.  Skolotāju izglītošanas 
vēsture Latvijā. 

Grupu radošs darbs – 
balstoties uz teorētisko atziĦu 
pamatojuma, rakstīt attiecīgās 
skolotāju izglītošanas iestādes 
audzēkĦu vēstuli mūsdienu 
skolotājam 

Grupālā kontrole 

13.  Pedagoăiskā doma 
Latvijā pirmās 

neatkarīgās valsts 
pastāvēšanas laikā 

(J.A.Students, 
E.Pētersons, J.Greste, 
P,Dāle, A.Dauge u.c.) 

Viena ( pēc izvēles) autora 
grāmatas recenzija 

Individuālā kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto eksāmenu ar 
diferencētu vērtējumu. Students gala vērtējumu studiju kursā “Pedagoăijas vēsture. 
Pedagoăiskās domas attīstība Latvij ā”  iegūst summējot praktiskajās nodarbībās, par 
patstāvīgajiem darbiem un eksāmenā iegūtos punktus.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā (Ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā.) 
 
Literat ūra. 
 Obligāti izmantojamā literatūra: 
 

1. Anspaks J. Pedagoăijas idejas Latvijā,-R.: RaKa, 2003.,476 lpp. 
2. Žukovs L. Pedagoăijas vēsture, Pamatkurss., R.: RaKa,1999., 303 lpp. 
3. Žukovs L., Kapeloviča A. Pedagoăiskā doma Latvijā, - R.:RaKa,1997.,222.lpp 

 
Ieteicamā literatūra: 
 

1. BeĜickis I. Alternatīvās izglītības teorijas, - R.: RaKa, 1997. 



 

   

2. Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju, - R.: RaKa,2000. 
3. Ideju vēsture Latvijā (Antoloăija) sastād.E.Buceniece. – R.:Zvaigzne ABC, 1995. 
4. Komenskis J.A. Lielā didaktika. – R.:Zvaigzne 1992. 
5. Loks Dž. Eseja par cilvēka sapratni. – R.: Zvaigzne, 1997. 
6. MontēĦs M Esejas. – Rīga, 1981. 
7. Obšteins K.Paidegoăijas vēsture. – R.:Valters un Rapa, 1929.,  
8. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam: Antoloăija, - R.: Zvaigzne 1991. 
9. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890.g.līdz 1940.g.: Antoloăija. – R.:Zvaigzne,1994. 
10. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsu dienām. – R.: PUSE, 1998. 
11. Rablē F. Gargantija un Pantagriels. – R.: Liesma, 1965. 
12. Rijnieks K. Sengrieėu dzīves gudrība. – R.: Zvaigzne. 1992., 155 lpp 
13. Students J.A. Vispārīgā paidegoăija., IdaĜa. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. 

– R.:RaKa,1998. 
14. Students J.A. Vispārīgā paidegoăija., II daĜa. Zinātne un māksla sevis un citu 

audzināšanā. – R.:RaKa,1998. 
15. Scheuerl.H., Geschichte der Erziehung – Verlag W. Kohlhammer, 1985. 
16. www.freefulltext.com 

 
IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18.decembrī 

Kat. vad._____________ Inese Jurgena 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums. Pedagoăisko pētījumu metodika. 
 
Studiju programmas nosaukums.  

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms.  2 KP 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji : Dr. paed., doc. Skaidrīte OzoliĦa 
 
Kursa mērėis. Apgūt pamatzināšanas un praktiskās iemaĦas izglītības procesa un tā subjektu 
pētniecībā un sagatavot pētniecisko darbu izstrādei, to noformēšanai un aizstāvēšanai. 
 
Paredzamais rezultāts. Studentiem attīstītas nepieciešamās kompetences, lai viĦi varētu veikt 
izglītības problēmu identificēšanu, to daudzpusīgu analīzi un risināšanas ceĜu meklējumus. 
 

Kursa saturs. 
Satura tematiskais plānojums. 
Nr. 
p.k. 

Kontaktstundas         Studentu  
patstāvīgais darbs 

 

Temats 

P.l.            N.l. P.l.                      N.l. 

1. _Problēma. Pētījuma 
metodoloăija 
IzziĦas metodoloăija. 
Problēmas formulēšana, 

problēmsituācijas analīze. 

Pētījuma objekts, pētījuma 
priekšmets. 

4 2 6 8 

2. Pētījuma loăika un kategorijas 
Atslēgas vārdi. Pētījumu veidi un 
posmi. 
Temats. Mērėis. Uzdevumi. 
Hipotēze. 
Darba plānošana. Teorētisko 
atziĦu studijas. 
 

4 2 6 8 

3. Empīriskās pētījuma metodes. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
metodes.  
Datu statistiskā apstrāde. 
Pētījuma bāze un izlase. 
Novērošana. Intervija. 
Dokumentu analīze. 

4 2 6 8 



 

   

4. Skolēna spēju izpēte. 
Testi, testu metodika 
Skolēna rakstura un spēju izpēte 
Intelektuālo un profesionālo spēju 
testi. 
Skolēnu darbības produktu 
analīze. 
 

 
4 

 
2 

 
6 

 
8 

5. Aptauju metodika 

Aptaujas lapu izveide. 
Aptaujas organizēšana, datu 
apstrāde. 
Nepabeigto teikumu metode. 
 

4 2 6 8 

6. Skolēnu mācību procesa 

pētījumi 

Mācību motivācijas pētījumi 
Mācību sasniegumu pētījumi 

4 2 6 8 

7. Skolēnu kolektīvu pētījumi 

Sociometrijas metodika 
Skolēnu attieksmju pētījumi 
Pedagoăiskās saskarsmes pētījumi 

4 2 6 8 

8.  Pētījuma datu apstrāde un 

analīze 

Datu statistiskā apstrāde 
Datu grafiskais noformējums 
Datu analīze un intrepretācija 

4 2 6 8 

 KOPĀ 32 16 48 64 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

  

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursu apgūst latviešu  valodā.  

N..p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 
 
 
2  
 

3. 
 

4. 

Zinātniskais referāts 

par profilējošo  katedru 
ieteiktajiem tematiem. 

 
Pētījuma ievada izveidošana par 
studenta izvēlētu tematu 
Aptaujas lapas sastādīšana.   
 
Literatūras saraksta izveide 

 
Patstāvīgais  darbs   
kā eksāmena sastāvdaĜa 
 
Patstāvīgais darbs    
 
Patstāvīgais darbs 
 
Patstāvīgais darbs 
 
 

 
Referāta 
aizstāvēšana. 
 
kontroldarbs 
 
kontroldarbs 
 
kontroldarbs 
 



 

   

 
 
 

Literat ūra. 
Obligātā literatūra 

1. Albrehta, Dzidra. Pētīšanas metodes pedagoăijā : metodiska izstrādne. – R., 1998. 
2.  Brinėis, Gunārs.  Socioloăisko pētījumu organizēšana un metodika.-  R.: LSPA, 2002. 
3.  GalviĦš, Jānis. Matemātiskās statistikas metožu izmantošana skolas vadības darbā// 
Skolvadība.– R., 1980.  
4.   Geidžs  N.L.,Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.,1999. 
5.  Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes.– R.,      2001.  
6  .KroplijsA., Raščevska M.Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.- R. 2004. 
7.  Lasmanis A. Pedaăoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. – R., 1999. 
8.  Markāne I.,Hamčanovska I. Aptauju izmantošana vides izglītībā. – R., 1997. 
9.  Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos. – R., 2000. 
10.   žurnāls . „Skolotājs“,   2002. – 2007. 

Ieteicamā  literatūra 
1.   BaldiĦš  A., Raževa A.  Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – R.,2001. 
2.   Pavlovs O. Socioloăiskā pētījuma datu zinātniskās analīzes pamatnoteikumi.  Mikuda S. 
      Novērošanas metode.// Mākslinieciskā kolektīva loma personības audzināšanā. – R., 1987 
3.   Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas  
      pētījumos. - R.,1999. 
4.   Markova A. IzziĦas motīvu veidošanās skolēnu vecumā. – R., 1986..    
5..  ŠkoĜĦikova T. Zinātniskā pētījuma metodoloăija un metodika sporta pedagoăijā. –R., 1998 
6.   Interneta datu bāze  pasaules pedagoăisko žurnālu rakstu un konferenču  publikāciju  
kopojums        -   ERIC    Adrese -   http: // ericir. syr. edu /    
7.   R. Lanzen.  Erziehungstheorie.: Ein  Grundkurs. – Bonn, 2000.. 
8..  Gall  M.D., Borg W.R., Gall J. P. Educational Research.  An Introduction. 
       – Longman Publischers, the USA, 1996. 
9.   Воспитательный  процесс : изучение  эффективности [Методические  рекомендации].        
– М.,2003.   
10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в школе.  1 и 2 ч. – М.,1998.   
11. Фридман Л.М.. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.- М., 1988.  
 
 
 IZSKATĪTS  

 Skolvadības katedras sēdē  

 2007. gada 16. aprīlī 

 Kat. Vad  



 

   

 
RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 
 
 

Studiju kursa nosaukums. Audzināšanas teorija un metodika. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 2 KP, 3 ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Dr.paed., prof. Inese Jurgena; Dr. paed., doc. Anna Līduma 
 
Kursa mērėis. Veicināt humāni orientētas personības veidošanos, iepazīstināt studentus ar 

audzināšanas procesa teorētiskajiem un metodoloăiskajiem pamatiem, veicināt nepieciešamo 

iemaĦu un prasmju apguvi audzināšanas darba organizēšanā, stimulēt pašaudzināšanas procesa 

mērėtiecīgumu. 

 

Paredzētais rezultāts.  

Studiju kurss mērėtiecīgi iekĜaujas profesionālo un akadēmisko studiju kursu vidū, veicinot 

studentos komunikatīvo, organizatorisko, gnostisko un konstruktīvo prasmju veidošanos. 

Kurss paredz sniegt zināšanas par pedagoăisko saskarsmi: līdzekĜiem, prasībām, darbības 

stiliem, vērtībām un normām. Saskarsme un konflikti. Konfliktu būtība un risināšanas iespējas. 

Skolēna socializācijas process ăimenē un skolā. Pašrealizācija un pilnveidošanās. 

Kursa apguvē studenti tiek rosināti saskatīt audzināšanas problēmas un patstāvīgi tās risināt. 

Semināros un praktiskajās nodarbībās studenti tiek ievadīti darbā ar literatūru par 

audzināšanu, tiek iepazīstināti ar pedagoăisko pētījumu metodoloăiju un pētniecības metodēm. 

 
Kursa saturs: 
 
Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 

2. 

 
1. temats. Audzināšanas 
būtība.  
2. temats. Attieksmes kā 

 
4 
 
4 

 
2 
 
2 

48 64 



 

   

 
3. 
 
 

4. 

audzināšanas saturs.  
3. temats. Audzināšanas 
darbības organizācijas 
process un tā struktūra.                 
4. temats. Audzināšanas 
formas.  

 
10 
 
 

14 

 
5 
 
 
7 

 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

Konflikti un to pedagoăiskās 
risināšanas izpētes.  
Pilsoniskā audzināšana 
mūsdienu skolā.  
Nacionālā audzināšana 
multikulturālajā sabiedrībā. 
Audzinātāja misija, tās 
realizēšanas iespējas 
demokrātiskajā sabiedrībā.  
Eiropas skolotājs – jaunas 
iespējas, jauns izaicinājums.  
Nacionālās identitātes 
pilnveides iespējas pamatskolā.  
Audzinātāja darbība mainīgajā 
pedagoăiskajā vidē.  
Audzināšanas un laika 
nepieciešamība – tradicionālais 
un inovatīvais.  
Ētisko vērtību veidošanās 
iespējas pamatskolā/ 
pirmsskolā.  

Referāti, projekti  Darba prezentācija, 
aizstāvēšana,  

grupu diskusijas, 
pedagoăiskais projekts 
pa grupām (5 studenti), 
kura rezultātā tiek 
analizēta aktuāla 
audzināšanas 
problēma. Rakstu darbi 
tiek iesniegti drukātā 
veidā latviešu valodā, 
tos prezentējot 
semināros. 
Darbi tiek vērtēti ar 
atzīmi. 
 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens – rakstisks 
tests. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā  
Latviešu un krievu valodā.  
 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra: 

1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. – Lielvārde: Lielvārds, 1995. 
2. Dauge A. Audzināšanas ideāls un īstenība. Raksti par lietišėo pedagoăiju. – Cēsis: 1928. 
3. Geidžs N.L., Berliners D.S. Pedagoăiskā psiholoăija. – R., Zvaigzne ABC, 1999.   
4. Karpova Ā. Personība un individuālais stils. – R.: LU, 1994. 
5. Latviskums un audzināšanas problēmas. – Liepāja: LPA, 1994. 
6. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. -  R., Raka. – 2004. 
7. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. – Liepāja: LPA, 

1996. 
8. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R.: Kamene, 1998. 



 

   

9. Pikeringa P. Strīdi. NesaskaĦas. Konflikti: Kā izvairīties no kĜūdām to risināšanā un 
sekmīgi pārvarēt domstarpības. – R.: JāĦa Rozes apgāds. 2000. 

10. Plotnieks I. Pedagoăiskā saskarsme. – R.: Latvijas Zinātnes biedrība, 1990. 
11. Students A. Vispārīgā pedagoăija I un II d.: Zin’tne un māksla sevis un citu audzināšanā. 

– R.: Raka, 1998. 
12. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. – R.: Raka, 2004. 
13. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā. – R.: Valters un Rapa, 1927. 
14. Štāls M. Audzināšanas mācība. R.: Valters un Rapa, 1935. 
15. Žukovs L. Ievads pedagoăijā. – R.: Raka, 1997. 

 
  
 
 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Gudjons H. Pedagogisches Grundwissen: Uberlick – Kompendium – Studienbuch/ von 
Herbert Gudjons, - H., Uberarb. und ern. aufl. – Bad Heilburn, Klinkhardt, 1995. 

2. Бернс Р. Развитие Я – концепции и восприятие. – M.: Прогрес, 1986. 
3. Битинас Б. Структура процесса воспитания. Методический аспект. – Каунас: 

Швиеса, 1984. 
4. Žurnāls “ Skolotājs” 
5. The Experience of Citizenship: CiCe conference Papers 2004/ ed.  by Alistair Ross. 

London: London Metropolitan University, 2004.  ISBN 1 85377 3786, ISSN 1470-6695 
6. The Europe of many cultures: Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic 

Network/edited by Alistair Ross. London: London Metropolitan University, 2003. ISBN  
1 85377 369 7, ISSN 1470-6695 

7. Proceedings of the fourth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in 
Europe Thematic Network/Edited by A. Ross. – London: London Metropolitan 
University, 2002. ISBN 1 85377 356 5, ISSN 1470-6695 

8. The Experience of Citizenship: CiCe conference Papers 2004/ ed.  by Alistair Ross. 
London: London Metropolitan University, 2004.  ISBN 1 85377 3786, ISSN 1470-6695 

9. The Europe of many cultures: Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic 
Network/edited by Alistair Ross. London: London Metropolitan University, 2003. ISBN  
1 85377 369 7, ISSN 1470-6695 

10. Proceedings of the fourth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in 
Europe Thematic Network/Edited by A. Ross. – London: London Metropolitan 
University, 2002. ISBN 1 85377 356 5, ISSN 1470-6695 

11. Jurgena I. and Mikainis Z. Possibilities  for the development of citizenship identity in 
the process of cross-cultural education in Latvia // The Experience of Citizenship: CiCe 6 
th conference Papers 2004/ ed.  by Alistair Ross. London: London Metropolitan 
University, 2004. pp. 223. – 230.  ISBN 1 85377 3786, ISSN 1470-6695 

12. Jurgena I.  Students’ awareness of cultural identity and receptivity to other cultures: 
multulingual education in Latvian schools// The Europe of many cultures: CiCe 5th 
conference Papers/ edited by Alistair Ross. London: London Metropolitan University, 
2003. pp. 149. – 155. ISBN  1 85377 369 7, ISSN 1470-6695 

13. Jurgena I. Issues in forming a Latvian identity in the reality of Europe// Proceedings of 
the 4th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic 
Network/Edited by A. Ross. – London: London Metropolitan University, 2002. ISBN 1 
85377 356 5, ISSN 1470-6695 

14. Liduma A. Musical pedagogical aids for the child’s cultural and civic identity 
development// The Experience of Citizenship: CiCe 6th Conference Papers 2004/ ed.  by 



 

   

Alistair Ross. London: London Metropolitan University, 2004. pp. 513.-520.  ISBN 1 
85377 3786, ISSN 1470-6695 

15. Liduma A. Music as a means of integration into multicultural society //The Europe of 
many cultures: CiCe 5th conference Papers/edited by Alistair Ross. London: London 
Metropolitan University, 2003. pp. 31.-36. ISBN  1 85377 369 7, ISSN 1470-6695 

16. Liduma A. Pedagogy for Developing National Identity and Preserving Musicality in 
Latvia: Proceedings of the 4th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in 
Europe Thematic Network/Edited by A. Ross. – London: London Metropolitan 
University, 2002. pp 370.-374.  ISBN 1 85377 356 5, ISSN 1470-6695 

17. http://www.north.londonmet.ac.uk/cice/start.htm 
 
 
 
Īpašas piezīmes. 
Nepieciešams apgūt kursu „Vispārīgajā pedagoăijā”, „Ievads studijās”, „Izglītības filozofija”, 
„Pedagoăijas vēsture”, „Pasaules kultūru vēsture”.  
 
 
 
 

IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 

Kat. vad._____________ Inese Jurgena 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Sociālā pedagoăija                                          
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms. 1 KP , 1,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Mag.hist., lektore StaĦislava Marsone 
 
Kursa mērėis. Sekmēt topošo pedagogu izpratni par sabiedrības vajadzību mijsakarību ar 
pedagoăisko procesu, aktualizējot pedagoăijas sociālo aspektu demokrātiskas sabiedrības 
attīstības veicināšanai. 
 
Paredzētais rezultāts.  
 

� Izpratne par sociālās pedagoăijas jēdziena vēsturisko attīstību un aktualitāti mūsdienu 
sabiedrībā. 

� Izpratne par SP vietu pedagoăijas zinātnē un tās specifiskajiem uzdevumiem. 
� Prasme apzināt un izvērtēt sociālās mikrovides pedagoăiskos uzdevumus. 
� Prasme plānot pedagoăisko darbību atbilstoši sabiedrības interesēm un indivīda 

socializācijas vajadzībām.. 
 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
15. 1

.
Sociālās pedagoăijas 

priekšmets un vēsturiskā 
attīstība.  

4 2 - - 

16.  Valsts un sociālpedagoăiskais 
process. 

  

2 2 8 8 

17.  Sabiedrība un 
sociālpedagoăiskais process  

2 - 8 10 

18.  Ăimene un 
sociālpedagoăiskais process. 

4 2 4 6 

19.  Individualitāte un 
sociālpedagoăiskais process. 

4 2 4 8 

 
 



 

   

 
 
 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
 

Darba veids Pārbaudes forma Nr.p.k. Temats 
Pilna laika 

st. 
Nep. laika 

st. 
Pilna laika 

st. 
Nep. 

laika 
st. 

14.  Valsts un sociālpedagoăiskais 
process. Demokrātiskas valsts 
izglītības politiskie mērėi. 
Aktuālais sociālais pasūtījums 
izglītībā. 

 

Grupu darbs normatīvo 
dokumentu analīze 

Grupālā kontrole 

15.  Sabiedrība un 
sociālpedagoăiskais 
process. Jaunatnes 
sabiedrisko organizāciju 
darbība un problēmas 
Latvijā. 

Apzinātā materiāla 
prezentācija, diskusija. 

Individuālā 
kontrole 

16.  Ăimene un 
sociālpedagoăiskais 
process. Tradīciju nozīme 
sociālajā audzināšanā. 
Paaudžu attiecības kā 
sociālpedagoăiska 
problēma. 

Grupu darbs 
pedagoăisko situāciju 
analīze 

Grupālā kontrole 

17.  Individualitāte un 
sociālpedagoăiskais 
process. Personības sociālā 
atbildība. Valsts pilsoĦa 
audzināšana. 

Seminārnodarbīb
a 

Refe
rāts 

Individuālā 
kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto ieskaiti ar 
diferencētu vērtējumu. Students gala vērtējumu studiju kursā “Sociālā pedagoăija”  iegūst 
summējot praktiskajās nodarbībās, par patstāvīgajiem darbiem un ieskaitē iegūtos punktus.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā (Ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā.) 
 
Literat ūra. 
 Obligāti izmantojamā literatūra: 
 
1. Plaude I. Sociālā pedagoăija.R.,2001.-172.lpp.  
 
Ieteicamā literatūra: 
 
1. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās., R.,2001,80.lpp. 

2. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārds, 1998. 



 

   

3. Dzīves jautājumi. Rakstu krāj. 1.-5.,R., 2005.  

4. Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R., 2000. 

5. Karpova Ā. Ăimene kā sociāla grupa. R.,1989. 

6. Karpova Ā. Personība un individuālais stils. R.,LU, 1994. 

7. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku.R.,1998. 

8. RudĦicka Z. Sociālais pedagogs skolā.R.,2001. 

9. Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca. R.,2000. 

10. Sociālais darbs skolā. Prakse, politika un pētījumu perspektīvas.R.,2000. 

11. www.infed.org/biblio/b-socped.htm. 

 
Izmantojamie periodiskie izdevumi: 
 

� “Skolotājs” 
� “Psiholoăijas pasaule” 

 
 
Īpašas piezīmes. 

Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt: Vispārīgajā pedagoăijā. 

Audzināšanas teorijā. 

 
 

IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18.decembrī 

Kat. vad.___________ Inese Jurgena 
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Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums: Attīstības psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

Apjoms: 2 KP, 3 ECTS. 

Kursa autori un docētāji:  Mg. psych., Mg. paed. Gundega Kozlova, Dr. psych. Asoc.prof. G. 

Svence 

Kursa mērėis: palīdzēt studentiem apgūt personības attīstības vispārīgās likumsakarības, izprast 

bioloăisko, psiholoăisko, sociālo faktoru lomu personības attīstībā. 

Paredzētais rezultāts: izprast un savā profesionālajā darbā respektēt bērna vecumposmu 

īpatnības. 

Kursa saturs:  

Satura tematiskais plānojums 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna laika 

studijas 
Nepilna 

laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1. 
Ievads attīstības 
psiholoăijā 

2 1 2 2 

2. 
Attīstības psiholoăijas 
priekšmets, uzdevumi un 
pētījumu metodes 

2 1 2 2 

3. 
Attīstības psiholoăijas 
saistība ar citām zinātnēm. 

2 1 2 2 

4. 
Attīstības psiholoăijas kā 
zinātnes veidošanās vēsture 

2 1 2 2 

5. 

Indivīda attīstību 
ietekmējošie  faktori: 
iedzimtība, prenatālais 
periods, personības 

4 2 4 8 



 

   

socializācija 

6. 
Personības attīstības 
periodizācijas problēma 
psiholoăijā 

2 1 4 6 

7. 

Personības attīstības 
teorijas dažādu autoru 
skatījumā:  
Z. Freida psihoseksuālās 
attīstības teorija, 
Ē. Ēriksona psihosociālās 
attīstības teorija, 
Dž. Boulbija pieėeršanās 
attīstības teorija, 
M. Māleres 
atdalīšanās/individuācijas 
attīstības teorija, 
Ž. Piažē intelektuālas 
attīstības teorija, 
L. Kolberga morālās 
domāšanas attīstības teorija, 
ě. Vigotska 
kultūrvēsturiskā attīstības 
teorija. 

12 6 16 20 

8. 

Cilvēka attīstība dažādos 
vecumposmos: 
prenatālā attīstība, 
attīstība zīdaiĦa vecumā, 
attīstība bērnībā, 
attīstība pusaudžu vecumā, 
attīstība jauniešu vecumā, 
attīstība pieaugušo vecumā, 
vecu cilvēku psiholoăija 

6 3 16 22 

 

Patstāvīgā darba plānojums pilna laika studijās 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. 
Ievads attīstības psiholoăijā Jēdziena “attīstība” 

metaforas izveide 
Prezentācija 

2. 
Attīstības psiholoăijas 
priekšmets, uzdevumi un 
pētījumu metodes 

Literatūras analīze Seminārs 

3. 
Attīstības psiholoăijas 
saistība ar citām zinātnēm. 

Literatūras analīze Diskusija 

4. 
Attīstības psiholoăijas kā 
zinātnes veidošanās vēsture 

Referāts Aizstāvēšana 

5. 

Indivīda attīstību 
ietekmējošie  faktori: 
iedzimtība, prenatālais 
periods, personības 
socializācija 

Eseja Aizstāvēšana 



 

   

6. 
Personības attīstības 
periodizācijas problēma 
psiholoăijā 

Literatūras analīze Diskusija 

7. 

Personības attīstības teorijas 
dažādu autoru skatījumā:  
Z. Freida psihoseksuālās 
attīstības teorija, 
Ē. Ēriksona psihosociālās 
attīstības teorija, 
Dž. Boulbija pieėeršanās 
attīstības teorija, 
M. Māleres 
atdalīšanās/individuācijas 
attīstības teorija, 
Ž. Piažē intelektuālas attīstības 
teorija, 
L. Kolberga morālās 
domāšanas attīstības teorija, 
ě. Vigotska kultūrvēsturiskā 
attīstības teorija. 

Literatūras analīze Debates 

8. 

Cilvēka attīstība dažādos 
vecumposmos: 
prenatālā attīstība, 
attīstība zīdaiĦa vecumā, 
attīstība bērnībā, 
attīstība pusaudžu vecumā, 
attīstība jauniešu vecumā, 
attīstība pieaugušo vecumā, 
vecu cilvēku psiholoăija 

Referāts 
Literatūras analīze 

Aizstāvēšana 
Interaktīvais seminārs 

Patstāvīgā darba plānojums nepilna laika studijās 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. 

Indivīda attīstību 
ietekmējošie faktori: 
iedzimtība, prenatālais 
periods, personības 
socializācija 

Eseja Aizstāvēšana 

2. 

Cilvēka attīstība dažādos 
vecumposmos: 
prenatālā attīstība, 
attīstība zīdaiĦa vecumā, 
attīstība bērnībā, 
attīstība pusaudžu vecumā, 
attīstība jauniešu vecumā, 
attīstība pieaugušo vecumā, 
vecu cilvēku psiholoăija 

Referāts 
Literatūras analīze 

Aizstāvēšana 
Interaktīvais seminārs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma : eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Obligātā literatūra:  
Puškarevs, I. (2001). Attīstības psiholoăija. – R.: RaKa. 



 

   

ReĦăe, V. (1999). Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. – R.: Zvaigzne ABC. 
Абрамова, Г.С. (2001). Возростная психология. – Москва: Академический проект. 
Крайг, Г., Бокум, Д. (2004). Психология развития. – 9-е изд. – СПБ.: Питер. 

Ieteicamā literatūra:   
Dalto, F. (1997). Viss ir valoda. – R.: Preses Nams. 
Karpova, A. (1998). Personība. Teorijas un to rādītāji . – R.: Zvaigzne ABC. 
Kempbels, R. (1991). Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – R. 
Kempbels, R. (1991). Kā patiesi mīlēt pusaudzi. – R. 
Puškarevs I. Golubeva, A.  (1999). Bērna attīstība. – Lielvārde: Lielvārds. 
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive 
Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Watson, J. B. (1967). Behaviorism. Chicago: University of Chicago Press. 
Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child. New York: 
Viking. 
Erikson, E. H. (1982). The Life Cycle Completed. New York: Norton. 
Mahler, M. S., Pine F., & Bergman A. (1975). The Psychological Birth of the Human 
Infant. London: Hutchinson. 
Ainsworth, M. D. S., Blehar M. C., Waters E., & Wall S. (1978). Patterns of Attachment. 
Hillsdale: Erlbaum. 
Kohlberg, L. (1976). Moral Stage and Moralization: the Cognitive Developmental 
Approach. In T. Lickona (Ed.) Moral Development and Behavior: Theory, Research and 
Social Issues. New York: Holt, Rinehart. 
Slater, A., & Bremner J. (2003). An Introduction to Developmental Psychology. Oxford: 
Blackwell Publishers. 
Berk, l. E. (2003). Development through the Life Span. Boston: Allyn and Bacon. 
Smythe, P. K. (2002) Developmental Psychology and You. Oxford: Blackwell Publishers. 
Шихи, Г. (1999). Возрастные кризисы –СПб, 1999. 
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Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums: Pedagoăiskā psiholoăija. 

Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

Apjoms: 2 KP, 3 ECTS 

Kursa autors un docētāji:  Mg.psych. Dace BērziĦa 

Kursa mērėis: Atklāt psiholoăiskās likumsakarības pedagoăiskā procesa dažādos aspektos. 

Paredzamais rezultāts: Students spēj analizēt izglītības pieejas konceptuālā līmenī, izprot 

pedagoăiskā procesa psiholoăisko permanenci, saskata cēloĦsakarības mācību un audzināšanas 

procesa norisēs, spēj psiholoăiski analizēt dažādus mācību modeĜus un pamatot to izmantošanas 

iespējas, izprot skolotāja – skolēna mijiedarbības likumsakarības. 

Kursa saturs. 

 Satura tematiskais plānojums: 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

 
Nr.
p.k 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Pedagoăiskās psiholoăijas priekšmets 

dažādu pedagoăisko pieeju un virzienu 
traktējumā (esentiālisms, progresīvisms, 
pereniālisms, eksistenciālisms, 
biheviorisms, darbības pedagoăiski 
psiholoăiskā pieeja, psihoanalītiskā 
pieeja, humānisms; iekĜaujošā izglītības 
pieeja kā mūsdienu optimālais 
humānistiskais izglītības modelis). 
 

4 2 6 8 



 

   

2. Mācīšana un mācīšanās: optimālā abu 
procesu mijiedarbības stila 
meklējumi.Attieksme un motivācija kā 
mācīšanās procesa rosinātāji. Zināšanu, 
prasmju un iemaĦu veidošanās 
psiholoăiskais pamatojums. Šī procesa 
pedagoăiskā vadība dažādos 
vecumposmos. 
 

6 3 4 7 

3. Dažādu mācību modeĜu (kognitīvā, uz 
procesu orientētā, uz skolēnu orientētā, 
komunikatīvā, uz emocionālo 
pārdzīvojumu orientētā u.c.) 
psiholoăiskās priekšrocības un 
ierobežojumi. 
 

2 1 8 9 

4. Bērna īpašo mācību vajadzību 
traktējums mūsdienu pedagoăiskās 
psiholoăijas zinātnes skatījumā. Īpašo 
mācību vajadzību iedalījums, to cēloĦi 
un pedagoăiskās korekcijas iespējas. 
IekĜaujošā izglītība kā bērna personības 
attīstību veicinoša pieeja. 
 

4 2 6 8 

5. Pašanalīzes, pašizvērtēšanas prasmju 
veidošanās. Adekvāta pašvērtējuma un 
pašregulācijas attīstības psiholoăiskās 
likumsakarības. 
 

2 1 8 9 

6. Audzināšanas psiholoăiskais pamats 
dažādu pedagoăisko pieeju 
interpretācijā. Audzināšanas stili un 
metodes. Personības regulatīvo 
mehānismu un motivācijas veidošanās 
saistībā ar audzināšanas stiliem. 
 

4 2 6 8 

7. Adekvātas un deviantas uzvedības 
veidošanās cēloĦi un likumsakarības. 
Uzvedības korekcijas iespējas 
 

6 3 4 7 

8. Skolotāja personības iezīmju 
raksturojums, personiskā un 
profesionālā līmeĦa mijiedarbība. 
Skolotāja profesionālo grūtību analīze. 
 

4 2 6 8 

  32 16 48 64 

 



 

   

Patstāvīgā darba plānojums. 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Mans viedoklis par pedagoăiski 

filosofiskajiem principiem 
Eseja  darba 

aizstāvēšana  
2. Latvijas izglītībā teorijā un praksē  diskusija diskusija 
3. Viena mācību modeĜa analīze. Referāts diskusija  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā 

Īpašas piezīmes: Lai studiju kursu varētu apgūt, nepieciešamas priekšzināšanas vispārīgajā 
psiholoăijā, attīstības psiholoăijā, pedagoăijā. 

Literat ūra. 
1.Geidžs R., Berliners V. (1999). Pedagoăiskā psiholoăija.- R. 
2.Balsons M. (1995). Kā izprast klases uzvedību – Lielvārds 
3.Lieăeniece D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā.- R. 
4.Cukermane G. (1995). Saskarsmes veidi apmācībā. R. 
5.Skola visiem./Rakstu krājums(2002).. – SAC 
6.Rimma S. (2000). Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. – R. 
7.Bugrimenko E., Vengers A., u.c. (2000). Bērnu gatavība skolai. – Eksperiments,  
8.LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. – R. 
9.Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un audzināšanas 
procesā. (2000). Rakstu krājums. – R. 
10.Piažē Ž. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. – Pētergailis 
11.Hargreaves A. (1995). Changing teachers, changing times. – Canada 
12.Rutter M. (1984). Helping troubled children. – London 
13.Freiberg J.H., Driscoll A. (1996). Universal teaching strategies. – USA 
14.Noble C., Bradford W. (2000). Getting it right for boys... and girls. – London 
15.Seifert K.L. (1999). Constructing a psychology of teaching and learning. – USA 
16.Rubens D. (1999). Effort or performance: keys to motivated learners in the 
outdoors.//Horizons, No.4, p. 26-28. – USA 
17.Freiberg J.H. (1999). Perceiving, behaving, becoming: lessons learned. - USA 
18.Grinder M. (1994). IspravĜeĦije škoĜnovo konveijera. – Moskva 
19.Varnačova L.V., Guseva T.A. (1998). ŠkoĜnije probĜemi glazami psihologa. – Moskva,  
20.Lefransua G. (2003). Psihologija dĜa učiteĜa. – Sankt-Peterburg, 
21.Rean A., Kolominskij J. (2000). SociaĜnaja pedagogičeskaja psihologija. – Sankt-Peterburg,  
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Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Didaktika 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
Apjoms   2KP , 3ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Dr. paed., docente Iveta Kāposta 
 
Kursa mērėis. Palīdzēt studentiem izprast mācību procesa būtību, likumības un loăiku, veidot 

pašiem savu mācību procesa organizācijas un vadīšanas koncepciju. 

 

Paredzētais rezultāts.  

Zināšanas – par mācību procesa būtību, mācību un izglītības saturu, mācību principiem, 

izglītības un mācību saturu reglamentējošiem dokumentiem, mācību mērėiem un to taksonomiju, 

mācību formām un metodēm un vērtēšanu mācību procesā. 

Prasmes – izvēlēties mācību metodes atbilstoši mācību mērėim, izvēlēties mācību līdzekĜus, 

izvēlēties vērtēšanas kritērijus, vērot un analizēt mācību nodarbību, skolotāja un skolēnu darbību 

tajā. 

Izpratne – par mācībām kā skolēna un skolotāja savstarpējās sadarbības procesu, par skolotāja 

mērėiem un uzdevumiem mācību procesā, par vērtēšanu kā mācīšanas un mācīšanās 

veicināšanas līdzekli. 

 
Kursa saturs: 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 
stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

 
Didaktikas priekšmets. 
Izglītība un mācības.  
Mācību process. 
Izglītības un mācību 
saturs. Mācību metodes.  
Mācību nodarbība kā 
didaktiskās darbības 

 
2 
4 
4 
6 
8 
4 
 

 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
 

48 
 
 

64 
 
 



 

   

7. lauks. 
Mācību procesa un tā 
rezultātu vērtēšana. 

4 
 

6 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

Mācīšanas un 
mācīšanās savstarpējā 
saistība. 
Mācību motīvu nozīme 
mācību procesā. 
Mācību principi un to 
nozīme mācību 
procesā. 
Mācību procesa 
diferenciācija. 
Izglītības un mācību 
saturu reglamentējošie 
dokumenti. 
Mācību mērėu veidi un 
taksonomija. 
Mācību metožu būtība 
un struktūra. 
Mācību metožu izvēle. 
Mācību līdzekĜu veidi, 
izvēle, lietošana. 
Mācību formu un 
metožu savstarpējā 
saistība. 
Skolēnu mācību 
darbības un tās 
rezultātu vērtēšana. 
Mācību nodarbības 
analīze un vērtēšana. 

Referāts 
 
Modelēšana 
 
Konspekts 
 
Referāts 
 
Konspekts 
 
 
Modelēšana 
 
Konspekts 
 
Modelēšana 
Konspekts 
 
Modelēšana 
 
 
Referāts 
 
 
Modelēšana 

Diskusija 
 
Diskusija 
 
Kontroldarbs 
 
Diskusija 
 
Pārruna 
 
 
Diskusija 
 
Kontroldarbs 
 
Diskusija 
Kontroldarbs 
 
Diskusija 
 
 
Aizstāvēšana 
 
 
Diskusija 

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

1. BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.: RaKa, 2000. 
2. Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. – R.: UNESCO LNK, 2001. 
3. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
4. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.: RaKa, 2003. 
5. Pamatizglītības standarts. 
6. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata: Izglītības programmas pilnveide. – R.: Zvaigzne ABC, 

2000. 
7. Voterhauzs F. Klasvadība. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
8. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.: RaKa, 2000. 



 

   

 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. Komenskis J. A. Lielā didaktika – R.: Zvaigzne, 1992. 
3. Laužacks R. Profesionālā izglītības satura reforma: Didaktiskais aspekts. – R.: RaKa, 

1999. 
4. Markova A. Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem. – R.: Zvaigzne, 1986. 
5. ŠiĜĦeva L., Eglīte E. Kas ir problēmbalstīta izglītība. – R.: SDSPA “Attīstība”, 2001. 
6. Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. – R: Pētergailis, 2000. 
7. Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss. – R.: Zvaigzne, 1991. 
8. Žogla I. Skolēna izziĦas attieksme un tās veidošanās. – R.: LU, 1994. 
9. Žukovs L. Ievads pedagoăijā. – R.: RaKa, 1997. 

 
Periodika: 
“Skolotājs” 

 
IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 

Kat. vad._____________ Inese Jurgena 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Pirmsskolas pedagoăija 

Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

 
Apjoms 1 KP 1,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji   Mg.paed.Rasma Purmale 

 
Kursa mērėis. Bērna personības un tās izaugsmes, dzīves telpas nosacījumu veselumā teorētiskā 

un praktiskā izpratne, realizācija pedagoăiskajā praksē. 
Paredzētais rezultāts 
Studentam pašam aktīvi piedaloties studiju procesā būs iespēja: 

• izprast humānisma pamatprincipus, integrēto pieeju bērnu mācīšanās un mācīšanas 
procesā.; 

• iegūt integrētu izpratni par teorijas un prakses savstarpēju saistību; 
• apgūt prasmes un iemaĦas praktiski realizēt teorētiskās un praktiskās zināšanas 

pedagoăiskajā procesā; 
• veidot kompetences pa bērna personības sapratni veselumā; 
• veidot komunikatīvo kompetenci sadarbībā ar katru bērnu; 
• katra bērna vajadzību, interešu nodrošināšana pedagoăiskajā procesā un pedagoăiskas 

vides veidošanā. 
Kursa saturs 



 

   

Kontaktstund

as 

Studentu 

patstāvīgā 

darba stundas 
N

r. 
Temats Pilna 

laika 

studi

jas 

Nepiln

a laika 

studija

s 

Pilna 

laika 

studi

jas 

Nepiln

a laika 

studija

s 

 Kursa mērėis, uzdevumi, saturs. Pirmsskolas 
pedagoăija kā zinātne, tās attīstība. Pirmsskolas 
pedagoăijas pētīšanas metodes. Fenomenoloăiskā 
pieeja bērnu iekšējās pasaules iepazīšanā. 
Pirmsskolas izglītības vieta Latvijas izglītības 
sistēmā. Pirmsskolas izglītība. Latvijas Izglītības 
likums par pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu . 
Pirmsskolas iestāžu modeĜi Latvijā un ārzemēs. 

1 

 

1 3 2 

 Pirmsskolas izglītība. Latvijas Izglītības likums par 
pirmsskolas vecuma bērnu, izglītošanu, 
starppriekšmetiskā saikne. Pirmsskolas iestāžu 
modeĜi, pašreizējā posmā Latvijā un ārzemes 

1 1 2 1 

 Pirmsskolas vecuma bērns kā attīstības subjekts. 
Veseluma metodoloăiskā pieeja bērna 
pašrealizācijas sekmēšanā (D.Lieăeneice). 
sensitīvie krīzes periodi bērna attīstībā un 
audzināšanā. Ăimenes emoiconālā klimata, dzīves 
stila, pasaules redzējuma ietekme uz bērna 
personības attīstību, audzinātību 

3 1 3 6 

 

 Dažādu humānistisku teoriju apskats par maza 
bērna attīstību (E.Ēriksons, R.Berns, Ž.Piažē, 
A.Vallons, ě.Vigotskis u.c.). To salīdzinošā 
analīze. Pedagogu audzināšanas un mācību teoriju 
analīze (J.A.Students, O.Svenne, M.Štāls, 
J.Pestalocoijs, M.Montesori, R.Steinets, A.Dauge 
u.c.)– 

3 1 3 4 

 Pirmsskolas bērnu audzināšanas un attīstības jomas 
(mērėis, uzdevumi pašreizējā posmā; audzināšanas 
un attīstības savstarpējā saistība, uzdevumu, satura, 
metožu integrēšana). Bērnu sociālā, intelektuālā, 
mākslinieciskā audzināšana, sociālo lomu apguve. 
Bērna identitātes, Es tēla un decentrācijas pret 
citiem veidošana. Morālā attīstība un empātijas, 
mācības un mācīšanās dažādās pieejas. Bērnu 
aktivitātes (rotaĜa, darbs, mācīšanās), to 
raksturojums, attīstības līmeĦi. RotaĜa kā bērna 
attīstības līdzeklis, mācību metode, organizācijas 
forma, bērnu attīstības, izzināšanas metode 
dažādos bērnu attīstības līmeĦos. Saskarsmes loma 

4 1 3 7 



 

   

skolotāja + bērns, bērns + bērns, skolotāja + bērns 
+ vecāki 

 Pedagoăiskais process pirmsskolā, tā būtība 
(I.BeĜickis, I,Maslo), likumības un organizācijas 
principi. Dienas gaita pirmsskolā. Mācību vide. 
Pedagoăiski psiholoăiskās prasības mācību videi. 
Aktivit āšu centri kā bērnu individuālās pieejas 
sekmētāji projektā “Soli pa solim” Latvijā. Bērna 
kā pētnieka pozīcijas respektēšana pedagoăiskajā 
procesā. Pirmsskolas un ăimenes mijiedarbība 
bērnu audzināšanā un attīstībā 

2 1 

 

5 4 

 Audzināšanas un mācību darba plānošana, dažādu 
pieeju analīze 

1 1 3 4 

 Pedagoga loma: sūtība, būtība, pedagoăiskā 
kompetence 

1 1 2 4 

 
Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Dažādu humānistisku teoriju apskats par 
bērna attīstību : E.Ēriksons , E.Berns , 
Ž.Ž. Piažē , A.Vallons , ě.Vigotskis  u.c.  
To salīdzinoša analīze. Pedagogu 
audzināšanas un mācību teoriju analīze : 
J.A. Komenskis , J.Pestalocijs . 
Dīstervēgs , K.Rodžers , R.Šteiners , 
M.Montesori , P.Kergemare , P.Petersens 
, A.Dauge , M.Štāls ,K.Dēėens , J.A. 
Students ,O.Svenne ,  D.Lieăeniece, 
D.Dzintere u.c. 

4 autoru darbu 
salīdzinoša analīze 
un iegūto atziĦu 
izmantošana 
pedagoăiskajā 
praksē 

Praktiskā izstrāde, 
individuālais 
vērtējums 

2. Bērnu aktivitāšu veidi (fiziskās 
aktivitātes, mūzika, rokdarbi, mājturība, 
rotaĜas, darbs, mācīšanās), to 
raksturojums, attīstības līmeĦi  
Bērna radošā pašizpausme– sensitīvie 
periodi, likumsakarības, mērėi, 
uzdevumi, metodes, saturs. Organizācijas 
formas. 

Analizēt praksē 
vēroto aktivitāšu 
veidus, saistībā ar 
teorētiskajām 
atziĦām 

Kontroldarbs 

3. Ăimenes emocionālā klimata, dzīves 
stila, pasaules redzējuma ietekme uz 
bērna personības attīstību, audzinātību.  
Pirmsskolas un ăimenes sadarbība bērna  
audzināšanā un attīstībā .  
Adaptācija pirmsskolā: problēmas, 
līmeĦi, formas 

Vērot, aprakstīt  un 
analizēt 5 situācijas, 
pamatojoties uz 
teorētiskajām 
atziĦām,  vecāku un 
bērnu saskarsmi 
(pirmsskolā u.c. 
sabiedriskajā telpā) 

Seminārs, 
pamatojoties uz 
praktiski izstrādāto 
darbu , individuālais 
vērtējums 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma .Eksāmens ar diferencētu vērtējumu 
Kursu apgūst latviešu valodā, iespēja klausīties krievu valodā 
 



 

   

Literat ūra 
 Obligātā literatūra 
  

1 BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.– R., 1995. 
2  
3 Dāle P. Vērojumi un pārdomas. – R., 1994. 
4 Dauge A. Audzināšanas ideāli un īstenība. Cēsis un Rīga, GT Jāzes apgāds, 1928 
5 Džeimsa M.Dzimis, lai uzvarētu. – R., 1995. 
6 Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
7 Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. – R., Zvaigzne ABC, 1998. 
8 Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – R., 1994. 
9 Korčaks J. Kā man mīlēt bērnus. – R., 1988. 

10 Kūle M., Kūlis R., Filosofija. – R.: Burtnieks, 1996 
11 Lieăeniece D. Bērns-pasaulē, pasaule- bērnā. Rīga, Zvaigzne 1992 
12 Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5 – 7 gadus veca bērna audzināšanā. – R., 1996. 
13 Lieăeniece D.Lietu vide un bērna attīstība. – Liepāja LRA, 1995. 
14 Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža  gadiem.– Avots, 520lpp. 
15 Montesori M. Ievads Montesori pedagoăijā. – R.: Izglītība, 1995. 
16 Montesori M. Sensorās audzināšana bērnudārzā. –R., 1992. 
17 Pētersons E. Vispārīgā didaktika. – R., 1931. 
18 Students J.A. Bērnu un jauniešu psiholoăija. – R., 1930. 
19 Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrajā bērnībā. – R., 1927. 
20 Bakisa A. Mans bērns nebaidās un paĜaujas uz sevi. Alberts XII, 1999. 
21 Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. Liepāja 2002 
22 Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga SIA  Izglītības soĜi, 2002 
23 Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā Rīga,  SIA Izglītības soĜi, 2000 
24 Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rasa ABC, 1998 
25 Grejs Dž. Bērni ir no debesīm.sia "J.L.V." 2001 
26 Jurgena I. Vispārīgā pedagoăija, Rīga, SIA Izglītības soĜi, 2001 
 Ieteicamā literatūra 
1. Apsīšu Jēkabs Uz ko audzināt – Bauska, R. Stepermana apgāds, 1770 
2. BeĜickis I. Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās – R., 1974. 
3. Dauge A. Bērns radīšanas darbā – LAN, 1920. 
4. Dēėens K. Likums par izglītību – R.LSS izdev., 1926. 
5. Grunelins M. Valdorfa bērnudārzs. – R.: 1994. 
6. Hergents A. Pedagoăija I., II daĜa. – R.: Gulbis, 1923. 
7. Parent Houndbom Early childhood education center. Cowcordia College, 1988. 
8. Валлон Ф. Психологическое развитие ребёнка. – М.: Просвищениеб 1967. 
9. Венгер Л. Педагогика спасобностей. М.: Знание, 1973. 
10. Готфруа Ж. Что такое психология.– М.: Мир, 1982. 
11. Майерс Д. Социальная психология. – С-Петербург, 1998. 
12. Развитие общения школьников со сверсниками. – М.: Педагогика, 1969. 

13. 
Рояк Л. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 
личности  

14. ребёнка.М.;Педагогика, 1984 

15. Педагогика под ред.Смирнова С.А. М. Academia, 1999. 
16. Слободчиков В.И., Исаев Е.М. Психология человека.– М. Школа ПРЕСС., 1995, 
  



 

   

 http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/index.htm 
 
Īpašās piezīmes. 

 Studiju kurss ietilpst obligāto vispārizglītojošo kursu ietvarā. Ievērojot loăisko 
pēctecību, integrētu teorētisko zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos veselumā, studiju kurss 
tiks labi apgūts, ja iepriekš students būs apguvis šādus studiju kursus: ievads pedagoăijas 
studijās, pedagoăijas vēsture, pedagoăiskā doma Latvijā, vispārējā pedagoăija, filosofijas pamati 
un izglītības filosofiju, vispārīgo psiholoăiju, attīstības psiholoăiju, personības attīstības 
psiholoăiju, psihes bioloăiskos pamatus. 

 
 

     IZSKATĪTS 

Pirmsskolas pedagoăijas katedras 

sēdē 2006.gada 18.septembrī 

katedras vadītājs ______________ 

Asoc.prof.Dr.psych.T.ZīriĦa 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums.  Skolas pedagoăija    
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms.   2 KP , 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Mag.paed., docente Inguna Lāce  
 
Kursa mērėis. Sekmēt topošo pedagogu izpratni par skolas pedagoăiskā procesa būtību un 

organizācijas pamatiem pamatizglītības sākumpakāpē: 1.-4. klasē . 

 

Paredzētais rezultāts.  

 

� Izpratne par pedagoăiskā procesa organizācijas likumībām sākumskolā dažādās skolu 

teorijās. 

� Izpratne par mācību darbības vērtēšanas komponentiem un nosacījumiem sākumskolā. 

� Prasme izstrādāt vērtēšanas kritērijus atbilstoši pedagoăiskās darbības mērėim (balstoties 

uz konstruktīvisma pieeju vērtēšanā). 

� Prasme plānot klases audzinātāja un vecāku sadarbības pasākumus. 

Spēja vērtēt un analizēt skolas pedagoăisko procesu atbilstoši jaunākā skolēna pašdisciplīnas un 

pašizaugsmes attīstības nosacījumiem.  

 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu 
patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studija
s 

Nepiln
a laika 
studija

s 
20. 1

.
Skolas pedagoăiskā procesa būtība, 
pedagoăiskā procesa komponenti, to 

savstarpējā mijsakarība. 

4 4 - - 

21.  Skolas pedagoăijas aspekti dažādās 
pedagoăijas un psiholoăijas teorijās  

4 - 4 10 



 

   

22.  Skolēnu attīstības vajadzību un 
pedagoăisko likumību ievērošana 

pedagoăiskā procesa organizācijā 1.-4. 
klasē.  

4 4 6 6 

23.  Skolas funkcijas. Audzināšanas 
uzdevumu realizācija sākumskolas 

pedagoăiskajā procesā   

2 2 6 6 

24.  Skolu attīstības vēsture Latvijā. Skolu 
funkcijas dažādos sociāli politiskos 

attīstības periodos.  

2 - 8 10 

25.  Hollistiskās pieejas realizācijas 
nosacījumi sākumskolas pedagoăiskā 

procesa organizācijā.  

2 - 2 4 

26.  Pamatizglītības skolotājs1.-4.klasē- 
klases audzinātājs. Klases audzinātāja 

un vecāku veiksmīgas sadarbības 
nosacījumi   

4 4 6 6 

27.  Mācību darbības  un tās rezultātu 
vērtēšana sākumskolā 

4 2 6 8 

28.  Jaunākā skolēna pašapziĦas attīstība 
skolotāja vadītā pedagoăiskā procesā.  

4 - 4 8 

29.  Mācību procesa organizācijas 
specifika dažādo alternatīvo skolu 
(Valdorfskolas, Montesori skolas, 

Jēnasplāna skolas, Frenē skolas u.c.)  
pamatizglītības sākumposmā  

2 - 6 8 

 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
 

Darba veids Pārbaudes forma Nr.p.k
. 

Temats 
Pilna laika st. Nep. laika 

st. 
Pilna laika 

st. 
Nep. laika 

st. 
18.  Skolas pedagoăijas 

aspekti dažādās 
pedagoăijas un 
psiholoăijas teorijās 

Grupu darbs – piedāvātā 
materiāla analīze pēc 
noteiktas shēmas 

Grupālā kontrole 

19.  Skolēnu attīstības 
vajadzību un 
pedagoăisko likumību 
ievērošana 
pedagoăiskā procesa 
organizācijā 1.-4. 
klasē. 

Grupu darbs – prezentācijas 
izstrāde, balstoties uz 
iepriekš dotajiem 
uzdevumiem 

Grupālā kontrole 

20.  Skolas funkcijas. 
Audzināšanas 
uzdevumu realizācija 
sākumskolas 
pedagoăiskajā procesā   

Grupu rakstisks darbs – 
audzināšanas plāna 
izstrāde atbilstoši 
piedāvātajai 
pedagoăiskajai problēmai 

Grupālā kontrole 



 

   

21.  Skolu attīstības vēsture 
Latvijā. Skolu 
funkcijas dažādos 
sociāli politiskos 
attīstības periodos. 

Seminārnodarbīb
a 

Referāt
s 

Individuālā kontrole 

22.  Hollistiskās pieejas 
realizācijas nosacījumi 
sākumskolas 
pedagoăiskā procesa 
organizācijā. 

Mācību nodarbības plāns Grupālā 
kontrol
e 

Indivi
duālā 
kontro
le 

23.  Pamatizglītības 
skolotājs1.-4.klasē- 
klases audzinātājs. 
Klases audzinātāja un 
vecāku veiksmīgas 
sadarbības nosacījumi   

Grupu darbs - Pedagoăiskās 
situācijas analīze 

Grupālā kontrole 

24.  Mācību darbības  un 
tās rezultātu vērtēšana 
sākumskolā 

Grupu darbs - 
Vērtēšanas 
kritēriju un 
rādītāju izstrāde 
atbilstoši 
mācību 
uzdevumiem 

Skolēnu 
mācību 
darbības 
pašērtējum
a paraugu 
izstrāde 

Grupālā 
kontrole 

Indiv
iduāl
ā 
kontr
ole 

25.  Jaunākā skolēna 
pašapziĦas attīstība 
skolotāja vadītā 
pedagoăiskā procesā. 

Mutiskas 
atbildes uz 
jautājumiem 

Rakstiska
s atbildes 
uz 
jautājumie
m 

Paškontrole Indivi
duālā 
kontro
le 

26.  Mācību procesa 
organizācijas specifika 

dažādo alternatīvo 
skolu (Valdorfskolas, 

Montesori skolas, 
Jēnasplāna skolas, 
Frenē skolas u.c.)  
pamatizglītības 
sākumposmā 

Seminārnodarbī
ba 

Referāts Individuālā kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto eksāmenu ar 
diferencētu vērtējumu. Students gala vērtējumu studiju kursā “Skolas pedagoăija”  iegūst 
summējot praktiskajās nodarbībās, par patstāvīgajiem darbiem un eksāmenā iegūtos punktus.  
 
Kursu apgūst latviešu valodā (Ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā.) 
 
Literat ūra. 
 Obligāti izmantojamā literatūra: 
 
2. Žogla I. Skolas pedagoăija – LU PPI, 2001.  
 



 

   

Ieteicamā literatūra: 

 

12. Apel H.J. Schulpadagogik, Koln: Bohlau Verlag, 1990. 

13. BeĜickis I. Alternatīvās izglītības teorijas, - R.: RaKa, 1997. 

14. BērziĦa I. Skolas darbības izvērtēšana – SIA “RaKa”, R., 2002. 

15. Geidžs, N.L. & Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC. 1999. 

16. Giesecke H. Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle von Eltern und Lehrern. 2. Aufl. 

Stuttgart: Klett-Cotta, 1997 

17. Kopmane P., Petermane L. Demokrātijas pieredze skolā. _ R., RaKa, 1999 

18. KrastiĦaE, Pipere A Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. – R.RaKa, 2004. 

19. Lihačova I. Kvalitatīva skolas attīstība. R., RaKa, 2003 

20. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.: RaKa, 2003 

21. Maslo I. Skolas pedagoăiskā procesa diferenciācija un individualizācija – R.: RaKa, 1995 

22. Meyer H. Schulpädagogik. Bd. 1 - für Anfänger. 1. Aufl. Berlin: Cornlelsen Scriptor, 1997 

23. Potthoff W. Einführung in die Reformpädagogik. Von der klassischen zur aktuellen 

Reformpädagogik. 3., akt. u. erw. Aufl. Freiburg: Reformpädagogischer Verl. Jörg Potthoff, 

2000 

24. Prets D.Izglītības programmu pilnveide. – R.: Zvaigzne, 2000 

25. Skalberga A. Audzinātāja grāmata. – R.: RaKa,  

26. Skolotāja rokasgrāmata. Aktīvās mācību metodes un demokrātiskas skolas vides veidošana. – 

Rīgas Skolotāju izglītības centrs, 2003.  

27. ŠiĜĦeva L., Eglīte E. Kas ir problēmbalstīta izglītība. – R.2001. 

28. Vilkaste A Skolas ilgstspējas attīstības plānošana. – R., RaKa, 2003.  

29. www.freefulltext.com 

 

Izmantojamie periodiskie izdevumi: 

� “Sākums’ 

� “Skolotājs” 

� “Psiholoăijas pasaule” 

Īpašas piezīmes. 

Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt: Vispārīgajā pedagoăijā.  

IZSKATĪTS 
Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2005. gada 18. decembrī 
Kat. vad.____________ Inese Jurgena  



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Pieaugušo pedagoăija 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 2KP , 3ECTS  
 
Kursa autors un docētāji. Dr.paed. Beatrise Garjāne 
 
Kursa mērėis. Veicināt studentu izpratnes par mūžizglītības jēgu veidošanos, veidojot 
profesionālo kompetenci un attieksmju pieredzi darbā ar pieaugušo mērėauditoriju, izkopjot 
studentu atbildību un toleranci. 
 
Paredzētais rezultāts. Pieaugušo pedagoga kompetences. 
 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 
stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
Pieaugušo izglītības 
mērėis, uzdevumi, 
principi. Pieaugušo 
izglītības 
sociālpedagoăiskie pamati. 
Formālā, neformālā 
izglītība, andragoăija, 
pieredze u.c.) Pieaugušo 
izglītības filosofiskie 
aspekti. 
   
Pieaugušo izglītības veidi- 
vispārīgā, profesionālā. 
interešu izglītība. 
Pieaugušo izglītības 
koncepcija Latvijā. 
Likumprojekts par 
pieaugušo izglītību 
izglītības organizatora un 
dalībnieka skatījumā. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

48 64 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

 
Pieaugušo 
sociālpsiholoăiskais 
raksturojums agrīnajā, 
vidējā un vēlīnajā 
vecumposmā. E. Eriksona, 
E. Levina, R. Kegana u.c. 
teorijas par pieauguša 
cilvēka personības 
attīstību. Fluīdo un 
kristālisko spēju teorija. 
Gerontoloăijas 
pedagoăiskie aspekti. 
   
Pedagoăija un 
andragoăija. Mūsdienās 
aktuālās zināšanas, 
prasmes un attieksmes 
pastāvīgai līdzdalībai uz 
zināšanām balstītā 
sabiedrībā.  
   
Pieaugušo mācīšana un 
mācīšanās. Pedagoăiskās 
darbības stili un mācīšanās 
stili. Pieaugušo mācīšanās 
motivācija.  
   
Pieaugušo izglītības 
didaktiskie aspekti: 
mācīšanas - mācīšanās 
modeĜi. Problēmmācības, 
projektmācības, kritiskās 
(vērtējošās) domāšanas 
attīstīšanas paĦēmieni. 
   
Mācīšanās organizēšana 
atbilstoši un piemēroti 
pieaugušo mērėauditorijas 
izglītības interesēm un 
mācību mērėiem. 
Mērėauditorijas izpētes 
paĦēmieni, izpētes 
rezultātu analīze un 
praktiskais izmantojums. 
Pieaugušo pieredze - 
galvenais mācīšanās 
resurss. 

  
Mācību nodarbības 
pieaugušajiem struktūra, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

struktūrelementu 
didaktiskā saistība. 
Mācīšanās cikls. Galvenās 
mācību organizācijas 
formas - semināri, 
praktikumi, konsultācijas, 
kursi u.c.  
   
Mācību paĦēmieni un 
metodes pieaugušo 
auditorijā, to izvēles 
pedagoăiskie nosacījumi. 
Saskarsme pieaugušo 
mācību grupā - mācīšanās 
mērėa kopējā izpratne, 
savstarpējā ieinteresētība 
un atvērtība mācīšanās 
procesā, labvēlīgums.  
   
Pieaugušo izglītības 
organizatora kompetences. 
Patstāvība un sadarbība 
mācīšanās procesā. 
Dialogs un tā veidošanās 
radošā izziĦas darbībā. 
Prasmes mācīties 
sekmēšanas pedagoăiskās 
iespējas. 
   
Pieaugušo izglītības 
vajadzību un interešu 
izpēte un analīze, 
prognozēšana. Pieaugušo 
izglītības programmas un 
projekti, to struktūra, 
plānošana, norise, analīze.  
   
Skolas kā izglītības 
institūcijas loma 
pieaugušo izglītībā, 
mūžizglītībā. Skolas un 
vecāku sadarbība, 
pedagoăisko zināšanu 
apguves iespējas  
vecākiem.  
    
Pieaugušo izglītības 
attīstība Latvijā. Galvenās 
problēmas -  
izglītības attīstības 
stratēăijas trūkums, 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

14. 
 

haotiski izveidojušās 
neracionālās piedāvājuma 
un pieprasījuma attiecības 
pieaugušo izglītībā, 
pieaugušo izglītības 
organizatoru nepietiekamā 
pedagoăiskā kompetence 
etc. Reăionālā pieaugušo 
izglītības stratēăija un tās 
plānošana. 

     
Pieaugušo izglītība un 
nepārtrauktā izglītība - 
izpratne par izglītības 
pakāpju sasaisti un tās 
nodrošināšanas 
pedagoăiskajām iespējām. 
    
 

 
 
 
1 

 
 
 

0,5 
 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 

 

Patstāvīgi apgūstamo 
tēmu uzskaitījums  
  
Pieaugušo vecumposmu 
sociālpsiholoăiskais 
raksturojums, psihosociālās 
attīstības pakāpes. 
 
Kopveseluma pieeja 
personības attīstībā. 
 
Kritiskās (vērtējošās) 
domāšanas attīstīšanas 
paĦēmieni. 
 

 
 
 
Referāts 
 
 
 
 

Argumentējošā eseja 
 
 
Nodarbības modelis 

 
 
 
Pašanalīze 
 
 
 
 
Pašanalīze 
 
 
Pašanalīze 

 
 
 
1. 
 
 
 
2. 

Patstāvīgi izstrādājamo 
darbu uzskaitījums  
 
Pieaugušo izglītības 
vajadzību un interešu 
izpēte un analīze, 
prognozēšana.. 
 
Pieaugušo izglītības 
programmas un projekti, to 
struktūra, plānošana, 
norise,  analīze. Izglītības 
institūciju (tai skaitā 
skolas) loma pieaugušo 

 
 
 
Datu analīze, 
interpretācija 
 
 
Projekts ar 
pētniecības un 
modelēšanas 
īpatnībām 

 
 
 
Pašanalīze 
 
 
 
Darba apzināšana, pašanalīze 



 

   

izglītībā. 
 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens mutvārdos un rakstiski.  
  
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literat ūra.  
1. Būt, zināt, prast. Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju.- LPIA, 1999. 
2. Fulans M. PārmaiĦu spēki.- R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Koėe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes.- R.:Mācību apgāds NT, 1999. 
4. Lonstrupa B. Mācīt pieaugušos ar atklātību.- R.: KLIM, 1995. 
5. Mācīšana un mācīšanās. CeĜš uz sabiedrību, kas mācās (Eiropas Savienības Baltā grāmata). 
6. Opolcere U. Mācīties - tas ir lieliski! - R.: Alberts XII, 2000. 
7. Personības pašizjūta un identitāte.- R.: Mācību apgāds NT, 1998. 
8. Pieaugušo izglītības gadagrāmata.- R.: LPIA, 1996, 1997, 1998. 
9. Pieaugušo izglītība - attīstība, labklājība, demokrātija.- R.: LPIA, 1996. 
10. Daines J., Daines C., Graham B. Adult Learning. Adult Teaching.- University of 
Nottingham, 1993. 
11. Kolb David A. Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development.- 1983. 
12. Wellhofer Peter R. Gruppendynamik und soziales Lernen. Theorie und Praxis der Arbeit mit 
Gruppen.- Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1993. 
 

 
IZSKATĪTS 

Vispārīgas pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18. decembrī 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

 
 
Studiju kursa nosaukums: Ievads skolvadībā 
                                                  (Introduction to school management) 
Studiju programmas nosaukums  

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms 3KP, 4,5ECTS 
 
Kursa autors un docētāji . Autors mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Iepazīties, izprast un apgūt  pamatzināšanas skolvadībā, attīstot prasmes 
izglītības iestādes vadības darba organizēšanā 
 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzin izglītības iestādes vadītāja 
funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Studenti apgūst veirākas lēmumu 
pieĦemšanas metodes, vadības struktūras izveidošanas nosacījumus. Studentiem jāizprot 
pedagoăiskā procesa un vadības darba organizēšana skolā, skolas darba plānošana, audzināšanas 
darba plānošanas virzieni, izglītības iestādes darbības pamatjomas, rezultatīvos rādītājus un 
novērtēšanas kritērijus. Studenti noskaidro vadības stilu noteikšanas metodes un pedagoăiskā 
personāla motivēšanas nepieciešamību. Studiju kurss veicina vadības kompetenču veidošanos: 
skolas darba operatīvajā plānošanā, skolas darbības virzienu izprašanā, skolas kvalitatīvā vadībā 
un kontrolē, palīdz veidoties izglītības iestādes vadītājam nepieciešamajām saskarsmes 
kompetencēm. Studiju kurss veicina vadības teorijas un prakses vienotību, sekmē izglītības 
iestādes vadītāja pašanalīzes prasmju attīstīšanu, pilnveido prasmes zinātniskās, argumentētās 
esejas rakstīšanā un pētījumu veikšanā. 
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kont

aktst. 
PLS 

Kontak
tst. 

NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 3 1,5   
2. Skolvadības vēsture 2 1   
3. Izglītības iestāžu vadītāju kompetences 3 1,5   
4. Kvalitātes pārvaldes sistēmas ISO 

9001:2000 ieviešana skolā 
2 1  4 

5.  Skolas kvalitātes pārvaldes pamatprincipi. 
Izglītības principi. 

2 1 2 4 

6. Vadības struktūra izglītības iestādē 2 1   
7. Vadības cikla būtība skolā, izglītības 

iestādes vadītāja funkcijas un lomas 
3 1,5 2 4 

8. Plānošana, plānu veidi, prasības stundu 
sarakstam 

2 1 2 3 

9.  Pedagoăiskā personāla motivācijas teorijas 2 1   



 

   

10.  Izglītības iestādes vadītāju vadības stila 
analīze, Adīzes tests 

2 1   

11. Lēmumu pieĦemšanas metodes skolā. 
Pedagoăiskās padomes sēde 

3 1,5 2 3 

12. Kontrole un analīze skolā 3 1,5   
13. Skolas darba analīzes pamatjomas: 

1.Mācību saturs 
2.Mācīšana un mācīšanās 
3.Skolēnu sasniegumi 
4.Atbalsts skolēniem 
5. Skolas vide 
6. Resursi 
7.Skolas darba organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana 

4 2 2 3 

14. Skolu akreditācijas kārtība 2 1   
15. Audzināšanas darba vadība skolā 3 1,5 2 3 
16. Projektu darba organizēšana skolā. Skolēnu 

adaptācijas organizāšana skolā 
3 1,5   

17. Skolas pašpārvalde, līdzpārvalde, ES 
projektu nozīme skolas kvalitatīvā attīstībā 

4 2   

18. Pētījumi izglītībā 3 1,5   
Kopā                                                                                    48          24            12           24          
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Kvalitatīva skolas attīstība Grupu darbs Prezentācija 
2. Plānošana, plānu veidi, prasības stundu 

sarakstam 
Patstāvīgais 

darbs 
Pārbaudes 

darbs 
3. Izglītības principi, izglītības vajadzības 

nākotnei 
Argumentētā 

eseja 
Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Lēmumu pieĦemšanas metodes izglītības 

iestādē. Pedagoăiskās padomes sēde. 
Veidlapas 

parauga izveide 
Pārbaudes 

darbs 
5. Kontrole un analīze skolā, skolas attīstības 

plānošanas rokasgrāmata, kvalitatīva skolas 
attīstība, skolas akreditācijas kārtība. 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Audzināšanas darba vadība skolā Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( mutiskās atbildes) 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 



 

   

Obligātā literatūra 
Šmite A. “Skolu vadītāju darbam”, RaKa 1998. Kopmane P. Petermane L. “Demokrātijas 
pieredze skolā” RaKa 1999. Broks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga 
rokasgrāmata ”Izglītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. Kručinina A. 
MagdoĜenoka I. “Mūsdienu skolas vadība” RaKa 2001. Šmite A. “Izglītības iestādes vadība” 
1.,2.,3.,4.,5. daĜa 2004. – 2006. RaKa. OECD pētījumi. Tautsaimniecības attīstība. Bērnu vides 
skola “Brīnumi notiek saskarsmes vietā. Par projektu metodi mācību darbā” OliĦa Z. 1997. 
Projektu laiks. Vītuma.M, Šmite RaKa 1998. Audzināšanas teorija un prakse. Špona A. RaKa 
2002. “Skolas un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē”. 
BaldiĦš, Raževa 2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un attīstība splānošanas rokasgrāmata”, 
“Atbalsts pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanai (latv.v , soc zin.)” 
Pamatizglītības standarts”. “Nacionālā attīstības politika”. “ Izglītības likums”. “Izglītības 
attīstības koncepcija”. Periodika – “Skolotājs”, “Izgl ītība un kultūra” D.Celma “Vadītājs un 
vadīšana izglītībā” RaKa 2006. J.Valbis. “Skolēna personības attīstība – izglītības 
virsuzdevums” Zvaigzne ABC 2004. “Es piedalos. Pilsoniskās izglītības rokasgrāmata” R.:SIA 
Madonas poligrāfists, 2004. 
 

Ieteicamā literatūra 

“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba grupa. 
Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. RaKa 1999. 
“Izgl ītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 2001. “Bērns un 
Kriminalitāte”  Rupā T. un autoru kolektīvs RaKa 2001. “Savādāks bērns skolā – kā sniegt 
nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 2003. “Moderācija” 2003. NOVA 
Inne.R.”Skolvadība” Idejas, versijas, pieredze. RaKa 1996. “Kvalitatīva skolas attīstība” 
ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. RaKa 2000. Periodika “Izglītība un 
kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. 
Literat ūra svešvalodā 

Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  Smolka D., 

Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. Auer Verlag 2001. 

Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie der Schule Wiater W. Auer 

Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau Schooningh UTB 2003.Des Schulmeiser 

Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – hilfe Schnabel J. Auer Verlag 2000. 

www.astersoft.lv, www.izm.lv , www.isec.gov.lv un c.    

Īpašas piezīmes 
Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. Obligāta piedalīšanās 

semināros un patstāvīgais darbs 

2007.15.02. 
 

Izskatīts 

Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 16. aprīlī 

Kat. vad.__________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums.  Ekonomika  
 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms  2 KP , 3 ECTS  
 
 
Kursa autors un docētāji. lektore, Mg.oec., I.Eglīte 
 
 
Kursa mērėis. Attīstīt spēju analizēt ekonomiskās parādības mikroekonomikas un 
makroekonomikas līmenī, lietojot teorētiskos modeĜus, pozitīvos un normatīvos vispārinājumus, 
veidot priekšstatu par apkārtējās vides un cilvēka savstarpējām attiecībām no tirgus ekonomikas 
viedokĜa. 
 
 
Paredzētais rezultāts. Izpratne par konkrētu ekonomisko subjektu problēmām un mijiedarbības 
likumsakarībām, kā arī par ekonomikas likumsakarībām tautsaimniecības līmenī. 
 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 
 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 
stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Tautsaimniecības mācība 
kā zinātne 

1 1 
1 

1 1 

2. Ekonomikas 
pamatproblēma 

1 1 1 1 

3. Ražošanas faktori 1 1 1 1 
4. Tautsaimniecības aprites 

shēma 
1 1 1 1 

5. Ekonomiskās sistēmas 1 1 1 1 
6. Preces pieprasījums un 

piedāvājums, tā elastība 
2 1 6 8 

7. Tirgus līdzsvars 2 1 2 4 
8. Mājsaimniecības patēriĦa 

teorija 
2 1 4 6 

9. Ražošanas teorija 2 1 4 6 
10. Tirgus formas un tipi 1 1 2 1 



 

   

11. Makroekonomikas 
pamatrādītāji 

4 1 4 7 

12. Bezdarbs, tā veidi 2 1 2 2 
13. Inflācija, tās cēloĦi un 

ekonomiskās sekas 
2 1 4 6 

14. Banku un monetārā 
politika 

4 1 4 6 

15. Starptautiskie 
ekonomiskie sakari un 
norēėini 

2 1 6 7 

16. Maksājumu bilance un 
valūtas kurss 

4 1 5 6 

                                                                          32                  16                       48                        64     
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. ,,Preces pieprasījums 

un piedāvājums, to 
elastība’’ 

Pastāvīgas mācību 
materiāla studijas 

 Tests 

2.  ,, Starptautiskie 
ekonomiskie sakari un 

norēėini’’ 

Referāts Vērtējums ar atzīmi 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
 
Literat ūra. 
 
     Obligātā 
             1.   Bikse V. ,, Makroekonomika ‘’ Tālmācības kurss, Rīga: SIA ,JUMI’’, 2003 

             2.   Kassalis E. ,, Makroekonomika’’ ievadkurss makroekonomikā, Rīga: LU, 1995 
 

 3.  Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J.,, Mikroekonomika’’ Dr.oec. V.Nešpora 

      redakcijā, Kamene, R:2000. 

4.   Škapars R. ,,Mikroekonomika’’, R.: Latvijas Universitāte, 2002. 

5.   Vilne D., Birzniece J,,Ekonomika’’, R: Junior Achievement Latvija, 1999            

 

 
Ieteicamā 
 

     1.  LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības ziĦojumi un Finanšu 

             ministrijas biĜeteni. 

           2.   Avena K. ,,Starptautiskā ekonomika’’, Turība mācību centrs, 1998 



 

   

           3.   Libermanis G., ,,CeĜvedis ekonomikā’’, R.: Kamene, 1998. 

           4.   Libermanis G. ,, Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas 

Savienību’’, I daĜa, R:Kamene, 2000 

          5.  Libermanis G. ,,Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību – II 

daĜa’’,Rīga:     Kamene, 2003 

          6. ,, Naudas , kredīta un nodokĜu politika’’, Rīga: Datorzinību centrs, 1998 

          7.   OĜevskis G., ,,Starptautiskā ekonomika’’, Rīga: ,, Jānis Roze’’ SIA, 2000 

          8.   Stenleiks Dž. F. ,,Ekonomikas pamati’’, R īga: Zvaigzne ABC, 1997       

          9.   McConell C.R., Brue S.L. Economics Principles Problems and Policies:  

       15 – TH Edition – Irvin/ McGraw Hill, inc, 2002. 

 
Periodiskā literatūra 
              
            Žurnāls ,, Averss un reverss’’ 
            Žurnāls ,, Kapitāls’’ 
 
Interneta materiāli 
 
               http://em.gov.lv/ 
               http://fm.gov.lv/ 
 
Īpašas piezīmes 
 
1. Studiju kurss balstīts uz studentu vidējās mācību iestādēs iegūtajām zināšanām ekonomikā 
 
 
 

 
IZSKATĪTS 

Ekonomikas katedras sēdē 
2006. gada 18.aprīlī 

Kat. vad._______________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Ievads speciālajā pedagoăijā 
Studiju programmas nosaukums 
  Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Dr. paed., docente Sarmīte Tūbele 
 
Kursa mērėis. Veidot studentiem priekšstatu par speciālās pedagoăijas zinātni, tās 
apakšnozarēm un vietu pedagoăijas zinātĦu sistēmā, skatot bērnu ar dažādām speciālajām 
vajadzībām īpatnības, mācīšanas un integrācijas iespējas mūsdienu sabiedrībā. 
Paredzētais rezultāts. Dot iespēju attīstīt izpratni par  bērnu attīstības traucējumiem, to 
noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm un veidot prasmi izvērtēt dažādo traucējumu 
radītās grūtības ăimenē, skolā, sabiedrībā; pilnveidot analītiskās prasmes, pētot bērnu ar 
speciālajām vajadzībām emocionālo pasauli, korekcijas iespējas, integrēšanās sabiedrībā 
iespējas, kā arī ăimenes, skolas, sabiedrības sadarbības nozīmes lomu; veidot un pilnveidot 
attieksmi pret bērniem ar speciālajām vajadzībām un skolotāja lomu korekcijas, kompensācijas 
un socializācijas procesos. 
 
Kursa saturs. Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

Nr. 
p. k. 

Temats 

Pilna 
laika 
studijas 

Nepilna 
laika 
studijas 

Pilna 
laika 
studijas 

Nepilna 
laika 
studijas 

1. Speciālās pedagoăijas zinātne, 
vēsturiskā attīstība. 

2 1 2 2 

2. Speciālās pedagoăijas apakšnozares; 
saikne ar citām zinātnēm. 

2 1 2 2 

3. Bērns ar speciālajām vajadzībām 
ăimenē, skolā, sabiedrībā. 

2 1 2 4 

4. Speciālā izglītība, tās filosofiskais 
pamatojums Latvijā, pasaulē. 

2 1 2 4 

5. Bērni ar smagiem komunikācijas 
traucējumiem. 

2 1 4 4 

6. Viegli, vidēji, smagi un dziĜi garīgās 
attīstības traucējumi – raksturojums. 

2 1 4 6 

7. Traucējumu cēloĦi, korekcijas, 
kompensācijas iespējas, socializācija 

2 1 2 4 

8. Bērni ar mācīšanās traucējumiem, 
kritēriji traucējumu diferencēšanai 

2 1 4 4 

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

2 1 4 4 

10. Bērni ar smagiem, vidējiem, nelieliem 
dzirdes traucējumiem. 

2 1 4 4 



 

   

11. Bērni ar redzes traucējumiem. “Iekšējā 
pasaule” 

2 1 4 4 

12. Bērni ar uzvedības problēmām, sociālais 
aspekts 

2 1 4 6 

13. Bērni ar sarežăītu primāro traucējumu. 
“Iekšējā pasaule” 

2 1 4 4 

14. Bērni ar kustību traucējumiem, mācību 
vide 

2 1 2 4 

15. Bērni ar specifiskiem attīstības 
traucējumiem, valodas traucējumi. 

2 1 2 4 

16. Apdāvinātie un talantīgie bērni. 2 1 2 4 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr. 
p. k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. ~ 35 dažādas tēmas pēc izvēles 
ziĦojumu gatavošanai semināriem 

Referāts ZiĦojums seminārā 

2. ~ 35 – 40 dažādas tēmas projekta darba 
izveidei 

Projekta darbs Darba aizstāvēšana 

 
Studiju kursa pārbaudes forma.  Eksāmens ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. Ir iespējas klausīties kursu un strādāt angĜu valodā. 
 
Literat ūra. 
1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses Nams, 1998. 
2. LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. – R.: RaKa, 2003. 
3. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: RAKA, 1998. 
4. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā. – R.: RaKa, 2004. 
5. Раттер М. Помощь трудным детям. – М.: 1999. 
6. Kirk, Gallagher. Educating exceptional children. 6 edit. – Boston: houghton Mifflin Company. 
7. Steinberg D.D. An introduction to psycholinguistics. – London – NY.: Longman, 1997. 
8. Varma V. The inner life of children with special needs. – London: Whurr Publisher Ltd, 1999. 
9. Skola visiem . Palīgs pedgogiem, psihologiem un vecākiem. – R.: Skolu atbalsta centrs, 2002. 
10. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2003. 
11. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. – М.: 
Аcademia, 2002. 
12. Шипицина Л.М. Необучаемый ребёнок в семье и обществе. Социализация детей с 
нарушением интеллекта. – СПб.: Дидактика плюс, 2002. 
13. Roku rokā. Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija. 
14. Exceptional Children. U.S.A. 
15. Дефектология. Москва. 
16. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Москва. 
(Studentiem tiek iedots literatūras saraksts ar ~ 75 vienībām) 
 
Īpašas piezīmes. Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu apgūt studiju kursu: 
Vispārīgā pedagoăija, Vispārīgā psiholoăija, Attīstības psiholoăija. 

IZSKATĪTS 
Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 

2006. gada 18.decembrī 
Kat. vad._______________ Inese Jurgena 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

Studiju kursa nosaukums. Personālvadība. 

Studiju programmas nosaukums. 

 Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs  

Apjoms     3 KP, 4,5 ECTS 

Kursa autors un docētājs: dr.paed. Valdis KrastiĦš 

Kursa mērėis. Apgūt izglītības iestādes personāla vadības prasmes  

Paredzētais rezultāts. Kursa noslēgumā studenti prot atrast un lietot nepieciešamo 
personālvadības informāciju likumdošanas un citos normatīvajos aktos, prot plānot un vadīt 
personāla darbu izglītības iestādē, izprot vadības un līdervadības nozīmi efektīvā organizācijas 
vadīšanā  

Kursa saturs. Studiju kurss ir profesionālā studiju programmas sastāvdaĜa, veido priekšstatu un 
prasmes, kuras nepieciešamas izglītības darba vadītājam darbā ar cilvēkiem. Kursa saturā ietverti 
personāla plānošanas, vadīšanas jautājumi, personāla darba vērtēšanas kritēriju izveide izglītības 
iestādē, personāla tālākizglītības plānošana un īstenošana izglītības iestādē. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Personāla jēdziens 
izglītības iestādē. 
Izglītības iestādes 
uzdevumu īstenošana un 
personāls. 

2 1   

2. Personālvadība un 
cilvēkresursi. 
Personālvadības 
internacionālais raksturs. 

2 1   

3. Personāla attīstības mērėi 
un uzdevumi. Personāla 
politika izglītības iestādē. 

2 1   

4. Personāla plānošana, 
plānošanas paĦēmieni. 

2 1   

5. Vadītājs un vara, 
personāla vadīšana, varas 
bilance. 

2 1   

6. Līdervadība, autoritāte, 
harizma. 

2 1   

7. Personāla piesaistīšana, 2 1   



 

   

izvēle, procedūras 
plānošana un vadīšana. 

8. Darbs izglītības iestādē, 
darba vieta, amata 
apraksts, darbinieka 
tiesības un pienākumi. 

2 1   

9. Intervijas plānošana un 
vadīšana personāla izvēles 
procesā. 

2 1   

10. Arodorganizācijas. 
Koplīgums. Darba kārtības 
noteikumi izglītības 
iestādē. Pamudinājumi. 

2 1   

11. Izglītības iestāžu vadītāju 
atestācija, prasības, 
procedūra. 

2 1   

12. Vadītāja darbs personāla 
vadīšanā, konfliktu 
risināšana. 

2 1   

13. Cilvēka darbspējas, to 
efektivitātes sekmēšana. 

2 1   

14. Motivācijas teoriju 
izmantošana personāla 
vadībā. 

2 1   

15. Kompetences jēdziens, 
kompetenču attīstīšana 

2 1   

16.  Klases audzinātāja 
vadības prasmju attīstība. 
Skolas vadības uzdevumi. 

2 1   

17. Darba novērtēšana, 
samaksa, Ministru 
kabineta normatīvo 
dokumentu prasības 
pedagoăiskajiem 
darbiniekiem, pašvaldības 
loma skolu personāla 
profesionālās 
kvalifikācijas sekmēšanā. 

2 1   

18. Personāls un pārmaiĦas, 
personāla vadīšana 
pārmaiĦu īstenošanā. 

2 1   

19. Izglītības iestādes atbalsta 
personāla darba vadība 
skolēnu, viĦu vecāku 
pedagoăisko vajadzību 
apmierināšanā. 

2 1   

20. Nacionālais attīstības 
plāns par cilvēkresursu 
kvalitatīvo sagatavotību 
un nozīmi 

2 1   

21. Pedagoăisko darbinieku 2 1   



 

   

tālākizglītības organizācija 
un vadība izglītības 
iestādē, valstī. 

22. Personāla profesionālo un 
personības iezīmju  
attīstība un skolas 
mikroklimats. 

2 1   

23. Grupu vadība 
organizācijā. 

2 1   

24. Eiropas Savienības 
politika darbaspēka 

kvalitātes paaugstināšanā. 
Darbinieku sagatavotība, 

mobilitāte. 

2 1   

 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1.  Piemērs. 

Referāts, 
projekts u.c. 

Piemērs. Kontroldarbs, darba 
aizstāvēšana u.c. 

1. Latvijas pedagoăisko 
darbinieku 
kvantitatīvais un 
kvalitatīvais 
raksturojums. 

ziĦojums Prezentācija  

2. Izglītības darbinieku 
sagatavošana Latvijā. 

referāts Uzstāšanās nodarbībā. 

3. Personāla pedagoăiskā 
un psiholoăiskā 
sagatavotība darbam ar 
klientu. 

ziĦojums prezentācija 

4. Darba vietas 
raksturojums izglītības 
iestādē. 

ziĦojums prezentācija 

5. Personāla sagatavotība 
un skolas mērėu un 
uzdevumu sasniegšana. 

ziĦojums prezentācija 

6. Personāla vadīšana 
pārmaiĦu vidē. 

ziĦojums prezentācija 

7. PārmaiĦu stimulējošo 
un kavējošo faktoru 
izzināšana izglītības 
institūcijā. 

ziĦojums prezentācija 

8. Skolas vadītāja darba 
plānošana. 

ziĦojums prezentācija 

9. Skolas vadītāja 
profesionālās 
sagatavotības 

ZiĦojums  prezentācija 



 

   

stimulēšana. 
10. Vadītāja darbadienas 

plānošana. 
ziĦojums prezentācija 

11. Pedagoăisko 
darbinieku karjeras 
iespējas Latvijā. 

pētījums prezentācija 

12. Karjeras jēdziens 
personālvadībā. 

ziĦojums prezentācija 

13. Karjeras plānošana un 
vadība. 

ziĦojums prezentācija 

14. Karjeras politika 
izglītības iestādē. 

ziĦojums prezentācija 

15. Darba līgums, tā 
veidošana. 

ziĦojums prezentācija 

16. Darba aizsardzības 
organizācija un vadība 
izglītības iestādē. 

ziĦojums prezentācija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Mutvārdu eksāmens. Atzīme. 

Kursu apgūst latviešu valodā   

Obligātā literatūra.   

1. Darba likums. Darba aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis, 2001. 

2. Inne R. u.c. „Skolvadība”, RAKA, 1996. 

3. Edeirs Dž. “Efektīvas vadības skola”, ASJA, 1999. 

4. Forands I. „Personālvadība”, Turības mācību centrs. 

5. Fullans M. „PārmaiĦu spēki”, Zvaigzne ABC, 1999 

6. Garleja R. “Cilvēkpotenciāls sociālā vidē”, RAKA< 2006, 199 lpp. 

7. Garleja R. “Darbs, organizācija un psiholoăija”, RAKA, 200 lpp. 

8. Gratone L;. “Cilvēkresursu stratēăija”, Jumava, 2004, 284 lpp. 

9. “Mācīšana un mācīšanās – ceĜš uz izglītotu sabiedrību”, Eiropas Komisija, 1995. 

10. Praude V., BeĜčikovs J. „Menedžments”, Vaidelote,2001, 508 lpp. 

11. Šmite A .”Izglītības iestādes vadība 1.d.”, RAKA, 2004, 256 lpp. 

12. Šmite A. „ Izglītības iestādes vadība 4.d.”, RAKA, 2006, 294 lpp. 

13. Tautas attīstība. UNDP, Jumava, 2002., 267 lpp 

14. Vīksna A. „Personāla vadība”, Rīga, Jumava, 1999 

15. Vorončuka I. „Personālvadība”Latvijas universitāte, 2003. 

16. www.politika.lv 

17. www.izm.gov.lv 

Ieteicamā literatūra. 

1. Broks A.u.c. „Izglītības indikatoru sistēmas.’, Mācību grāmata, 1998 

2. Forands I. „Vadītājs un vadīšana”, Rīga, Kamene, 1999 



 

   

3. Ilmete Ž. u.c. Personāla vadīšana Latvijā, pieredze un vīzijas, Rīga, 1998 

4. ĖeniĦš-Kings G. “UzĦēmību!’, JāĦa Rozes apgāds, 1999, 216 lpp. 

5. Pikeringa P. „Personāla vadība”, JāĦa Rozes apgāds, 2002, 125 lpp. 

6. Šėiltere D. „UzĦēmuma vadīšana”, Rīga, 1998. 

7. Voterhauzs F. „Klasvadība”, Rīga, Zvaigzne ABC, 1999 

8. Adair J.”Effective Time management”, Pan |Books, 1988 

9. Armstrong M, Stephens T. „Handbook of Management and Leadership”, London and 
Sterling VA, 2005, 242 p. 

10. Bennet N.ed. „Effective Educational Leadership”, The Open University, 2003, 304 p. 

11. Bush T „Theories of Educational Leadrship and Management”,Sage 
Publications,2003,209  

12. „Educational Leadership’,Jossey-Bass,2000,421 p. 

13. Graham H.T. , Bennet R. “Human Resources  Management”,  M+E Handbook Series, , 
1995 

14. „Leading Professional Development in Education”, ed. B.Moon, 
RoutledgeFalmer,2000,336  

15. Hopkins D. „School Improvementfor Real”, RotledgeFalmer,2001,222 p. 

16. MacBeath J.,McGlynn A. „Self-evaluation. What’s in it for 
scools?”,RoutledgeFalmer,2002, 150 p. 

17. Peters T. „Essentials. Talent”,Darling Kildersley, 2005,160 p. 

18. Peters T. „Essentials. Leadership”, Darling Kindersley,2005, 160 p. 

 

 

Īpašas piezīmes. 
Nepieciešamas priekšzināšanas vadības vispārējos pamatos.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai : Pārbaudījums – nobeiguma eksāmens mutiski, kura rezultātu 
ietekmē nodarbību apmeklējums (80%),uzstāšanās ar referātu, ziĦojumu praktiskajās nodarbībās 
(20%), kā arī viena patstāvīgā darba izpilde. 

 

  
 
 

 
IZSKATĪTS 

VEN Skolvadības  katedras sēdē 

2007. gada  16.aprīlī 

Kat. vad. ______________asoc.prof.,dr.paed. I. Muzis 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

 
Studiju kursa nosaukums. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati 
 
Studiju programmas nosaukums: 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms. 3 KP, 4,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Lektore, mag.soc. Antra Līne 
 
Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar LR izglītības sistēmu un likumdošanu kas regulē 
tiesiskās attiecības šajā sistēmā. Palīdzēt studentiem izprast personas tiesību un pienākumu 
nozīmi izglītības iestādes vadīšanā.  
 
Paredzētais rezultāts. Studentiem veidosies izpratne par cilvēka tiesībām un pienākumiem, 
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības principiem, bērnu tiesībām, kā arī sociālās un 
kriminālās likumdošanas ietekmi uz izglītības iestādes vadīšanu. 
Kursa saturs. 
 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1.  Tiesību normu hierarhija. Tiesību 

akti. Tiesību normu jaunrade. 
4 2   

2.  LR Satversme. 2 1   
3.  Cilvēka pamattiesības. 

Aktuālās cilvēku pamattiesību 
problēmas Latvijā. 
Cilvēktiesību ievērošana Latvijā. 
Cilvēktiesību pārkāpšana un 
diskriminācija 

4 2   

4.  Latvijas izglītības sistēma.  
LR Likumdošana izglītības 
sistēmā. Latvijas izglītības 
koncepcija. 

2 1   

5.  LR Izglītības likums - izglītības 
organizācija, izglītības standarti 
un programmas. 
Pedagogi un izglītojamie. 
Likums par tautas izglītību.  

4 2   



 

   

6.  Vispārējās izglītības likums – 
vispārējās izglītības organizācija, 
vispārējās izglītības iestāde un 
saturs. Pirmsskolas izglītība, 
pamatizglītība, vispārējā vidējā 
izglītība. 
Profesionālās izglītības likuma 
specifika. 

2 1   

7.  Augstskolu likums –vispārīgie 
noteikumi, pašpārvalde un 
struktūrvienības, augstskolās 
studējošie, studijas augstskolā, 
augstākās izglītības padome. 
 

2 1   

8.  Darba likumdošana.  
Darba likums. 
Darba līgums. Darba tiesisko 
attiecību nodibināšanas un 
izbeigšanas kārtība. 
Darba koplīgums – tā struktūra un 
noslēgšana. 
Ăenerālvienošanās būtība un 
noslēgšanas kārtība. 

4 2   

9.  Darba aizsardzības likums. 
Darba aizsardzības organizēšana 
iestādē. 
Uzticības personas un to darbība. 
Nelaimes gadījumi darbā un to 
izmeklēšanas kārtība. 
Nodarbināto sociālā aizsardzība 
nelaimes gadījumu darbā un 
arodslimību gadījumos . 
ES valstu pieredze darba 
aizsardzības nodrošināšanā. 

8 4   

10.  Higiēnas prasības izglītības 
iestādēm. 

2 1   

11.  Bērnu tiesību aizsardzība.  
Bērnu tiesību kustības attīstība. 
Konvencija “ Par bērna tiesībām”. 
Bērnu tiesību deklarācija. 
Bērnu tiesību aizsardzības likums. 

4 2   

12.  Sociālās likumdošanas pamati. 
Sociālās likumdošanas jēdziens. 
Apdrošināšana pret bezdarbu. 
Maternitātes un slimības 
apdrošināšana. 
Valsts pensiju apdrošināšana. 
Sociālā palīdzība, vispārīgie 
jautājumi.  
 

6 3   



 

   

13.  Krimināltiesību pamati. 
Krimināllikums. 
Noziedzīgi nodarījumi pret 
personas veselību. 
Noziedzīgi nodarījumi pret 
personas pamattiesībām un 
pamatbrīvībām. 
Noziedzīgi nodarījumi pret 
ăimeni un nepilngadīgajiem. 
Nepilngadīgo kriminālatbildības 
īpatnības. 

4 2   

 
Patstāvīgā darba plānojums 
 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 

 
 

 
2. 
 

 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personības iespējas savu 
tiesību aizstāvēšanā 
 
 
 
LR Izglītības likums, 
Likums par tautas izglītību. 
 
 
 
 
Darba likumdošana. 
Darba līguma noslēgšanas un 
izbeigšanas kārtība 
 
 
Darba aizsardzības 
organizēšana iestādē. 
Uzticības personas un to 
darbība. 
 
 
 
 
 
 
 
Bērnu tiesību aizsardzība.  

Bērnu tiesību kustības 
attīstība. 
 
 
 
 
 

Eseja 
 
 
 
 
Kopīgais un 
atšėirīgais. 
Mutiskas atbildes 
uz jautājumiem 
 
 
Rakstiskas atbildes 
uz iepriekš 
izvirzītajiem 
jautājumiem. 
 
Problēmu situāciju 
apraksts un 
iespējamā 
risinājuma izstrāde, 
izmantojot 
teorētiskos 
aspektus. Mutiska 
situācijas analīze; 
norādot izmantotos 
literatūras avotus 
 
Vienas problēmas 
situācijas apraksts 
un iespējamā 
risinājuma izstrāde, 
izmantojot 
teorētiskos 
aspektus. Mutiska 
situācijas analīze; 
norādot izmantotos 

 Rakstiska 
 
 
 
 
Individuāla 
kontrole 
 
 
 
 
Seminārs ar atzīmi 
 
 
 
 
Seminārs ar atzīmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuāla 
kontrole 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

6. 

 
 
 
 
Sociālā likumdošana. 
Maternit ātes un slimības 

apdrošināšana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

literatūras avotus 
 
 
Mutiskas atbildes 
uz iepriekš 
izvirzītajiem 
jautājumiem. 
 
 
 

 
 
 
Individuāla 
kontrole 
 

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

1. ANO Konvencija par bērna tiesībām (ANO Ăenerālā Asambleja pieĦēmusi 1980. gada 
20. novembrī; Latvijā spēkā ar 14.05.1992.) 

2. Augstskolu likums (ar grozījumiem, kas izsludināti l īdz 2006.gada 23.martam.  
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums (pieĦemts 1998. gada 19. jūnijā, ar grozījumiem, kas 

stājas spēkā ar 2005.gada 15.aprīli). 
4. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (Eiropas Padomes dalībvalstu 

valdības parakstījušas 1950. gada 4. novembrī; Latvijā spēkā ar 27.06.1997.) 
5. Darba  likums (pieĦemts 2001. gada 20. jūnijā, ar grozījumiem kas stājas spēkā ar  

2006.gada 12.oktobri.) 
6. Darba aizsardzības likums(pieĦemts 2000. gada 23. martā, ar grozījumiem kas stājas 

spēkā ar 2005.gada 11.janvārī. 
7. Izglītības likums (pieĦemts 1998. gada 29. oktobrī, ar grozījumiem kas stājas spēkā ar  

2007.gada 1.janvāri.).  
8. Judins A. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca / A.Judins ; red. F.Straube ; 

Latvijas Policijas akadēmija. - Rīga : LPA, 1998.  
9. KrastiĦš U. Noziedzīgs nodarījums R., Tiesu namu aăentūra, 2000  
10. KrastiĦš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības R, Tiesu namu aăentūra, 1999.  
11. LR Satversme (ar grozījumiem, kas izsludināti l īdz 2005. gada 15. decembrim) 
12. Likums “ Par bāriĦtiesām un pagasttiesām” (pieĦemts 1995. gada 6. novembrī, ar 

grozījumiem kas stājas spēkā ar 2004.gada 27.maiju) 
13. Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām (1999. gada 13. jūlija 

noteikumi Nr.255) 
14. Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm (1998. gada 9. jūnija 

noteikumi Nr. 216) 
15. Noteikumi par sociālajām garantijām bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem (1999. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 254) 



 

   

16. Profesionālās izglītības likums (pieĦemts 1999. gada 10. jūnijā, ar grozījumiem kas 
stājas spēkā ar 2003. gada 20. augustu) 

17. Vispārējās izglītības likums ( ar grozījumiem līdz 2002.gada 20.novembrim) 
18. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (ANO Ăenerālā Asambleja pieĦēmusi 1948. gada 

10. decembrī; Latvijā spēkā ar 24.03.1992.) 
19. Likums ’’ Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību’’( ar grozījumiem, kas 

stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri) 
20. Likums ’’ Par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu” ar grozījumiem, kas izsludināti 

līdz 2003.gada 17.aprīlim. 
21. Likums "Par sociālo drošību" ( pieĦemts 1995. gada 9. jūlij ā, ar grozījumiem, kas 

stājas  spēkā ar 05.01.2006. gada 5. janvāri , MK saistošie noteikumi. 
 
Ieteicamā  literatūra 
 

1. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles red.,R.,2000.g. 
2. Dimanta R., Majore I., Sebre S., Spruževica., Žagare I. Kā palīdzēt vardarbībā cietušam 

bērnam – Rīga: AS “Balodis printing”, 2000. 
3. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības – Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 
4. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas biĜetens “Bērni Latvijā” – 

Rīga, 2004. 
5. Lomanova F. Tavas tiesības un pienākumi – Rīga: Izglītības soĜi, 2002. 
6. „Latvijas Vēstnesis” 

 

Interneta adreses  

1. www.likumi.lv 
2.  www.izm.gov.lv 
3. www.lizda.lv 
4. www.vdi.lv 
5. www.mk.gov.lv 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums. Vadības vispārējie pamati 

Studiju programmas nosaukums.  

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 

Apjoms  2 KP , 3 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Dr.paed. Asociētais profesors Ivars Muzis 

Kursa mērėis. Iegūt zināšanas par organizāciju un uzĦēmumu vadību mūsdienu pārmaiĦu 
apstākĜos un apgūt vadības funkcijas un metodes kvalificēta darbaspēka vadīšanā 

Paredzētais rezultāts. Iegūtas vadītāja profesionālās kompetences 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 

  Pilna laika studijas/ 
Nepilna laika studijas 

Pilna laika studijas/Nepilna 
laika studijas 

1. Vadīšanas būtība un 
organizācija 

4   2  6  8  

2. Vadības teoriju attīstība 4 2 6 8 
3. Organizāciju iekšējā un 

ārējā vide 
4 2 6 8 

4. Komunikācijas vadīšanā 4 2 6 8 
5. Vadīšanas funkcijas 4 2 6 8 
6. Vadītāja vara 4 2 6 8 
7. PārmaiĦas organizācijā 4 2 6 8 
8. Organizācijas kultūra 4 2 6 8 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Organizācijas  X 

darbība 
Kursa projekts Darba aizstāvēšana 

    

Studiju kursa apguves pārbaudes forma Eksāmens( rakstveida)- 50% Semināri + kursa 
projekts-50% 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literat ūra.  

Obligātā literatūra. 

1.PraudeV., BeĜčikovs J. Menedžments.- Rīga; Vaidelote, 2001. 

2.Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija.- R.: Jumava,  2006. 



 

   

3.BērziĦš I. Cilvēku zīmolu mediju kultūras menedžments.R. Rozes apgāds, 2006 

4.Vadībzinības rokasgrāmata. R. Helera red.- R.; Zvaigzne ABC, 2005. 

5.Rifkins Dž.. Jaunās ekonomikas laikmets.- R.-SIA ,,J.L.V.”. 2004. 

Papildliteratūra. 

1. Hendijs Č. Zilonis un blusa. Rīga : SIA ,, Baltijas vadības konferences” 2002.-246.lpp. 

2. Daft Richard. Management. 6th edition. Thomson Learning, 2003. 

3. Izglītības un zinātnes ministrijas gada publiskais pārskats 2006. 

4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes: www. varam. gov. lv. 

5. Sabiedriskās politikas portāls: www.politika.lv. 

Īpašas piezīmes. 

Nepieciešamas priekšzināšanas vispārīgā pedagoăijā un skolvadībā 

 

 

 
IZSKATĪTS 

Skolvadības katedras sēdē 
2007. gada  16.aprīlī 

Kat. vad. _______________ I.Muzis 
 



 

   

 
RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Metodiskais darbs skolā 
                                         (Methodological work at school) 
 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 
 
Apjoms 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji . Autors mag.paed. Daiga Stipina, docētāja D.Stipina 
 
Kursa mērėis. Iepazīties un izprast metodiskā darba uzdevumus, nozīmi izglītības iestādes 
efektīvā vadībā. 
 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzin metodiskā darba līmeĦi 
valstī, metodiskā darba virzieni, uzdevumi skolā, metodiskā darba nolikuma saturs. Studenti 
apgūst prasmes metodiskā darba plānošanā, pedagoăiskā procesa problēmu diagnostikā, skolas 
metodiskā darba dokumentācijas izveidē un sakārtošanā, skolotāju tālākizglītības organizēšanā 
atbilstoši skolas vajadzībām. Studenti papildina vadības kompetences plānošanā, programmu 
izveidē. Attīsta analītiskās prasmes. Studiju kurss veicina vadības teorijas un parkses vienotību, 
kā arī papildina prasmes zinātniskās, argumentētās esejas rakstīšanā. 
 
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kont

aktst. 
PLS 

Kontak
tst. 

NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Mācīties spējīgas sabiedrības veidošana 1 0,5  2 
2. Metodiskā darba sistēma, organizācijas 

struktūra Latvijā. LīmeĦi 
2 1   

3. Metodiskā darba mērėi un uzdevumi 
atbilstoši metodiskā darbs līmenim. 

2 1   

4. Metodiskā darba uzdevumi atbilstoši 
Eiropas izglītības attīstības tendencēm 

3 1,5 1 2 

5. Metodiskā darba pamatprincipi 2 1 1 2 
6. Metodiskā darba saturs atbilstoši līmeĦiem 1 0,5   
7. Metodiskā darba organizācijas formas un 

metodes atbilstoši līmeĦiem. 
2 1   

8.  Metodiskā darba vadība 2 1   
9.  Plānošana, plānošanas etapi. 1 0,5  1 
10. Metodiskā darba vadītāja uzdevumi, 

pienākumi un tiesības atbilstoši līmeĦiem 
4 2  2 

11. Metodikā darba vadītāja vadības stils, 
personība 

1 0,5 1 1 

12. Metodiskā darba vadītāja funkcijas skolā, 2 1  1 



 

   

pienākumi. 
13. Metodiskā darba analīze, izvērtēšana un 

apkopošana atbilstoši izvirzītajām prasībām. 
3 1,5 2 1 

14. Skolotāja darba pašvērtējums 1 0,5 2 2 
15. Pedagoăiskā procesa kontrole un analīze 1 0,5 1 1 
16. KĜudas metodiskā darba vadībā 1 0,5   
17. Metodikā darba kompetence skolas darba 

izvērtēšanā 
1 0,5   

18. Metodikā darba dokumentācija (skolotāja 
portfolio) 

1 0,5   

19. Mācību priekšmetu, interešu izglītības, 
speciālas izglītības programmu izveides 
nosacījumi. 

1 0,5  1 

Kopā                                                                                   32           16            8          16 
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Mācīties spējīgas sabiedrības veidošana Grupu darbs Prezentācija 
2. Metodiskā darba uzdevumi atbilstoši 

Eiropas izglītības attīstība stendencēm 
Argumentētā 

eseja 
Pārbaudes 

darbs 
3. Metodiskā darba pamatprincipi Literatūras 

analīze 
Seminārs 

4. Plānošana, plānošanas etapi. Veidlapas 
parauga izveide 

Pārbaudes 
darbs 

5. Metodiskā darba vadītāja uzdevumi, 
pienākumi un tiesības atbilstoši līmeĦiem 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Metodikā darba vadītāja vadības stils, 
personība 

tests Testa rezultātu 
analīze 

7. Metodiskā darba vadītāja funkcijas skolā, 
pienākumi. 

eseja Pārbaudes 
darbs 

8. Metodiskā darba analīze, izvērtēšana un 
apkopošana atbilstoši izvirzītajām prasībām. 

Literatūras 
analīze 

Pašvērtējums 

9. Skolotāja darba pašvērtējums Veidlapas 
izveidošana 

Pārbaudes 
darbs 

10. Pedagoăiskā procesa kontrole un analīze Literatūras 
analīze 

Seminārs 

11. Mācību priekšmetu, interešu izglītības, 
speciālas izglītības programmu izveides 
nosacījumi. 

Iepazīšanās ar 
paraugiem, 

projekts 

Pārbaudes 
darbs 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 
 
Obligātā literatūra. 
Inne.R.”Skolvadība” Idejas, versijas, pieredze. RaKa 1996. I.Maslo”Pedagoăiskā procesa 

diferenciācija un individualizācija”, RaKa 1995. Boša.R. CīruleV.” Darba plānošana pirmskolas 

iestādē”, Rīga., 1996. 



 

   

“Palīgs pedagogam”. RaKa 1997. Šmite A. “Skolu vadītāju darbam”, RaKa 1998. “Pieaugušo 
izglītība Eiropā un Latvijā” 1999. Kopmane P. Petermane L. “Demokrātijas pieredze skolā” 
RaKa 1999. Broks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. BeĜickis I. Vērtīborientēta mācību 
stunda” 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata ”Izglītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 
2000. Kručinina A. MagdoĜenoka I. “Mūsdienu skolas vadība” RaKa 2001. RSIC “Palīgs 
izglītības metodiskā darba vadītājiem” Rīga 2001. Šmite A. “Izglītības iestādes vadība” 3 daĜa 
2004. RaKa.”Pedagoăiskā procesa analīze skolā” Gailīte I. 2000.Mācību grāmata.” Mācību 
sasniegumu pašvērtēšana” Pipere A.,KrastiĦa E. RaKa 2004. “Skolēna personības attīstība – 
izglītības virsuzdevums” J.Valbis. 2004.Zvaigzne ABC.” Paātrinātā māčišanās klasē” Smits,E. 
R.:Pētergailis, 2000. Izglītības attīstības koncepcija. Izglītības likums. Standarti: Pamatizglītības 
standarts, mācību priekšmetu standarti, mācību priekšmetu programmas. Nacionālais attīstības 
plāns.  
 

Ieteicamā literatūra un literatūra svešvalodā, @ adreses 

Pieaugušo izglītības apvienības kursu materiāli ( Pīters Džarviss un Toms Urdze). 
Periodika “Izglītība un kultūra”, “Skolotājs”. 
Doris Flagmeyer “ Studien in Reformen der Lehrerbildung”, Leipziger Universitaatverlag 2003. 
Doris Flagmeyer, Uta Dietze- Muunnich “Schule als Studienfeld” Leipziger Universitaatsverlag 
2002. Hans Doobert, Wolfgang Hoorner “Die Schulsysteme Europas” Schneider Verlag GmbH 
2002. Klaus W. Doorig  “Lehren und Trainieren in Weitwrbildung” 2001. 
www.astersoft.lv, www.izm.lv , www.isec.gov.lv un c.    

Īpašas piezīmes 

Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba  
 
2007.15.02. 
 

Izskatīts 

Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 16. aprīlī 

Kat. vad._______________ 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

 
Studiju kursa nosaukums. Komandas  un grupas vadība. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 
 
Apjoms 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Lektore, mag.soc. Antra Līne 
 
Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar komandas un grupas vadības teorētiskajām nostādnēm 
un to pielietojumu izglītības iestādēs, veicināt komandas darbā nepieciešamo prasmju attīstību. 
 
Paredzētais rezultāts. Studenti spēs organizēt un vadīt komandas darbu un lēmumu pieĦemšanu 
komandā, pratīs risināt komandā radušās problēmsituācijas. 
 
Kursa saturs. 
 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
14.  Grupas jēdziens. Mazā grupa kā 

sociāla sistēma. Grupu veidi. 
2 1 48 64 

15.  Grupas darbu ietekmējošie 
faktori.  Sociālais statuss grupā.  
Vadības un līderības procesi 
grupās. 

2 1   

16.  Struktūras grupā. Dinamiskie 
procesi mazajās grupās. 
Konformisma fenomens.  

2 1   

17.  Sociālpsiholoăiskais klimats  
grupā. Atšėirības starp grupu un 
komandu.  Komandas jēdziens. 

2 1   

18.  Komandu veidi un klasifikācija. 
Komandas struktūra un komandas 
dalībnieku lomas. M. Belbina 
komandas lomu modelis. 

2 1   

19.  Komandas  veidošana. Mērėu 
izvirzīšana. Pienākumu sadale 
komandā. 

2 1   



 

   

20.  Komandas vadīšana. Komandas 
vadītāja funkcijas un 
kompetences. 

2 1   

21.   Vērtību sistēma komandā. 
Komandas identitātes veidošana. 

2 1   

22.   Atbalsta sniegšana un savstarpējā 
uzticība. Komunikācijas modeĜi 
komandā. Uzvedības normas 
komandā. 

2 1   

23.  Lēmumu pieĦemšana komandā. 2 1   
24.  Vadības uzdevumi komandas 

saliedēšanai. Vadītāja rīcība un 
komandas vadība stresa situācijā. 
Deleăēšana kā komandas darba 
pamatprincips.  

2 1   

25.  Domāšanas stili komandā. 
Problēmu risināšana komandā. 

2 1   

26.  Komandas darba efektivitāte. 
Efektīvas un neefektīvas  
komandas raksturojums. 
Sinerăijas fenomens.  

2 1   

27.  Komandas darbs un kritika, 
traucējumi un problēmas 
komandas darbā. 

2 1   

28.  Konflikta pazīmes un cēloĦi. 
Konfliktu vadība komandā.  

2 1   

29.  Komandas darba novērtēšana.  2 1   
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
 
 
 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Mazā grupa kā sociāla 
sistēma. 
Vadības un līderības procesi 
komandā. 
Komandas darba efektivitātes 
nodrošināšana un uzturēšana. 
 
 
 
Konfliktu vadība komandā. 
 
 

Referāts pēc 
izvēlētā temata. 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikta apraksta 
veidošana 

 Rakstiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darba aizstāvēšana 

 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literat ūra. 



 

   

Obligātā literatūra.  
 

22. Ešenvalde I.( 2004) Personāla praktiskā vadība.– R.: Merkūrijs LAT  
23. Hellers R. (1998)Darba grupas vadība.-  R.:, Zvaigzne ABC  
24. Hellers R.( 2000) Vadībzinības rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC 
25. Kehre M. (2004) Personālmenedžments uzĦēmumā- R: Turība  
26. Krīgers V. (2003) Komandas vadība.- R.: Denovo,  
27. ReĦăe V. (2002 )Sociāla psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC   
28. Leadership and teams in educational management. (2002) ed. by  M. Crawford, L. 

Kydd, C. Riches. Buckingham: Pfiladelphia:Open University  Press 
29. Bārnets D.,  Makkouvens Č., Blūms G. Skola bez direktora. 

http://www.iac.edu.lv/arhivs/numuri/raksti/4_ bez%20direktora.doc  
 
 
 Ieteicamā literatūra. 
 

1. Fēlavs E.G. (2003) Konflikti darbā.-  R.: Denovo  
2. Geus Arie de. (2001) Dzīvīgais uzĦēmums. Rīga : Fontes R&I : Rīgas konferences     
3. Šmite A. (1998)Skolas vadītāja darbam. R.: RaKa 
4. Льюис Дж. (2004)Управление командой.-Санкт- Петербург: Питер  
5. Armstrong  R. Requirements of a Self-Managed Team Leader. http://www.leader-

values.com/Content/detail.asp?ContentDetailID=1004 
6. Clemmer J. Culture Change Starts with the Management Team. 

http://www.clemmer.net/articles/article_263.aspx 
7. Žurnāls “ Skolotājs” 
8. Žurnāls “ Psiholoăijas pasaule” 
 

 

Īpašas piezīmes. 
 
Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Skolvadības katedras sēdē 

2007. gada 16.aprīlī 
 

Kat. vad. _______________ I. Muzis 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  Mazo un vidējo uzĦēmumu veidošanas pamati 
 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms 2 KP Pilnam laikam   32 stundas 
              2 KP  Nepilnam laikam  16 stundas 
              3 ECTS 
                
Kursa autors un docētāji: Mg.paed. Līga Jankova 

Kursa mērėis: apgūt mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanas pamatu izpratni ,spēt orientēties 

izglītības vadības procesos, kuros nepieciešamas ekonomikas priekšzināšanas.      

 
Paredzētais rezultāts: mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanas pamatu apguve sniedz studentiem 

priekšstatus  par   komercdarbības procesiem  sabiedrībā,  iegūst prasmes lietot ekonomiskos 

jēdzienus un zināšanas, attīsta spējas pieĦemt pamatotus lēmumus, kuri spētu nodrošināt 

izglītības darba  vadīšanu tirgus ekonomikas apstākĜos.  Kursa laikā attīsta un pilnveido 

integrētās un vispārējās prasmes: sadarbībā un kominikācijā, argumentēšanā, prot pieĦemt 

procesu, faktu un viedokĜu daudzveidību, apgūst prasmi strādāt ar informāciju, noteikt svarīgāko, 

secināt, apgūt pētnieciskā darba prasmes- prot novērot izmaiĦas un konstatēt izmaiĦu tendences. 

 
Kursa saturs.  
Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

  Pilna 
laika 
studijā 

Nepilna 
laika 
studijās 

Pilna 
laika 
studijās 

Nepilna 
laika 
studijās 

1. Komercdarbības uzsākšana un 
finansēšana 

2 2 4 6 

2. Maziem un vidējiem 
uzĦēmumiem saistošā 
likumdošana, uzĦēmumu 
klasifikācija un organizatoriskās 
formas 

3 2 6 6 

3. Mazā un vidējā uzĦēmējdarbība 
Latvijā,  uzĦēmējdarbības 
uzsākšanas nosacījumi, 

3 1 6 8 



 

   

uzĦēmumu vadība 
4. Patērētāja rīcība tirgū un galējais 

derīgums 
3 1 2 6 

5. Resursu, naudas un 
pakalpojumu aprite  

3 1 4 6 

6. Iekšzemes kopprodukta 
dinamika, tā nozaru struktūra un 
izlietošana Latvijā 

3 2 4 7 

7. Latvijas iedzīvotāju un 
darbaspēka piedāvājuma 
iespējas  

3 1 4 6 

8. UzĦēmējdarbības ētiskie aspekti   3 1 4 6 
9. Resursu pieejamība, biznesa 

ideja un biznesa plāna izveide 
finansējuma saĦemšanai. 

6 4 10 8 

10. Mazo un vidējo uzĦēmumu 
likvidācija 

3 1 4 5 

                                 Kopā: 32 16 48 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Jēdzienu skaidrošana 

ekonomikā 
Tests  un uzdevumi 
par terminiem, kuri 
saistoši 
uzĦēmējdarbībā 

Kontroldarbs 

2. Projekts  Biznesa plāns 
uzsākot 
uzĦēmējdarbību 
finansējuma 
saĦemšanai 

Darba aizstāvēšana 

 
Studiju kursa pārbaudes forma.  Rakstiska un mutiska ieskaite 
 
Kursu var apgūt latviešu, krievu valodās. 
 
 
Literat ūra. 
 
Obligātā literatūra:  
 
Ekonomikas pamatjēdzienu mācīšanas struktūra. Autoru kolektīvs.  Kamene.- R.:2000. 

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Autoru kolektīvs R.GreiviĦas vadībā. Zinātne.- R.:2000. 

UzĦēmēja rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Jumava.- R.: 2003. 

H.Diderihs. UzĦēmuma ekonomika. Zinātne.- R.: 2000. 

G.Rešina. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Turība.- R.: 2003. 

ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.- R . : LR Ekonomikas ministrija, 2003. ,2004. 

 



 

   

 

 

Ieteicamā literatūra: 

 

Apsītis Ă., Aščuks I.,Cērps U. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības.- R.: Jumava, 2003. 

Diderihs H.UzĦēmuma ekonomika.- R.: Zinātne, 2000. 

Hofs  K. G. Biznesa ekonomika.- SIA JāĦa Rozes apgāds, 2002. 

Nešpors V.Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - R. : 2000. 

Porietis J. Ekonomika. Vēsture. Metodoloăija. R. : Banku augstkola. 

www.likumi.lv 

www.vid.gov.lv  

 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Skolvadības katedras sēdē 

2007. gada 16.aprīlī 
Kat. vad._______________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums: Grāmatvedība un finanses 
 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 
 
Apjoms: 2 KP ; 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji:  ekonomiste – finansiste, Mg.sc.soc.lekt. A. Vīgnere 
 
Kursa mērėis: Sniegt zināšanas par grāmatvedības sistēmu, tās attīstību un standartu prasībām 
un to nozīmi izglītības iestādē/organizācijā. 
 
Paredzētais rezultāts: Izprast grāmatvedības nozīmi, tās mērėus un uzdevumus 
iestādē/uzĦēmumā, zināt grāmatvedības uzskaites īpatnības saimniecisko līdzekĜu un 
saimniecisko procesu uzskaitē un to finansiālo rezultātu uztveršanā un pārskatu sastādīšanā,  gūt 
pamata prasmes grāmatvedības pārskatu sastādīšanā, prast rēėināt grāmatvedības uzdevumus. 
 
Kursa saturs. 
1. Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstība un pamatdefinīcijas: 
 Grāmatvedība kā uzskaites veids, tās uzdevumi un pamatprincipi 
 Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas pamatprasības  
2. Grāmatvedības likumdošana un uzskaites sistēmas saskaĦošanas  process pasaulē: 
 LR likums „Par grāmatvedību” tā raksturojums 
 LR likums „Par uzĦēmuma gada pārskatiem”, tā raksturojums 
 LR Grāmatvedības organizācijas saskaĦošana ar starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem 
3. Grāmatvedības organizācija – dokumenti, formas un metodes: 
 Inventarizācija, bilance, kontu sistēma, kontu plāns, divkāršā ierakstu metode 
4. Grāmatvedības uzskaites pamati –  
 UzĦēmuma līdzekĜi: 

 IlgtermiĦu ieguldījumu uzskaite 
   Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite 
 UzĦēmumu līdzekĜu avotu uzskaite:  
  Pašu kapitāla uzskaite 
  Saistību uzskaite 
5. Pārskatu  sastādīšanas  pamatprincipi. 
6. UzĦēmuma darbības finansiālo rezultātu uzskaite –  
 PeĜĦas un zaudējumu pārskats 
 Naudas plūsmas pārskats 
   



 

   

Satura tematiskais plānojums.  

Kontaktstundas 
Studentu 
patstāvīgā 

darba stundas 

Nr. 
p.k. 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstība 

un pamata definīcijas. Grāmatvedība kā 
uzskaites veids, tās uzdevumi, mērėi un 
pamatprincipi. Grāmatvedības kārtošanas un 
organizācijas prasības 

4 2 4 8 

2. LR Grāmatvedības likumdošana un uzskaites 
sistēmas saskaĦošanas process pasaulē. 
Lik. „Par grāmatvedību” 
Lik. „ Par uzĦēmumu gada pārskatiem” 
LR Grāmatvedības organizācijas noteikumi 
Starptautiskie grāmatvedības standarti 

4 2 4 8 

3. Grāmatvedības organizācijas – dokumenti, 
formas, metodes, pieĦēmumi, 
inventarizācija, bilance, kontu sistēma, kontu 
plāns, divkāršā ieraksta metode 

8 4 8 16 

4. Grāmatvedības uzskaites pamati 
UzĦēmuma līdzekĜi: 

- IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite 
- Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite 

UzĦēmuma līdzekĜu avotu uzskaite: 
- Pašu kapitāla uzskaite 
- Saistību uzskaite 

8 4 16 16 

5. Pārskatu sastādīšanas pamatprincipi 2 1 2 4 

6. UzĦēmuma darbības finansiālo rezultātu 
uzskaite: 

- PeĜĦas un zaudējuma pārskats 
- Naudas plūsmas pārskats 

6 3 14 16 

7. Kopā: 32 16 48 64 

 

Pastāvīgā darba plānojums. 
Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Lik. „Par uzĦēmuma gada pārskatiem” referāts Aizstāvēšana 

2. Grāmatvedības organizācija Praktiskais darbs x 

3. UzĦēmuma līdzekĜi un to avoti Praktiskais darbs x 

4. 
UzĦēmuma darbības finansiālo rezultātu 
uzskaite Praktiskais darbs x 



 

   

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 
      Ieskaite ar diferencētu vērt ējumu 
      Prasības ieskaitei: Lekcijas – 40% 
         Semināri – 30% 
         Patstāvīgie darbi – 30% 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
 
Literat ūra. 
Obligātā literatūra. 

1. LR  1992. gada 14. oktobra likums „Par Grāmatvedību”. „ZiĦotājs”, 1992., Nr. 44./45. 
2. LR MK 2000. gada 25. jūlija noteikumi Nr.242 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu 

un organizāciju”, Latvijas Vēstnesis, 2000., Nr. 272/274. 
3. LR FM 1993. gada 13. maija pavēle Nr. 63 „Par uzĦēmuma gada pārskatiem” 
4. LR 1992. gada 14. oktobra likums „Par uzĦēmuma gada pārskatiem”, „ZiĦotājs”, 1992., 

Nr.44/45. 
5. V. VasiĜjeva Grāmatvedība – Rīga, RTU, 1999. – 71 lpp. 
6. V. Andrejeva Latvijas grāmatvedības likumu pilnveidošana, ievērojot Latvijas virzību uz 

iestāšanos ES – Latvijas Ekonomists, Nr.7/8., 2002. 
7. M. Grebenko Grāmatvedības uzskaite 1. daĜa – Rīga, ADREMS 2003. – 160 lpp. 
8. M. Grebenko Grāmatvedības uzskaite 2. daĜa – Rīga, ADREMS, 2003. – 152 lpp. 
9. M. Januška Grāmatvedības pamati – Rīga, RTU, 2002. – 90 lpp. 
10. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska Grāmatvedības pamati – Jelgava, 

LLU, 2001, 85 lpp. 
11. J. Benze Finansu grāmatvedība – Rīga, Grāmatvedis, 1999. – 228 lpp. 
12. R. Apinis Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze – Rīga, Turība, 

2000. – 120 lpp. 
13. D. Zvirbule, J. Žagare Banku grāmatvedības pamati – Rīga, Turība, 2002. – 168lpp. 

 
 
Ieteicamā literatūra 

1. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” 
2. Žurnāls „Bilance”, „Latvijas Ekonomists”, „Grāmatvedība un Revīzija”. 
3. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana Latvijā.//Grāmatvedība un Revizīja, 

2002./2. 
4. Likumi un MK noteikumi, http://www.likumi.lv/ 

 
Īpašās piezīmes: studiju kursam nepieciešamās priekšzināšanas ekonomika, datorzinības. 
 
 
 

IZSKATīTS  
Ekonomikas un uzĦēmējdarbības katedras sēdē 

2007. gada 18.aprīlī 

Kat. vad. _______________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Lietvedība budžeta iestādē 

 

Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs  

Apjoms: 2 KP; 3 ECTS 

Studiju kursa autors un docētājs: Docents, dr.paed. Nils SautiĦš                                                          

Kursa mērėis: Sniegt studentiem zināšanas prasmes un iemaĦas lietvedībā un veicināt lietišėa 
iestādes vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību.      

 

Kursa saturs:  

Temats Kontakt 
stundas 
(nepilna 

laika 
studijās) 

Kontakt  
stundas 
(pilna 
laika 

studijās) 

Studentu 
patstāvīg
ā darba 
stundas 
(nepilna 

laika 
studijās) 

Student
u 

patstāvī
gā 

darba 
stundas 
(pilna 
laika 

studijās) 
1. Lietvedības loma un nozīme 

izglītības iestādes darbības mērėu 
veiksmīgai sasniegšanai, tās 
reglamentējošā tiesiskā bāze. 

       
 

1 2 4 3 

2. Lietvedības darba organizācija 
iestādē, dokumentācijas sistēmas  
   

1 2 4 3 

3. Dokumenta juridiskais spēks, tā 
noformēšanas pamatprincipi 
atbilstoši normatīvos aktos 
noteiktajām prasībām.      
       

1,5 3 5 4 

4. Lietvedības dokumenta valoda. 0,5 2 5 4 
5. Dokumenta oriăināls, tā 
atvasinājumi 

0,5 2 5 3 

6. Priekšlikumu, iesniegumu un 
sūdzību  
    izkatīšanas lietvedība. 

1 2 4 3 



 

   

7. Pārvaldes dokumentācijas sistēmas    
    vispārējs raksturojums. 

1 2 4 3 

8. Rīkojuma dokumenti. 2 3 6 4 
9. IzziĦu un pārskatu dokumenti. 1 2 3 3 
10. Organizatoriskie dokumenti. 1 2 5 4 
11. Sarakstes dokumenti. 0,5 2 4 3 
12. Personāla dokumenti. 2 3 6 4 
13. Lietu nomenklatūra , iestādes 
arhīva  
      darbs. 

1 2 5 3 

14. Elektroniskie dokumenti un 
paraksts. 

2 3 4 4 

 16 32 64 48 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1.  Lietvedību 

reglamentējošās 

likumdošanas analīze 

referāts darba aizstāvēšana 

2. Dažādu dokumentu 

izstrādāšana un 

noformēšana atbilstoši 

pastāvošajām prasībām. 

 

dokumentu izstrāde kontroldarbs 

3. Elektronisko dokumentu 

sistēmas izveides iespējas  

izglītības iestādē. 

projekta izstrāde darba aizstāvēšana 

4. Iesniegumu, sūdzību, 

priekšlikumu izskatīšanas 

sistēmas pilnveides 

iespējas izglītības iestādē. 

referāts darba aizstāvēšana 

5. Lietu nomenklatūras 

izveide izglītības iestādā 

A. 

projekta izstrāde darba aizstāvēšana 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma: ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literat ūra 



 

   

        
1. LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154. “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas noteikumi”. 
2. LR Ministru Kabineta 18.04.1995.noteikumi Nr.99 “Par iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās”. 
3. “Fizisko personu datu aizsardzības likums”, pieĦemts 23.03.2000. 
4. “Valsts valodas likums”, pieĦemts 09.12.1999. 
5. Likums “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās”, pieĦemts 27.10.1994 
6. Likums “Par Latvijas Valsts ăerboni”, pieĦemts 19.02.1998. 
7. Likums “Par valsts noslēpumu”, pieĦemts 17.10.1996. 
8. Likums “Elektronisko dokumentu likums” 20.11.2002. 
9. LR Ministru Kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr.3. “Ministru kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība”. 
10. LR Ministru Kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141. “Informācijas sistēmās esošo 

dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”. 
11. LR Ministru Kabineta 25.06.1997. noteikumi Nr. 255. “Valsts noslēpuma aizsardzības 

noteikumi”. 
12. Latvijas Valsts arhīvu ăenerāldirekcija, 10.10.1995., “Instrukcija par juridisko personu 

arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu” 
13. LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības 

prasības”. 
14. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2004, 255.lpp. 
15. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2002. 231.lpp. 
17. Likums “ Par arhīviem” pieĦemts 20.06.2001. 
18. „Darba likums”, pieĦemts 20.06.2001. 
 
 

Īpašas piezīmes : 
• vismaz 75 % lekciju apmeklējums; 
• piedalīšanās grupu darbā; 
• patstāvīgo darba izstrāde; 
•  kontroldarbi. 
 

 

 

Apstiprināts  

Ekonomikas katedras 

Sēdē 2007.gada 18.aprīlī 

  Katedras vadītājs____________ 

 
 
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas7. līnija, LV-1083, telefons:7808010, fakss: 7808034 

 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Projektu vadība 

Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

Apjoms 2 KP Pilnam laikam  32 stundas 

              2 KP  Nepilnam laikam  16 stundas 

              3  ECTS 

                
Kursa autors un docētāji: Mg.paed. Līga Jankova 

Kursa mērėis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par projektu izstrādes un vadības 

pamatprincipiem, kā arī sniegt ieskatu ES struktūrfondu projektu pieteikumu sagatavošanā, 

veidot prasmes pielietot  iegūtās zināšanas izglītības iestādes attīstības plānošanas darbā. 

 

Paredzētais rezultāts: Analizēt projektu izstrādes posmus pielietojot teorētiskās zināšanas, 

analizēt projektu izstrādes iespējamo darbību.Kursa laikā attīsta un pilnveido integrētās un 

vispārējās prasmes: sadarbībā , komunikācijā, argumentēšanā, prot pieĦemt procesu, faktu un 

viedokĜu daudzveidību, apgūst prasmi strādāt ar informāciju, noteikt svarīgāko, secināt, apgūst 

pētnieciskā darba prasmes- prot novērot izmaiĦas un konstatēt izmaiĦu tendences. 

 

Kursa saturs.  
Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

  Pilna 
laika 
studijās 

Nepilna 
laika 
studijās 

Pilna 
laika 
studijās 

Nepilna 
laika 
studijās 

1. Eiropas Savienības atbalsta 
saĦemšanas nosacījumi 
programmēšanas periodā 2007.-
2013.gads 

4 2 8 10 

2. Projekta jēdziens un saturs. 
Nozīme saimniekošanas 
modernizācijā 

4 2 8 10 

3. Projekta izstrāde, plānošana un 
projektu ieviešana, vadīšana 

6 2 8 10 

4. Projekta finanses un budžets 6 2 8 10 



 

   

5. ES struktūrfondu pieteikumu 
sagatavošana 

6 2 8 10 

6. Projekta piemēra izstrāde ar 
mērėi pretendēt uz Es 
struktūrfondiem izglītības darba 
vadībā 

6 6 8 14 

                                 Kopā: 32 16 48 64 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Jēdzienu skaidrošana projektu 

vadīšanā 
Tests  un uzdevumi 
par terminiem, kuri 
saistoši projektu 
vadībā 

Kontroldarbs 

2. Projekts  Projekta piemēra 
izstrāde ar mērėi 
pretendēt uz Es 
struktūrfondiem 

Darba aizstāvēšana 

 
Studiju kursa pārbaudes forma. Eksāmens 
 
Kursu var apgūt latviešu, krievu valodās. 
 
Literat ūra. 
 
Obligātā literatūra:  
Uzulāns J. Projektu vadība.- Jumava.- R.:2004. 
Geipele I.,Tambovceva T. Projektu vadīšana.- R.:  Valters un Rapa, 2004.  
Litke Hanss D., Kunova I. Projektu vadība.- R.:SIA Balta eko. 2003. 
Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēăiskā vadīšana.- R.: Kamene; 2000. 
KalniĦa R. Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai.- R’: 1999. 
www.esfondi.lv 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
 Skolvadības katedras sēdē 

2007. gada 16.aprīlī 
Kat. vad._______________ 

 
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums.  Pētījumu metodes izglītības vadībā 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs. 
 
Apjoms. 2KP;  3ECTS    
 
Kursa autors un docētājs. Dr. paed., doc. Skaidrīte OzoliĦa 
 
Kursa mērėis.  
Mērėis - apgūt pamatzināšanas un praktiskās iemaĦas izglītības vadības procesa un tā subjektu  
pētniecībā un sagatavoties kvalitatīvo pētniecisko darbu izstrādei.  
 
Paredzētais rezultāts.  Studiju rezultāts - studentu kompetenču attīstība, kas Ĝautu viĦiem 
patstāvīgi veikt izglītības vadības  problēmu  daudzpusīgu analīzi un  īstenot to pilnveidi.  
 
Kursa saturs. Satura  tematiskais  plānojums. 



 

   

 

 
                                Patstāvīgā darba plānojums. 

  

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

N.p.
k. 

Temats Pilna 
laika 

studija
s 

Nepiln
a laika 
studija

s 

Pilna 
laika 

studija
s 

Nepiln
a laika 
studija

s 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 

       Kvalitatīvās pētniecības definēšana .   
1.1  Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības 
atšėirības  
1.2. Pētījuma dimensijas, ticamība un validitāte  
1.3. Korekta pētījuma veikšana 
 

Pētījumi skolvadībā   
2.1 Ar izglītības vadību saistītu problēmu, 

tematu un atslēgas vārdu  analīze. 
2.2 Temata, mērėa, uzdevumu, hipotēzes 

noteikšana 
  2.3.   Darbības plānošana. Teorijas  studijas  

 
Kvalitat īvo pētījumu īpatnības 

 3.1.  Kvalitatīvās pieejas būtība 
 3.2.  Kvalitatīvās pētniecības priekšrocības un 
trūkumi 
3.3.  Kvaliatīvās pētniecības pamatprincipi 
            Kvalitat īvā pētījuma posmi 
4.1. Pētniecības ( izziĦas) priekšmeta definēšana 
4.2. Pētījuma posmi 
4.3. Ētikas jautājumi kvalitatīvajā pētniecībā. 

Datu vākšana. 
5.1. Datu vākšanas metodes un pieejas 
5.2. Intervija,tās veidi, organizēšanas 
pamatnoteikumi 

5.3. Gadījumu pētījumi 
5.4. Autobiogrāfiskie stāstījumi 

 

 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

 
6 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 

8. 

 
Kvalitat īvo datu analīze 

 6.1. Subjektivitāte un dinamiskums 
6.2. Kontentanalīze, tās stratēăijas 
6.3. Jēdzienu analīze 
6.4. Kvaliatīvās analīzes nobeigums, apkopojums 
 
Izglītības vadības pētījumu piemēru analīze  
7.1.  Problēmas un  tematu formulējums 
7.2. Pētījuma mērėa, uzdevumu, hipotēžu 
noteikšana 

   7.3.   Pētījuma priekšmeta un objekta, pētījuma  
robežu noteikšana 
 
          Kvalitatīvā pētījuma datu 
interpret ācija, pārskats, analīze 
8.1. Kritēriju noteikšana. 
Vispārināšana.Secinājumi. 
8.2. Praktiskā derīguma noteikšana.  
                                                      
                                                                KOPĀ    
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

32 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

16 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

48 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

64 



 

   

 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Iieskaite  ar diferencētu vērtējumu 
 
Kursu apgūst latviešu  valodā.  
 
Īpašas piezīmes 
Lai studiju kursu sekmīgi apgūtu, nepieciešamas priekšzināšanas pedagoăisko pētījumu 
metodikā. 
Studiju kursa apguves laikā vēlama praktiska vingrināšanās teorētisko atziĦu īstenošanai 
praktiski. 
 
 
 
 
 Literat ūra.  
Obligātā literatūra  
1. Albrehta, Dzidra. Pētīšanas metodes pedagoăijā : metodiska izstrādne. – R., 1998. 

2.  Brinėis, Gunārs.  Socioloăisko pētījumu organizēšana un metodika.-  R.: LSPA, 2002. 

3.  GalviĦš, Jānis. Matemātiskās statistikas metožu izmantošana skolas vadības darbā// 

Skolvadība.– R., 1980.  

4.   Geidžs  N.L.,Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.,1999. 

5.  Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes.– R.,      2001.  

6.  Lasmanis A. Pedaăoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. – R., 1999. 

7.  Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.R. 2004.. 

8.  Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos. – R., 2000. 

9.   Žurnāls „Skolotājs“,   2002. – 2007. 

 

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

1. 
 
 
 
 
. 
2  
 
 
 
3 
 
 
4 
 

Zinātniskais referāts 

 
Par studenta izvēlētu vai docētāja 
ieteiktu ar izglītības iestādes 
vadības darbu saistītu tēmu 
 
Pētījuma zinātniskā aparāta  
izveidošana par studenta izvēlētu 
kvalitatīva pētījuma tematu 
 
Intervijas jautājumu izveide un tās 
noformēšana 
 
Kvalitatīvo pētījumu metožu 
raksturojums  

 
 
Patstāvīgais  darbs   
kā eksāmena sastāvdaĜa 
 
 
Patstāvīgais darbs    
 
 
 
Patstāvīgais darbs 
 
 
Pārruna, diskusija 
 

 
 
Referāta 
aizstāvēšana. 
 
 
Pārbaudes darbs 
 
 
 
Pārbaudes darbs 
 
 
 
 



 

   

                                           Ieteicamā  literatūra 

1.   BaldiĦš  A., Raževa A.  Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – R.,2001. 

2.   Pavlovs O. Socioloăiskā pētījuma datu zinātniskās analīzes pamatnoteikumi.  Mikuda S. 

      Novērošanas metode.// Mākslinieciskā kolektīva loma personības audzināšanā. – R., 1987 

3.   Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas  

      pētījumos. - R.,1999. 

4..  ŠkoĜĦikova T. Zinātniskā pētījuma metodoloăija un metodika sporta pedagoăijā. –R., 1998 

5.   Interneta datu bāze  pasaules pedagoăisko žurnālu rakstu un konferenču  publikāciju  

kopojums   

      -   ERIC    Adrese -   http: // ericir. syr. edu /    

6.  Gall  M.D., Borg W.R., Gall J. P. Educational Research.  An Introduction. 

       – Longman Publischers, the USA, 1996. 

  

 IZSKATĪTS 

 katedras sēdē 

 2007. gada 16. aprīlī  

 Kat. Vad_____________________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. SKOLĒNU KARJERAS IZGL ĪTĪBAS NODROŠINĀJUMS  
PEDAGOĂISKAJĀ PROCESĀ 

 
Studiju programmas nosaukums: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 
 
Apjoms.   2 kredītpunkti (3 ECTS) 
 
Kursa autore un docētāja. Profesore Dr. paed. Z. Anspoka 
 
Kursa mērėis. Palīdzēt studentiem pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai 
palīdzētu skolēniem pedagoăiskajā procesā izprast savas karjeras  veidošanas nosacījumus un 
apgūt pieredzi plānot, vadīt un pašvērtēt karjeras attīstību. 
 
Paredzētais rezultāts.  

1. Priekšstats par karjeras izglītības teorijām un to izmantošanas iespējām pedagoăiskajā 
procesā. 

2. Zināšanas par karjeras izglītības iespējām daudzkultūru sabiedrībā Eiropā, prasme tās 
izmantot pedagoăiskajā procesā. 

3. Zināšanas par dažādiem personības pašizpētes un pašvērtēšanas līdzekĜiem,  
darījumrakstiem un prasme tos izmantot karjeras plānošanā un vadīšanā. 

 
Kursa saturs.  
Karjeras izglītības nozīmība personības socializācijas veicināšanai daudzkultūru vidē. 
Karjeras izglītības būtība un pieredze Eiropā. 
Karjeras izglītības satura pedagoăiski psiholoăiskais pamatojums daudzkulturālā  pedagoăiskajā 
vidē. 
Skolēnu individuālo vajadzību apzināšana un īstenošana karjeras izglītības procesā skolā. 
Karjeras izglītības integrēšanas metodiskās nostādnes skolas pedagoăiskajā procesā. 
Audzināšanas programmu veidošanas vispārīgās likumības un karjeras izglītības satura 
integrēšanas iespējas. 
Vērtējuma un pašvērtējuma organizācija skolēnu karjeras izglītībā. 
Darba materiālu izvēle un izstrāde karjeras izglītības īstenošanā mācību stundās un ārpusstundu 
nodarbībās. 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 
Kursu apgūst latviešu valodā . 
 
Literat ūra. 

1. Apsīte I., Briede B., Pēks L. (2003). Izglītība personības attīstības ekoloăijas skatījumā. 
Starptautiskā konferences rakstu krājumā: Lauku vide. Izglītība. Personība. Jelgava: 
LLU, 12. – 16. 

2. Applying Career Development. Theory to Counseling.// www.wadsworth.com  
3. Capra, F. (1996).  The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. 

Anchor Books, Doubleday, New York.  



 

   

4. Carl, McDaniels, Norman ,C. Gysbers,San Francisco. (1992).- Counseling for Career 
Development .- London. 

5. Dawkins, R. (1993). Viruses of the Mind. Dennett and his Critics. Blackwell Publishers, 
pp. 13-27.  

6. Daws, P. (1992) Are Careers Education Programmes in Seconday Schools a Waste of 
Time? - A Reply to Roberts: Postcript in Dryden, W. & Watts, A.G (eds) Guidance and 
Counselling in Britain: a 20 year perspective, Cambridge: Hobsons Publishing, p 208-
210.  

7. Dzīves apstākĜu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkcionāliem 
traucējumiem. K.Grunevalda red.( 2003)- Madona: Velku fonds. 

8.  Geidžs N.L., Berliners D.C. (1999) Pedagoăiskā psiholoăija.-  Rīga: Zvaigzne ABC. 
9. Haken, H. (1993). Synergetics as a Strategy to Cope with Complex Systems. In H.Haken 

and A.Mikhailov (eds.). Interdisciplinary Approaches to Nonlinear Complex Systems. 
Springer-Verlag.  

10. Lowe, B. (1981). The relationship between vocational interest differentation and career 
undecidedness. Journal of Vocational Behavior, 19, 346-349. 

11. Karjeras izglītības mērėi pamatskolā. ieteikumi skolotājiem, klašu audzinātājiem 
pamatskolas skolēnu zināšanu, prasmju un iemaĦu veidošanai starppriekšmetu 
tēmā.(2004)-Rīga: PIAA. 

12. Karjeras iespēju izpēte.(2003).- rīga: PIAA. 
13. Naess, A. (1973). The shallow and deep, long-range ecology movement: A summary. In 

Queiry, 16, 95-100. 
14. Ness A., Heukelands P.I. (2001). Dzīves filozofija. Personīgas pārdomas par jūtām un 

prātu. Rīga:Norden AB.  
15. Samuel, H.Osipow, Louise, F.Fitzgerald.(2002)Theories of Career Development. 4th ed.-

London. 
Interneta resursi: www.euroguidance.lv 
                           www.europass.lv 
                           www.apa.lv 
                          www.aic.lv 
                          www.nva.gov.lv 
                         www.eib.gov.lv 
                             

Īpašas piezīmes. Studiju kursa apguves procesā nepieciešama svešvalodu prasme un prasme 
strādāt ar datoru, priekšzināšanas didaktikā, skolas pedagoăijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

Studiju kursa nosaukums. Izglītības attīstības plānošana. 

Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 

Apjoms  2  KP , 3 ECTS  

Kursa autors un docētājs : dr.paed. Valdis KrastiĦš 

Kursa mērėis. Sekmēt studenta kā potenciālā izglītības darba vadītāja stratēăiskās un attīstības 
domāšanas un prasmju attīstību  izglītības procesa plānošanā. 

Paredzētais rezultāts. Studenti attīsta profesionālo  kompetenci izglītības darba plānošanā 
izglītības struktūrvienībā, izglītības institūcijā un nozarē kopumā, lietojot analītiskās un sintēzes 
metodes, izmantojot dažādus izglītības indikatorus izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanā 
un kvalitātes sekmēšanā.  

Kursa saturs. Studiju kurss virzīts  izglītības nozares vēsturiskās un esošās situācijas 
apzināšanā, kas kalpo par pamatu attīstības plānošanai izmantojot dažādas menedžmenta 
metodes. Tiek aplūkoti paĦēmieni un metodes izglītības iestādes darba plānošanā, meklētas 
kopsakarības starp izglītības nozares politiku un izglītības iestādes darba organizēšanu un 
plānošanu šīs politikas īstenošanā dzīvē. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Ievads.. Izglītības vide un 
izglītības politika 

2 1   

2. Izglītības mērėis. Latvijas 
izglītības koncepcija. 
Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2007-
2013 

2 1   

3. Izglītība kā pakalpojums. 
Izglītības iestādes iekšējā 
un ārējā vide. 

2 1   

4. Konkurence 
izglītībā.21.gs. iezīmes 
izglītības attīstībā (skolā, 
valstī, Eiropā, pasaulē) 

2 1   

5. Stratēăiskā plānošana, 
stratēăiju veidi. 

2 1   

6. Attīstības plānošana. 
PārmaiĦu plānošana. 

2 1   



 

   

Plānošanas mērėis. 
7. Prioritāšu noteikšana. 

Lēmuma veidošana 
plānošanas procesa 
organizācijā. 

2 1   

8. Izglītības iestādes darba 
plānošana. 

2 1   

9. Misijas, vīzijas jēdzieni 
plānošanā. Uzdevumu 
plānošana. Mērėu un 
uzdevumu vienotība. 

2 1   

10. Attīstības plāna struktūra, 
tās veidošanas metodika. 

2 1   

11. Plānošanas metodes un 
paĦēmieni. 

2 1   

12. Plāna ieviešana un 
īstenošana. Koriăēšana. 

2 1   

13. Mācību procesa plānošana 
izglītības iestādē. Skolas 
darba pašvērtēšanas 
procesa nozīme 
plānošanā. 

2 1   

14. Resursu plānošana 
izglītības iestādē. 

2 1   

15. Plāna un plānošanas 
efektivitātes 
paaugstināšana. 

2 1   

16. Izglītības plānošana un 
izglītības kvalitāte. 

2 1   

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Izglītības likumdošanas 

akti. 
 ziĦojums  prezentācija 

2. Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 
noteikumi par izglītību. 

ZiĦojums par 
mērėiem un  
uzdevumiem 

prezentācija 

3. Izglītības pakalpojums un 
tā kvalitāte 

ziĦojums prezentācija 

4. Sabiedrības pieprasījums 
pēc kvalitatīvas izglītības 

ZiĦojums  prezentācija 

5. Valsts, pašvaldības un 
privātā sektora darbība 
izglītībā. 

ziĦojums prezentācija 

6. Latvijas līdzdalība 
starptautiskajos 
salīdzinošajos izglītības 
pētījumos un to rezultātu 
izmantošana izglītības 
nozares attīstībā. 

ziĦojums diskusija 



 

   

7. Latvijas līdzdalība 
izglītības procesos Eiropā 
un pasaulē 

ziĦojums Diskusija par mērėiem 
un uzdevumiem 

8. Pedagoăiskā procesa 
plānošana skolā. 

ziĦojums prezentācija 

9. Operatīvā un taktiskā 
plānošana izglītības 
iestādē. 

ziĦojums prezentācija 

10. Resursu plānošanas 
piemēri izglītības iestādē. 

ziĦojums prezentācija 

11. Prioritāšu noteikšanas 
piemēri attīstības plānam. 

ziĦojums prezentācija 

12. Pasaules Bankas projekts 
izglītības plānošanā 
Latvijā 

ziĦojums prezentācija 

13. Vadītāja profesionālās 
kompetences un to 
attīstība kā pamats 
optimāla plāna izveidei 

ZiĦojums  prezentācija 

14. Personāla izglītošana un 
iesaistīšana plānošanas 
procesā 

ziĦojums prezentācija 

15. Izglītības darba plānošana 
pirmsskolas izglītības 
iestādē 

ziĦojums prezentācija 

16. Pedagoăiskā analīze skolu 
praksē 

ziĦojums prezentācija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Mutvārdu eksāmens.  

Kursu apgūst latviešu valodā   

Literat ūra.  

Obligātā literatūra: 

1. Caune J. u.c. “Stratēăiskā vadīšana’, Kamene, 232 lpp. 

2. Forands I. “Biznesa vadības tehnoloăijas”, Latvijas Izglītības fonds, 330 lpp. 

3. Forands I. “Stratēăija.Kvalitāte’, Riga, 2000, 253 lpp. 

4. Hellera R. red. “Vadībzinības Rokasgrāmata”, Zvaigzne ABC, 2004, 256 lpp. 

5. Kalve Ie. “Apseglot pārmaiĦu vējus”, Turība, 2005. 

6. Starlings G. “Valsts sektora pārvalde’, Valsts administrācijas skola, 1999, 616 lpp. 

7. Šmite A. „Izglītības iestādes vadība.2.d. Misija. Funkcijas. Koncepcija. Plānošana.”, 
RAKA, 2004, 266 lpp. 

8. Pedagoăijas terminu vārdnīca. Zvaigzne ABC, 2000, 248 lpp. 

9. Gudjons H. „Pedagoăijas pamatatziĦas”, Zvaigzne ABC, 1998, 394 lpp. 

10. Fjelds S.E. „No parlamenta līdz klasei”, Rīgas pilsētas skolu valde, 1998,72 lpp. 

11. Eiropas Komisija „Mācīšana un mācīšanās. Baltā grāmata”,  Akadēmisko programmu 
aăentūra, 1998, 88 lpp. 



 

   

12. Latvijas izglītības koncepcija. IZM, 1995, 32 lpp. 

13. Praude  V., BeĜčikovs J. “Menedžments”, Vaidelote, 2001, 507 lpp. 

14. Tautas attīstība. Jumava, 2002 

15. Vilkaste A. “Skolas ilgtspējīgas attīstības plānošana”, RAKA< 2004, 103 lpp. 

16. Vanags E.< Vilka I. “Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija’ , LU, 1999 

17. Izglītības attīstības pamatnostādnes. 2007.-2013.gadam / www.izm.gov.lv 

18. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam/ www.izm.gov.lv 

19. Pedagogu darba samaksas noteikumi/ www.izm.gov.lv 

20. IZM publiskais pārskats par 2005.gadu/ www.izm.gov.lv 

21. Latvijas Republikas Nacionālais ziĦojums par izglītības attīstību/ www.izm.gov.lv 

22. Pētījums „Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā”/ www.izm.gov.lv. 

23. Izglītības likums., Rīga, Vārti, 1999. 

24. Vispārējās izglītības likums, Rīga, Vārti, 1999 

25. Augstskolu likums, Rīga, Vārti, 1999 

26. Profesionālās izglītības likums, Rīga, Vārti, 1999. 

27. Valsts valodas likums/ www.izm.gov.lv 

28. Valsts pārvaldes likums/www.mk.gov.lv 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Gailīte I. „Pedagoăiskā analīze skolu praksē’, Rīga, Mācību grāmata, 2000, 182 lpp. 

2. Geipele I.,Tambovceva T “Projektu vadīšana”, Valters un Rapa, 2004, 187 lpp. 

3. Geus A. “Dzīvīgais uzĦēmums’ Fontes R&I , 312 lpp. 

4. Armstrong M., Stephen T. „A Handbook of Management and Leadership”, Kogan 
Page,London and Sterling, VA, 2005,242 p. 

5. Dawson T.”Principles of modern management”, Tudor, 1998, 407 p. 

6. Glass N.”Management masterclass”, NB Publishing, 1998, 354 p. 

7. Preedy M.ed. „Strategic Leadership and Educational Improvement”, The Open 
University, 2003, 309 p. 

8. French W., Bell C. “Organizational development”, Prenctice Hall, Englwood Cliffs, NJ 
07632, 1995 

9. Richardson B., Richardson R. “Business Planning”, Pitman Publishing, 290 p. 

 

Īpašas piezīmes. 
Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt:  Iepriekš nepieciešams apgūt 
studiju kursu vadības vispārējos pamatos. 
  

 
IZSKATĪTS 



 

   

VEN Skolvadības katedras sēdē 
2007. gada 16. aprīlī 

Kat. vad. ______________asoc.prof.,dr.paed.I.Muzis 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums. Izglītības kvalitāte un vērt ēšana. 
 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 
skolotājs 
 
Apjoms. 2 KP, 3ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektors, mag. chem. Emīls LiepiĦš. 
 
Kursa mērėis. Iepazīties ar izglītības kvalitātes raksturlielumiem un to novērtēšanas 
pamatprincipiem, kas dod iespēju pilnveidot izglītības darba vadītāja un skolotāja profesionālo 
darbību. 
 
Paredzētais rezultāts. Studenti gūst iespēju iepazīties ar izglītību raksturojošajiem 
statistiskajiem lielumiem, jaunāko normatīvo dokumentāciju izglītībā, mācās izvērtēt dažādus 
mācību materiālus un veidot materiālus dažādu izglītības organizācijas un rezultātu kvalitātes 
kontrolei. 
 
Kursa saturs. 

 
Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 
stundas 

Nr.
p.k. 

Temats Pilna laika 
studijas 

32 

Nepilna laika 
studijas 

16 

Pilna laika 
studijas 

48 

Nepilna 
laika 

studijas 
64 

1. Izglītības kvalitātes 
jēdziens. 

2 2 

2. Izglītības indikatori. 4 2 
8 12 

3. Izglītības normatīvie 
dokumenti valstī. 

4 2 8 10 

4. Izglītības normatīvie 
dokumenti izglītības 
iestādē.  

4 2 8 10 

5. Vērtēšanas pamatprincipi. 4 1 
6. Kvantitatīvā vērtēšana. 

Pārbaudes darbu 
veidošana un analīze. 

6 3 
12 16 

7. Kvalitatīvā vērtēšana. 4 2 
8. Iestādes pašvērtējums. 2 1 

9. 
Skolēnu sasniegumu 
starptautiskie salīdzinošie 
pētījumi. 

2 1 
12 16 



 

   

 
 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Izglītības indikatoru 
pētījums. 

Referāts Darba aizstāvēšana 

2. Stundu plāna veidošana. Patstāvīgs rakstu darbs  
3. Mācību temata materiālu 

izstrāde (mērėu un 
uzdevumu izvirzīšana, 
sasniegumu prognoze, 
stundu plānošana, pārbaudes 
darba izveide) 

Patstāvīgs projekts  

 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā.  
 
Literat ūra. 
Kvalitātes rokasgrāmata: procedūra un prakse./ Aut.D. Kristofersena un citi/, R., Eiropas 
izglītības fonds, 2000, 95lpp. 
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Sērija "Izglītības kvalitāte". 
Ikgadējie izdevumi "Education at Glance" 
Latvijas Izglītības likums. 
Vispārējās izglītības likums. 
Profesionālās izglītības likums. 
Augstskolu likums. 
Latvijas Republikas izglītības koncepcija u. c. aktuālākie normatīvie dokumenti: 
htpp://www.izm.gov.lv; 
htpp://www.isec.gov.lv;  
ISEC ikgadējie izdevumi "Pārbaudes darbi 9. klasei" un "Pārbaudes darbi 12. klasei" 
LU PPF Izglītības pētniecības institūta monogrāfiju sērija "Izglītības pētniecība Latvijā". 
Laikraksts "Izglītība un kultūra" 
VIKNVA gada pārskats, 2006 
www.izm.gov.lv/Dokumenti/Visparizglitojsa%20izglitiba/VIKNVA/VIKNVA_gada_parsk_200
6.doc 
Latvija starptautiskā ziĦojumā par sasniegumiem izglītības jomā 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147794e.pdf 
Skolu pašnovērtējuma rokasgrāmata. 
Citi aktuāli izdevumi par izglītību. 
 
Īpašas piezīmes. 
Lai studiju kursu varētu apgūt, studentiem ir jābūt pamatzināšanām kādā no mācību 
priekšmetiem, didaktikas pamatos, iepriekšējai pieredzei vērošanas praksēs..  

 
IZSKATĪTS 

 Skolvadības katedras sēdē 
2007. gada 16.aprīlī 

Kat. vad._______________ 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 

Studiju kursa nosaukums. Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā. 
Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs. 

Apjoms   2 KP , 3 ECTS  

Kursa autors un docētājs:  dr.paed. Valdis KrastiĦš   

Kursa mērėis. Prast saskatīt un vadības darbā efektīvi izmantot izglītības attīstības tendenču 
ietekmi uz izglītības institūcijas vadīšanu  

Paredzētais rezultāts. Kursa noslēgumā studenti prot analizēt un vadības darbā izmantot 
izglītības nozares raksturojumu, saistot šo raksturojumu ar izglītības iestādes attīstības 
prognozēšanu  un plānošanu, studenti saprot izglītības indikatoru izmantošanu izglītības vadības 
procesā. 

Kursa saturs. Kursa saturā ietverts izglītības attīstības raksturojums pirms un pēc 1991.gada 
Latvijā, akcentējot Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības izglītības telpā. Tiek raksturota 
Latvijas izglītības pakāpes, formas, veidi saistībā ar darba tirgus, ekonomikas attīstību valstī un 
Eiropā. Tiek aktualizētas  izmaiĦas Latvijas izglītības likumdošanā un citos ar izglītību saistītajos 
normatīvajos aktos, tiek aplūkoti  izglītības plānošanas un izglītības politikas jaunākie 
dokumenti. 

 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Izglītības attīstības 
jēdziens, tā skatījums 
laika periodā un 
mūsdienās. 

2 1   

2. Latvijas izglītības 
likumdošana, izmaiĦas, 
aktualitātes. 

2 1   

3. PārmaiĦu plānošana un 
vadīšana izglītībā pēdējos 
divos mācību/studiju 
gados. 

2 1   

4. Izglītības pakalpojuma 
būtība, plānošana, vadība. 
Sabiedrības pieprasījums 
izglītībā. 

2 1   



 

   

5. Latvijas izglītība Eiropā. 
Attīstību ietekmējošie 
faktori. Izglītības 
pieejamības veicināšana. 

2 1   

6. Dažādās izglītības pieejas 
un sistēmas. Uzdevumi 
izglītībā. Eiropas 
izglītības programmas. 

2 1   

7. Baltijas izglītības telpa. 
Sadarbības iespējas. 

2 1   

8. Modernās izglītības 
raksturojums. 

2 1   

9. Izglītības mērėa attīstības 
dinamika Latvijā un 
Eiropā, pasaulē. 

2 1   

10. Audzināšanas uzdevumi 
izglītībā. Audzināšanas 
programmas attīstība. 

2 1   

11. Karjeras izglītība 
vispārējā izglītībā. 

2 1   

12. Informācijas tehnoloăijas 
un mācību process. 
Pieredze, attīstība. 

2 1   

13. Mūžizglītība, tās 
plānošana un vadība 
Latvijā un Eiropā. 

2 1   

14. Pedagoăiskā 
menedžmenta 
raksturojums Latvijā 

2 1   

15. Izglītības politikas  
virzošā ietekme izglītības 
pakāpēs un veidos. 

2 1   

16. Valsts, pašvaldības un 
privātā sektora loma 
izglītībā. 

2 1   

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1.  Piemērs. 

Referāts, 
projekts u.c. 

Piemērs. Kontroldarbs, darba 
aizstāvēšana u.c. 

2. Izglītības nozares 
attīstības uzdevumi 
Latvijas nacionālās 
attīstības plānā 2007-
2013 

referāts prezentācija 

3. Latvijas Nacionālā 
Lisabonas programma 
un izglītības nozīme 
kvalitatīva darbaspēka 
sagatavošanā 

ziĦojums prezentācija 



 

   

4. Latvijas izglītības 
attīstības 
pamatnostādnes 2007 -
2013 

ziĦojums prezentācija 

5. Latvijas izglītības 
attīstības plānošanas 
raksturojums pēc 
1991.gada 

ziĦojums prezentācija 

6. Izglītības programmas 
un standarti , to 
attīstība 

ziĦojums Prezentācija, diskusija 

7. Izglītības kvalitātes 
paaugstināšanas kārtība 
un procedūra vispārējā 
izglītībā 

ziĦojums diskusija 

8. Izglītības kvalitātes 
paaugstināšana 
profesionālajā izglītībā 

ziĦojums prezentācija 

9. Izglītības kvalitātes 
paaugstināšana  
augstākajā izglītībā 

ziĦojums prezentācija 

10. Starptautiskās izglītības 
programmas, iespējas 
un pieredze. 

ziĦojums Prezentācija, diskusija 

11. Problēmu uzstādījums 
un risinājums izglītībā 

ziĦojums diskusija 

12. Augstākās izglītības 
attīstības perspektīvas 
Latvijā  

ziĦojums diskusija 

13. Maăistrantūra un 
doktorantūra,  
uzdevumi  

ziĦojums diskusija 

14. Izglītība un zinātnes 
attīstība Latvijā 

ziĦojums prezentācija 

    
    

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Rakstveida ieskaite ar atzīmi. 

Kursu apgūst latviešu  valodā 

Literat ūra.  

Obligātā literatūra: 

1. Broks A. u.c. “Izglītības indikatoru sistēmas’, Rīga, 1998. 

2. Broks A. “Izglītības sistemoloăija’, RAKA< 2000. 

3. Latvijas gadagrāmata Jumava, 2004,229 lpp. 

4. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 200-2013, NAP, 2006 

5. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam/ www.izm.gov.lv 

6. Mūžizglītības  politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam/ www.izm.gov.lv 



 

   

7. Pedagogu darba samaksas noteikumi /’www.izm.gov.lv 

8. IZM publiskais pārskats par 2005.gadu/ www.izm.gov.lv 

9. www.politika.lv/izglītība un nodarbinātība 

10. ŠiĜĦeva L.,Eglīte E. “Kas ir problēmbalstīta izglītība”, Rīga, 2001, 130 lpp. 

11. Geske A., Grīnfelds A. “Izglītības pētījmu metodoloăija un metodes”, RAKA< 2001, 108 
lpp. 

12. Špona A> “Audzināšanas teorija un prakse”, RAKA< 2001., 162 lpp. 

13. Špona A. “Audzināšanas process teorijā un praksē”RAKA, 2004, 190 lpp. 

14. TauriĦa Ž. “Kompetences jēdziens un izpratne mūsdienu tālākizglītībā”, Rīga, 2005 

15. Matemātikas un dabaszinātĦu izglītības attīstības tendenču starptautiskais pētījums 1995-
1999, Mācību grāmata, 2000 

16. Mācīšanās nākotnei. Latvijas OECD valstu Starptautiskā skolēnu novērtēšanas 
programma 1998-2004, Rīga, 2004. 

 

Ieteicamā literatūra : 

 1. Garjāne   B. Personības veidošana vidusskolā, promocijas darba kopsavilkums, 1998 

 2. Miljevic-Ridicki u.c. “Education for development”, NAKLADA Slap, 1999 

3. Teaching Adult Educators in Continuing and Higher Education, Universytet Mikolja 
Kopernika, Torun, 2006 

4. School Effectiveness and School Improvement.An international Journal of |Research,Policy 
and Practice,Swets#Zeitliger publishers. 

5. International Studies in Educatiuonal Administration, CCEAM,The education Publishing 

6. Novoa A. ed. “Fabricating Europe”, Kluwer Academic Publishers, 2002, 161 p     
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VEN Skolvadības  katedras sēdē 

2007. gada 16.aprīlī 

Kat. vad. _______________asoc.prof.,dr.paed. I.Muzis 



 

   

 
RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

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

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums. Izglītības politika 

Studiju programmas nosaukums. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs 

Apjoms  2 KP  

Kursa autors un docētāji. Dr.paed. Aldis Baumanis 

Kursa mērėis. Veidot priekšstatu par izglītības politikas likumsakarībām, dot iespēju apgūt 

zināšanas par izglītības sistēmas likumdošanas, pārvaldes un finansēšanas pamatprincipiem, 

iepazīstināt studentus ar dažādu valstu izglītības sistēmu īpatnībām. 

Paredzētais rezultāts. Apgūtas izglītības sistēmas uzbūves pamatlikumsakarības, izglītības 

finansēšanas pamatprincipi, iegūts priekšstats par dažādu valstu izglītības sistēmām 

Kursa saturs. 
Satura tematiskais plānojums. 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Izglītības politikas 

jēdziens un struktūra 
4 2 6 8 

2. Izglītību iegūstošie un tos 
raksturojošo parametru 
izmaiĦu likumsakarības 

4 2 6 8 

3. Izglītības iestāžu tīkls un 
tā attīstības 
likumsakarības  

4 2 6 8 

4. Izglītības sistēmā 
nodarbināto kopums un 
to raksturojošo parametru 
izmaiĦu likumsakarības 

4 2 6 8 

5. Izglītības indikatori un to 
nozīme lēmumu 
pieĦemšanā izglītības 
politikā 

4 2 6 8 

6. Izglītības ekonomikas 
pamatprincipi 

4 2 6 8 

7. Dažādu valstu izglītības 
sistēmas un to savstarpējā 
salīdzināmība 

4 2 6 8 



 

   

8. Ievads teorijā par 
investīcijām humānajā 
kapitālā 

4 2 6 8 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Divi valstu izglītības 

sistēmu salīdzinājums 
no izglītības politikas 

viedokĜa 

Patstāvīgs 
pētījums 

Referāts, prezentācija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  

Kursu apgūst latviešu valodā.  

Literat ūra.  
Obligātā literatūra 

1. R.Inne u.c. Skolvadība – idejas, versijas, pieredze. – RaKa, 1996. 
2. A.Broks u.c. Izglītības indikatoru sistēmas. – R., 1998.. 
3. A.Broks Izglītības sistemoloăija. – RaKa, 2000. 
4. Eiropas savienības valstu Izglītības un profesionālās izglītības sistēmu struktūra. – 

Eiropas komisija, EURYDICE Latvijas aăentūra, 1999. 
5. Latvijas izglītības likumdošana 

 
Ieteicamā literatūra 

 
1. The World Development Indicators 2006, - The World Bank, 2006. 
2. Education at a glance OECD Indicators 2006, - OECD, 2006.  
3. G.Lībermanis Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas – II, Kamene, 

1998 
4. ZiĦojumi par tautsaimniecības attīstību Rīga Ekonomikas  
5. G.S.Becker Human Capital, - The University of Chicago Press, 1993. 
6. Salīdzinošie pētījumi  (OECD un citi) 
7. Latvijas pašvaldību un finansu likumdošana 

 

Īpašas piezīmes. 
Zināšanas par pedagoăijas pamatlikumsakarībām, prasmes strādāt ar datoru. 

 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 

Skolvadības katedras sēdē 

2007. gada 16. aprīlī 

Kat. vad. _______________I.Muzis 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums: Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 
 
Studiju programmas nosaukums:  

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
Apjoms: 3KP, 4,5ECTS 
 
Kursa autors un docētāji . Autors mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā,  

pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības 

procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba 

organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzin izglītības iestādes vadītāja 

funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Skolu darbības pamatjomas. Studenti 

apgūst efektīva pedagoăiskā procesa vadības  tehnoloăijas, kuras ir atbilstošas mūsdienu skolu 

praksei. Studentiem jāizprot pedagoăiskā procesa plānošana, atbilstoši standartam. Studenti spēs 

veidot kritisku un prakstisku izpratni par galvenajām pieejām pedagoăiskā procesa organizēšanā, 

izpratīs pedagoăiskā procesa pamatkoncepcijas, zinās nozīmīgākās pedagoăisko darbinieku 

kompetences, spēs organizēt pedagoăisko procesu mācību iestādē  Studiju kurss veicina 

pedagoăiskā procesa vadības kompetenču veidošanos : darba plānošanā, skolas darbības virzienu 

izprašanā, skolas pedagoăiskā procesa vadībā, kontrolē un analīzē.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kont

aktst. 
PLS 

Kontak
tst. 

NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
2 1 1 2 

2. Komandas darbs pedagoăiskā prcesa vadībā 2 1   
3. Izglītības attīstības un sabiedrības attīstības 

mijsakarības teorijā un praksē 
3 1,5   

4. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

3 1,5 2 4 

5.  Izglītības principi, izglītības vadīšanas 2 1   



 

   

principi, mācību stundas principi. 
6. Mācību didaktiskie modeĜi 2 1 1 2 
7. Intelekta tehnoloăija 4 2   
8. Moderācija kā tehnoloăija 3 1,5 2 4 
9.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 4 2   
10.  Paātrinātā mācīšanās klasē, interaktīvā 

mācīšanās 
2 1   

11. Mēdiju didaktika 3 1,5   
12. Mēdiju pedagoăija 3 1,5   
13. Datoratkarība, preventīvā darbība tās 

bloėēšanai 
4 2   

14. Pētījumi un prognzes ( PISA, OECD, 
TIMSS) 

2 1   

15. Sadarbības organizēšana ar vecākiem, 
efektīva pedagoăiskā procesa 
nodrošināšanai 

3 1,5   

16. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

3 1,5 2 4 

17. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes 4 2 2 4 
18. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 

standartam un skolēna mācīšanās spējām 
3 1,5 2 4 

Kopā                                                                                    48          24            12           24          
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
Grupu darbs Prezentācija 

2. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

Patstāvīgais 
darbs 

Pārbaudes 
darbs 

3. Mācību didaktiskie modeĜi Argumentētā 
eseja 

Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Moderācija kā tehnoloăija Moderācijas 

metodes 
Prezentācija 

5. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes Prakstiskais 
darbs 

Prezentācija 

7. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 
standartam un skolēna mācīšanās spējām 

Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( pedagoăiskā procesa problēmsituācijas 
analīze) 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 



 

   

 
Obligātā literatūra 
ŠmBroks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata ”Izglītības 
programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. OECD pētījumi. Tautsaimniecības attīstība. “Skolas 
un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē”. BaldiĦš, Raževa 
2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un attīstība splānošanas rokasgrāmata”, “Atbalsts 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanai (latv.v , soc zin.)” Pamatizglītības 
standarts”. “Nacionālā attīstības politika”. “ Izglītības likums”. “Izglītības attīstības koncepcija”. 
Periodika – “Skolotājs”, “Izgl ītība un kultūra” J.Valbis. “Skolēna personības attīstība – izglītības 
virsuzdevums” Zvaigzne ABC 2004. . “Moderācija” 2003. NOVA , I.Žogla Didaktikas 
teorētiskie pamati. Teorija un prakse RaKa 2001., Klaus Dīters Hofmanis  Prezentācijas un 
moderācija. Zvaigzne ABC 2005. Karolīne Hēnkampa Indigo fenomens Jaunā laikmeta bērni. 
Jumava 2006. 
 

Ieteicamā literatūra 

“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba grupa. 
Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. RaKa 1999. 
“Izgl ītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 2001. “Savādāks bērns 
skolā – kā sniegt nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 2003 “Kvalitatīva skolas attīstība” 
ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. RaKa 2000. Periodika “Izglītība un 
kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. Herberts Gudjons Pedagoăijas pamatatziĦas 
Zvaigzne ABC 1998., I.Gailīte Pedagoăiskā analīze skolu praksē. Mācību grāmata 2000. Roberts 
Fišers Mācīsim bērniem domāt RaKa 2005.,  
 

Literat ūra svešvalodā 
Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  Smolka D., 
Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. Auer Verlag 2001. 
Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie der Schule Wiater W. Auer 
Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau Schooningh UTB 2003.Des Schulmeiser 
Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – hilfe Schnabel J. Auer Verlag 2000. Kron/Sofas 
Mediendidaktik Reinhardt Verlag 2003., Bernward/Hoffmann Medienpaadagogik Schooningh 
UTB 2003. Peter Faulstich Selbstbestimtes Lernen Juventa 2002.W.Wiater Unterrichtsprinzipien 
Auer verlag 2001., UNICEF Situation der Kinder in der Welt 2004., Pocket Power 
Moderationsteshniken Hanser 2002. ,Pocket Power Wissens management” Hanser 2002., Hans 
Rolff/Hans Sshmidt Brenpunkt Schulleitung und Schulaufsicht. Koncepte und Anregung Fuur 
Praxis Luchterhand 2002., Monika Murphy- Witt, Petra Stamer-Brandt Was Kinder Fuur die 
Zukunft brauchen. GU Verlag 2004.,Friedrich W.Kron Grundwissens Didaktik UTB Reinhardt 
Verlag 2000., Christa DyrdaSchule – Innovation- Erfolg Potenziale aktivieren, 
Selbstmanagement Fuur Schulen Gabal verlag 2002. Hans Schachl Was haben wir im Kopf Die 
grundlagen Fuur gehirngerechtes Lehren und Lernen Veritas verlag Linz 2005. 
 

Īpašas piezīmes 
Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. Obligāts  
patstāvīgais darbs 

Izskatīts 
Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 18. aprīlī 
Kat. vad.__________ 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 14 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Specializācijas studiju programma 

Inform ātikas skolotājs 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
Profesionālā specializācijas studiju programma paredz sagatavot skolotājus informātikas 

priekšmeta mācīšanai saskaĦā ar Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas noteikto izglītības 
standartu.  

Programmas ietvaros studenti apgūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas mūsdienu 
informācijas un komunikācijas tehnoloăijās, iegūst praktiskās iemaĦas informācijas apstrādē ar 
datoru, īpaši akcentējot datoru pielietojumu izglītībā, apgūst programmēšanas pamatiemaĦas un 
informātikas priekšmeta mācību metodiku, lai īstenotu un tālāk attīstītu RPIVA koncepcijas 
nostādni par “izglītību kā mērėtiecīgi organizētu stabilu un nepārtrauktu komunikāciju radošai 
pieredzes pārmantošanai”. 

Informātikas skolotāja profesionālā studiju programma paredzēta studentiem ar 
priekšzināšanām informātikas pamatkursu līmenī. Programmas apguvi var uzsākt pēc RPIVA 
sekmīgi (vērtējums ne zemāks par 7 ballēm) apgūta informātikas kursa “Informātika pedagoăijā” 
(4 kredītpunkti) vai „IKT pedagoăijā” (2 kredītpunkti) vai apliecinot savu prasmi atbilstošas 
grūtības pakāpes projekta darbā. 

  
Studiju programmas apguve ir plānota 4 semestru laikā, 40 kredītpunktu apjomā profesijas 

apguves studiju priekšmetos. Kopējo programmu veido sekojoši mācību priekšmeti: 
 

1.  Pedagoăiskā procesa vadība un metodika (3 kredītpunkti)  
2.  Informātikas mācību metodika  (6 kredītpunkti). 
3.  Programmēšanas pamati  (4 kredītpunkti). 
4.  Operētājsistēmu pamati (2 kredītpunkti). 
5.  Lietojumprogrammatūra  (7  kredītpunkti). 
6.  Datori izglītībā  (2 kredītpunkti). 
7.  Datori izglītībā (kursa darbs) (2 kredītpunkti). 
8.  Datoru aparatūra un datortīkli  (4 kredītpunkti). 
9.  Prakse  (8 kredītpunkti)  
10. Kvalifikācijas darbs (2 kredītpunkti). 

 
Informātikas skolotāja sagatavošanā liela nozīme ir stabilu praktisko iemaĦu veidošanai, 

tādēĜ priekšmetu programmās vairāk stundu atvēlēts praktiskajām nodarbībām un patstāvīgajam 
darbam.  
 
Mērėis  

Studiju programmas mērėis ir informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam, 
paredzot pakāpenisku studentu patstāvīgā darba spēju aktualizēšanu, sasniedzot tādu 
kompetences līmeni, kurā topošais skolotājs spētu orientēties un strādāt pasaules informācijas 
plūsmā, mērėtiecīgi pielietot datorus pedagoăiskajā darbībā un spētu iegūtās zināšanas un 
pieredzi nodot skolēniem. 
Uzdevumi 

1. Īstenot studiju saturu, kas sekmē izpratni par informācijas apstrādes iespējām ar 
datoru atbilstoši Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) prasībām. 

2. Attīstīt studentu prasmi orientēties jaunākajās informācijas tehnoloăijās un 
izvērtēt to pielietojuma iespējas savā pedagoăiskajā darbā, kā arī citu specialitāšu 
skolotāju praksē. 

3. Veidot izpratni par multimediju sistēmām un to pielietojuma iespējām pedagoga 
darbā. 

4. Attīstīt prasmi veidot skolā datorizētu mācību vidi. 
5. Veicināt pedagoăiskās darba iemaĦas darbā ar dažādu vecumu skolēniem 

informātikas prasmju apguvē. 



 

   

 
 
 
Studiju programmas saturs 
 
Lai īstenotu programmas mērėi, studentiem 

• jāprot orientēties jaunākajās informācijas tehnoloăijās un izvērtēt to pielietojuma 
iespējas savā pedagoăiskajā darbā, kā arī citu specialitāšu skolotāju praksē; 

• jāapgūst pilnīgas praktiskās iemaĦas darbam ar datoru aparatūru, tai skaitā ar 
multimediju aparatūru; 

• padziĜināti jāapgūst informātikas pamatkursus, t.i. ne tikai jāiegūst zināšanas, bet 
jāsasniedz tādu izpratnes un praktisko iemaĦu līmeni, kurā varētu analizēt un novērtēt 
datoru aparatūru un programmatūru, kā arī patstāvīgi apgūt jaunāko sistēmu un lietišėo 
programmatūru; 

• jāprot pielietot lietišėās programmatūras zināšanas (teksta redaktorus, tabulu 
procesorus, datu bāzu vadības sistēmas, integrētās vides iespējas) plaša uzdevumu loka 
risināšanai; 

• jāapgūst programmēšanas pamatiemaĦas algoritmiskajā valodā BASIC vai PASCAL, kā 
arī augsta līmeĦa valodā - VisualBasic; 

• jāzina lokālo un globālo datoru tīklu izveidošanas principi (no aparatūras un 
programmatūras viedokĜa); 

• jāpārzina globālo datoru tīklu izmantošanas iespējas un priekšrocības - elektroniskais 
pasts, informācijas meklēšana, informācijas pārsūtīšana, Internet pakalpojumu 
izmantošana, u.t.t. 

• jāapgūst materiālu sagatavošanas iemaĦas WWW serverim, balstoties uz hipertekstu 
tehnoloăiju; 

• jāizveido izpratne par multimediju sistēmām un to pielietojuma iespējām pedagoga 
darbā; 

• jāpārzina datoru administrēšanas programmatūra -  informācijas aizsardzības 
nodrošināšana, vīrusu meklēšanas un likvidēšanas programmas, arhivatori, datoru 
aparatūras tehniskās kontroles sistēmas u.c. 

• jāapgūst informātikas priekšmeta mācību metodiku; 
• jāzina, jāpiekrīt un jāievēro datoru lietošanas ētikas principi. 



 

   

 
Studiju formas un metodes 

Apmācības procesā tiek kombinētas teorētiskās un praktiskās metodes, lielāko laika daĜu 
veltot praktiskajam darbam. Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, kā arī studējot 
literatūru. Praktiskās iemaĦas studenti iegūst, strādājot ar apmācības datorprogrammām, vai 
arī izpildot apgūstamajām tēmām metodiski atbilstošus uzdevumus un patstāvīgi izstrādājot 
laboratorijas darbus. 

Studiju process ir plānots tā, lai radītu studentos patstāvības un drošības izjūtu, strādājot ar 
datoru, attīstītu analītiskas spējas, radošu pieeju, vēlēšanos un spējas apgūt jaunas zināšanas un 
prasmes. TādēĜ lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiek pielietotas elastīgas, studentus attīstošas 
un aktivizējošas mācību metodes, lai katrs students pilnveidotos savu individuālo spēju 
maksimālā līmenī. 

 
Vērt ēšanas tehnoloăija 

Programmas apguves gaitas kontrolei, studenti izpilda diagnosticējošus mutvārdu, 
rakstiskos vai  laboratorijas darbus. 

Teorijas  tēmu noslēgumā studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar testiem. Praktiskās 
iemaĦas tiek vērtētas izpildot tēmai atbilstošu praktisko vai laboratorijas darbu, individuālu 
projektu vai grupas projektu. Lietišėās informātikas skolotāja kompetences studenti apliecina, 
veicot pētījumu par aktuālu informātikas tēmu. 

Prasības informātikas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai: 
 

Pedagoăiskā procesa vadība un metodika eksāmens 
Informātikas mācību metodika - ieskaite, ieskaite, eksāmens. 
Programmēšanas pamati - ieskaite, eksāmens. 
Operētājsistēmu pamati - ieskaite. 
Lietojumprogrammatūra - ieskaite, ieskaite, eksāmens. 
Datori izglītībā - ieskaite, kursa darba aizstāvēšana. 
Datoru aparatūra un datoru tīkli - ieskaite, eksāmens. 
Vērojumu prakse - ieskaite. 
Aktīvā prakse - ieskaite. 
Kvalifik ācijas prakse - eksāmens. 
Kvalifik ācijas pārbaudījums: eksāmens –  kvalifikācijas darba  
  izstrāde un aizstāvēšana.  

 
Ieskaitēs un eksāmenos studentu zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.



 

   

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem 
specializācijas studiju programmā “Informātikas skolotājs”. 

 
 

 1. (5.) 
semestris 

2. (6.) 
semestris 

3. (7.) semestris 4. (8.) 
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Programmēšanas pamati 2 ieskaite 2 eksāmens     
Operētājsistēmu pamati     2 ieskaite   
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Datori izglītībā       2 ieskaite 

Datori izglītībā (kursa darbs)       2 
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Anotācijas 
 

1.  PEDAGOĂISKĀ PROCESA VADĪBA UN METODIKA (3 KREDĪTPUNKTI ) 
Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā, pedagoăisko 
procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības procesa 
plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba organizēšanā 
un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

2.  INFORM ĀTIKAS M ĀCĪBU METODIKA (6 KREDĪTPUNKTI ). 
Priekšmeta ietvaros studenti apgūst informātikas priekšmeta mācību metodiku, balstoties 
uz iepriekš iegūtajām zināšanām lietišėās informātikas kursos un bakalaura programmas 
pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetu kursos. Studenti iepazīstas ar stundu plānošanas 
metodiku un apgūst dažādas metodes lietišėās informātikas stundu organizēšanā, veic 
pētījumu par aktuālu informātikas tēmu.. Īpaši tiek apskatīta un analizēta lietišėās 
informātikas pasniegšanas metodika pamatskolā. 

3.  PROGRAMM ĒŠANAS PAMATI (4 KREDĪTPUNKTI ). 
Priekšmeta ietvaros studenti iepazīstas ar algoritma jēdzienu, pamata un sarežăītu 
algoritmu veidošanu un attēlošanu ar blokshēmām. Studenti apgūst programmēšanas 
iemaĦas algoritmiskajās valodās QBasic, Pascal un Visual Basic. Šajā kursā liels īpatsvars 
ir veltīts cilvēka un datora dialogvides veidošanas izpratnei un praktisko programmēšanas 
iemaĦu attīstīšanai. 

4.   OPERĒTĀJSISTĒMU PAMATI (2 KREDĪTPUNKTI ). 
Priekšmeta ietvaros studenti iegūst izpratni par operētājsistēmām, to instalēšanu, 
programmatūras versijām. Studentiem jāpārvalda darbs failu sistēmā, datu drošības 
nodrošināšanas pasākumi un jāprot novērtēt datorsistēmu izmantošanas rādītājus. 

5.  LIETOJUMPROGRAMMAT ŪRA (7 KREDĪTPUNKTI ). 
Studiju kursā tiek padziĜinātas lietišėās informātikas zināšanas un prasmes, atbilstoši 
ECDL prasībām (Eiropas datorprasmes sertifikāts - European Computer Driving Licence) 
6 moduĜu (Datorlietošana un rīkošanās ar datnēm. Tekstu apstrāde. Izklājlapas. Informācija 
un komunikācija. Datu bāzes. Prezentācija). Kursā studenti analizē lietišėās 
programmatūras iespējas un apgūst iemaĦas kā izvēlēties un instalēt nepieciešamo 
programmatūru, iemācās novērtēt datoru aparatūras atbilstību izvēlētajai programmatūrai. 
Studenti iegūst stabilas praktiskās iemaĦas strādāt ar biežāk lietoto programmatūru 
(dažādas vides, servisa un lietotāju programmas), kā arī iegūst iemaĦas patstāvīgi apgūt 
jaunāko programmatūru. 

6.  DATORI IZGL ĪTĪBĀ (2 KREDĪTPUNKTI ). 
Kursā studenti apgūst zināšanas un iemaĦas datoru pielietojumos mācību materiālu 
sagatavošanai, apmācībai, zināšanu testēšanai un datu apstrādei. Studenti iepazīstas ar 
iespējām pielietot datorus dažādos mācību priekšmetos, izmantojot apmācību programmas, 
kā arī pašiem sagatavot mācību materiālu apmācības programmām. Studenti iepazīstas ar 
prezentāciju sagatavošanas iespējām, multimediju aparatūru un programmatūru. Iegūtās 
zināšanas studenti pielieto kursa darba izstrādē par IKT pielietojumu izglītībā.  

7.  DATORI IZGL ĪTĪBĀ –KURSA DARBS (3 KREDĪTPUNKTI ). 
Kursā „Datori izglītībā” iegūtās zināšanas studenti pielieto kursa darba izstrādē par IKT 
pielietojumu izglītībā aktuālām tēmām. Kursa darbu tēmas tiek apstiprinātas Informātikas 
un dabaszinību katedras sēdē. 



 

   

 

8.  DATORU APARAT ŪRA UN DATORU T ĪKLI (4 KREDĪTPUNKTI ). 
Šajā kursā studenti iepazīstas ar datoru aparatūru tādā līmenī, lai varētu novērst vienkāršus 
bojājumus, analizēt un vērtēt jaunas aparatūras iegādes nepieciešamību. Studenti iepazīstas 
ar datoru tīklu veidošanas pamatprincipiem, apgūst lokālo un globālo datoru tīklu 
administrēšanu. Studentiem jāspēj uzturēt darba kārtībā un administrēt skolas datorklases 
aparatūru un datortīklu.  

9.  KVALIFIK ĀCIJAS DARBS (2 KREDĪTPUNKTI ). 
Kvalifik ācijas eksāmena forma ir kvalifikācijas darba izstrādāšana ar atklātu aizstāvēšanu. 
Kvalifik ācijas projektā jāapliecina prasme pielietot modernās informācijas tehnoloăijas 
mācību materiālu sagatavošanā, veikt patstāvīgu pētījumu par aktuālu problēmu, noformēt 
un prezentēt paveikto darbu. 

10.  PRAKSE (8 KREDĪTPUNKTI ). 
Prakses mērėis ir topošo informātikas skolotāju profesionālo un pedagoăisko zināšanu un 
prasmju pilnveidošana un novērtēšana. Prakses laikā studenti lielu laika daĜu velta savai 
pašizglītībai – apgūst prasmi orientēties speciālajā un pedagoăiskajā literatūrā, kā arī citos 
informācijas avotos (INTERNET, elektroniskajās enciklopēdijās). 
Vērojumu un aktīvās prakses laikā studenti vēro, salīdzina un analizē skolotāja – 
konsultanta vadītās stundas, mācās radoši izmantot iegūto pieredzi savās mācību stundās. 
Studenti apgūst praktiskās iemaĦas datorklases sagatavošanai mācību stundai – pārbaudīt 
datoru un perifērijas ierīču gatavību darbam, programmatūras integritāti un atbilstību 
stundas mērėiem. 
Kvalifik ācijas prakses laikā studenti attīsta prasmi sagatavot un vadīt mācību stundu 
atbilstoši mācību videi un skolēnu iepriekšējai sagatavotībai. 
 
 

Izmantojamie informācijas avoti 
 

1.  A. Andžāna red. Informātika. 1. daĜa. Ievads datorikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1993.(1995.) – 77 lpp. 

2.  A. Andžāna red. Informātika. 2. daĜa. Datorika. Ievads algoritmikā. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1994. – 158 lpp. 

3.  A. Andžāna red. Informātika. 3. daĜa. Programmēšana. Matemātiskie modeĜi. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1994. – 183 lpp. 

4.  L. Kuzmina. QBASIC uzdevumi un atrisinājumi. Rīga: Lielvārds, 1999. – 112 lpp. 
5.  G. Spalis. Turbo Pascal ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 1998. – 126 lpp. 
6.  M. Detlavs, K. Sataki. Ieskaties datoru pasaulē. Rīga: Datorzinību centrs, 1997. - 288 

lpp. 
7.  I. Pakalne un Rīgas Valsts 1.ăimnāzijas skolēni un absolventi. Lasāmā grāmata 

Informātikā. Rīga: Mācību grāmata, 1999. – 399 lpp. 
8.  V. Vilde. Datorzinības. Rīga, RaKa, 1999. – 189 lpp. 
9.  K. Veiss. Lietišėā informātika. Vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 163 lpp. 

10.  K. Sataki. Microsoft Windows95 ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1995. – 144 lpp. 
11.  I. Pakalne. Zīmēsim ar datoru. Rīga: Mācību grāmata, 1997. -144 lpp. 
12.  K. Sataki. Microsoft Word ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1996. – 151 lpp.  
13.  A. Geske, A. Grīnfelds. Teksta redaktors MS Word 6.0 un 7.0 for Windows. 

Lielvārde: “Lielvārds”, 1997. - 59 lpp. 
14.  A. Berovskis. Mācīsimies strādāt ar teksta redaktoru (Word 97). Rīga: Mācību 

grāmata, 1998. - 97 lpp. 



 

   

15.  D. Murāne, K. Sataki. Microsoft Word 97- no A līdz Z. Rīga: Datorzinību Centrs, 
1999.  – 133 lpp. 

16.  V. Vēzis. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1994. - 208 lpp. 
17.  L. Niedrīte. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga: ComputerLand, 1995. - 174 lpp. 
18.  J. Nāgelis. Microsoft ACCESS ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs, 1997 – 192 lpp. 
19.  J. Uzulāns. INTERNET ABC. NELSS, 1998 – 90 lpp.  
20.  D. Gaigala, I. Zvirbule. Lotus Notes ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999 – 

194 lpp. 
21.  J. Augucēvičs. Ievads datorzinībās. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999. – 68 lpp. 
22.  G. Dambe, J. Augucēvičs. Datorizētā lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

1999. – 48 lpp. 
23.  E. Treiguts. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 1999. – 72 lpp. 
24.  E. Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999. – 

168 lpp. 
25.  Dz. Lukažis. Datu bāzu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 108 lpp. 
26.  J. Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 

116 lpp. 
27.  M. Ruėers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2000. – 192 lpp. 
28.  Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2002. 
29.  AngĜu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. 

A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. - 242 lpp. 
30.  Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija.  
31.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 

pamati: 
1. Pirmie soĜi pie datora /V.Vēža redakcijā, Rīga, Mācību grāmata – 2000, 152 lpp. 

32.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 
pamati:  
2. Teksta redaktors Microsoft Word /V.Vēža redakcijā, Rīga, Mācību grāmata – 
2000, 256 lpp. 

33.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 
pamati:  
3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel /V.Vēža redakcijā, Rīga, Mācību grāmata – 
2000, 160 lpp. 

34.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 
pamati:  
4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint /V.Vēža 
redakcijā, Rīga, Mācību grāmata – 2000, 112 lpp. 

35.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 
pamati:  
5. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana /V.Vēža redakcijā, Rīga, Mācību 
grāmata – 2000, 120 lpp. 

36.  I.Dukulis, I.Gultniece, A.Ivane, L.Kuriloviča, V.Vēzis, A.ŽodziĦa. Datorzinību 
pamati:  
6. WWW lappušu veidošana /V.Vēža redakcijā, Rīga, Mācību grāmata – 2000, 120 
lpp. 

37.  Sk Internet: http://www.liis.lv/ 
38.  Sk Internet: http://informatika.liis.lv/ 
39.  Sk Internet: http://askolds.auce.lv/  
40.  Sk Internet: http://www.vas.lv/ 

 



 

   

Vērojumu prakses uzdevums 

specializācijā “Informātikas skolotājs” 

 
Mērėis 

Prakses mērėis ir topošo informātikas skolotāju profesionālo un pedagoăisko zināšanu 
un prasmju pilnveidošana un novērtēšana. 

 

Prakses norises laiks un vieta 
Prakses norises laiks: programmas apguves 2. semestris. 
Prakses vieta katram studentam tiek nozīmēta individuāli, Informātikas un dabaszinību  
katedras sēdē apstiprinātajās skolās.  

 

Prakses uzdevumi 

1. Iepazīties ar skolas mācību un audzināšanas darba sistēmu un informātikas skolotāja 
darba metodēm. 

2. Izpētīt skolā izmantoto datoru aparatūru un programmatūru. 

3. Apmeklēt vismaz 3 informātikas skolotāja vadītās stundas - vērot pedagoăisko 
procesu, ja nepieciešams – piedalīties stundā kā asistentam, kopīgi ar skolotāju 
konsultantu analizēt izmantotās mācību metodes un  stundas efektivitāti. 

4. SaskaĦā ar skolas mācību plānu sagatavoties un asistēt 2 informātikas mācību 
stundās – pirms stundas iepazīties ar stundas plānu un skolotāja sagatavotajiem 
materiāliem, sagatavot tēmas konspektu, kopīgi ar skolotāju konsultantu vērtēt 
stundas norisi un efektivitāti, veikt pašanalīzi. 

5. Izpētīt multimediju enciklopēdiju (piem., MS Encarta) un sagatavot: 

a) rakstisku darba instrukciju (1 lappuses apjomā) lietotājam ar nelielām 
priekšzināšanām MS Windows vidē; 

b) izpētītās enciklopēdijas 10 min. prezentāciju, izmantojot programmu 
MS Power Point. 

6. Visus prakses notikumus un vērtējumus atspoguĜot un analizēt prakses 
dienasgrāmatā. 
 

Vērojumu prakses vērtēšanas tehnoloăija 

Prakses vērtējums veidojas no: 
1. Prakses uzdevumu izpildes vērtējuma. 
2. Skolotāja konsultanta vērtējuma (10 ballu sistēmā). 
3. Iesniegtās atskaites vērtējuma. Atskaites saturs: 

a) prakses uzdevums; 
b) skolas apstiprināta izziĦa par prakses izpildes laiku un vietu un/vai skolotāja 

konsultanta atsauksme par studenta asistētajām stundām, pedagoăisko un 
profesionālo sagatavotību; 

c) prakses skolas īss apraksts; 
d) skolas datorklases aparatūras un programmatūras detalizēta analīze; 
e) prakses dienasgrāmata; 
f) vēroto un asistēto stundu analīze, konspekti, u.c. materiāli; 
g) prakses uzdevumu izpildes pašvērtējums; 
h) atskaites noformējumam jāatbilst patstāvīgo darbu noformēšanas prasībām. 

4. Prakses aizstāvēšanas vērtējuma. 
 

Vērojumu prakse tiek ieskaitīta, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 



 

   

Aktīvās prakses uzdevums 

specializācijā “Informātikas skolotājs” 

 
Mērėis 

Prakses mērėis ir iepazīties ar IZM apstiprinātajiem dokumentiem, kuri reglamentē 
informātikas mācību priekšmeta mācīšanas mērėus, uzdevumus, obligāto saturu un 
pamatprasības tā apguvei, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos 
paĦēmienus. 
 

Prakses norises laiks un vieta 
Prakses norises laiks - programmas apguves 3. semestris. 
Prakses vieta katram studentam tiek nozīmēta individuāli, Informātikas un dabaszinību 
katedras sēdē apstiprinātajās skolās.  

 

Prakses uzdevumi 

7. Izpētīt IZM informātikas mācību priekšmeta mācīšanas reglamentējošos 
dokumentus un analizēt standarta prasību realizāciju prakses skolā, atbilstību attēlot 
vizuāli viegli uztveramā formā. 

8. Iepazīties ar skolas mācību darba sistēmu un informātikas skolotāja darba metodēm 
un mācību sasniegumu vērtēšanas formām. 

9. SaskaĦā ar skolas mācību plānu sagatavoties un asistēt vismaz 5 informātikas 
mācību stundās – pirms stundas iepazīties ar stundas plānu un skolotāja 
sagatavotajiem materiāliem, sagatavot tēmas konspektu, kopīgi ar skolotāju 
konsultantu vērtēt stundas norisi un efektivitāti, veikt pašanalīzi. 

10. Sagatavot 3 informātikas mācību stundas par vienu MS Excel tēmu, izmantojot 3 
dažādas mācību metodes. Analizēt katras metodes priekšrocības un trūkumus. 

11. Visus prakses notikumus atspoguĜot prakses dienasgrāmatā. 
12. Sagatavot 10 min. prezentāciju par aktīvās prakses rezultātiem. 

 
Aktīvās prakses vērtēšanas tehnoloăija 

Prakses vērtējums veidojas no: 
5. Prakses uzdevumu izpildes vērtējuma. 
6. Skolotāja konsultanta vērtējuma (10 ballu sistēmā). 
7. Iesniegtās atskaites vērtējuma. Atskaites saturs: 

a) prakses uzdevums; 
b) skolas apstiprināta izziĦa par prakses izpildes laiku un vietu un/vai skolotāja 

konsultanta atsauksme par studenta asistētajām stundām, pedagoăisko un 
profesionālo sagatavotību; 

c) ievads (raksturot aktīvās prakses aktualitāti un nozīmi, īsi aprakstīt prakses 
skolu, norādīt mērėus un uzdevumus, kā arī to īstenošanai izmantotās 
metodes, īsi raksturot darba struktūru); 

d) prakses dienasgrāmata; 
e) prakses uzdevumu izpildes analīze un pašvērtējums; 
f) asistēto stundu konspektus, u.c. materiālus ievietot pielikumā; 
g) atskaites noformējumam jāatbilst patstāvīgo darbu noformēšanas prasībām. 

8. Prakses aizstāvēšanas vērtējuma. 
 

Aktīvā prakse tiek ieskaitīta, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 



 

   

Prakses uzdevums 

specializācijā “Informātikas skolotājs” 

Mērėis 
Prakses mērėis ir attīstīt prasmes analizēt un izmantot mācību stundā dažādas mācību 
metodes, atbilstoši mācību videi un skolēnu iepriekšējai sagatavotībai. 

 

Prakses norises laiks un vieta 
Prakses norises laiks: programmas apguves 4. semestris. 
Prakses vieta katram studentam tiek nozīmēta individuāli, Informātikas un dabaszinību 
katedras sēdē apstiprinātajās skolās. 

 
Prakses uzdevumi 

1. Izpētīt un analizēt skolas datorklases aparatūru un programmatūru. Shematiski 
attēlot skolas datortīklu, analizēt to un ieteikt uzlabojumus. Ja skolā nav datortīkla 
- projektēt to. 

2. SaskaĦā ar skolas mācību plānu sagatavoties un asistēt 4 informātikas mācību 
stundās (vēlams par dažādām tēmām) – pirms stundas iepazīties ar stundas plānu 
un skolotāja sagatavotajiem materiāliem, kopīgi ar skolotāju konsultantu vērtēt 
stundas norisi un efektivitāti, veikt pašanalīzi. 

3. SaskaĦā ar skolas mācību plānu, sagatavot un vadīt 1 informātikas mācību stundu. 
Kopā ar skolotāju konsultantu vērtēt stundas norisi un efektivitāti. 

4. Eksāmenu komisijas klātbūtnē vadīt 1 informātikas mācību stundu. Analizēt 
stundu kopā ar komisijas locekĜiem un skolotāju konsultantu. 

5. Asistētajām stundām sagatavot savu stundas plānu un nepieciešamos mācību 
materiālus, izvēlēties skolēnu darbības vērtēšanas kritērijus. 

6. Vadītajām stundām sagatavot stundas plānu (norādīt stundas tēmu, mērėi un 
uzdevumus, stundas sadalījumu minūtēs, pielietotās metodes un uzskates 
materiālus), konspektu, nepieciešamos uzskates materiālus un uzdevumus, 
zināšanu vērtēšanas kritērijus. 

 
Prakses vērtēšanas tehnoloăija 

Prakses vērtējums veidojas no: 
1. Prakses uzdevumu izpildes vērtējuma. 
2. Skolotāja konsultanta vērtējuma (10 ballu sistēmā). 
3. Iesniegtās atskaites (elektroniskā un izdrukas veidā) vērtējuma. Atskaites saturs: 

a) prakses uzdevums; 
b) skolas apstiprināta izziĦa par prakses izpildes laiku un vietu un skolotāja 

konsultanta atsauksme par studenta vadītajām stundām, pedagoăisko un 
profesionālo sagatavotību; 

c) prakses skolas īss apraksts; 
d) prakses dienasgrāmata; 
e) skolas datortīkla shēma un analīze; 
f) asistēto un vadīto stundu pašanalīze, stundu plāni, konspekti, izmantotie 

izdales materiāli; 
g) prakses uzdevumu izpildes pašvērtējums; 
h) atskaites noformējumam jāatbilst patstāvīgo darbu noformēšanas prasībām. 

4. Prakses aizstāvēšanas vērtējuma.  
 

Prakses atskaiti jāiesniedz 1 nedēĜu pirms aizstāvēšanas.  



 

   

Kvalifik ācijas darba uzdevums 
 specializācijā “Inform ātikas skolotājs” 

 
Specializācijas “Informātikas skolotājs” Valsts kvalifikācijas eksāmena forma ir 

kvalifikācijas darba izstrādāšana ar atklātu aizstāvēšanu. Kvalifikācijas darbā jāapliecina 
prasme pielietot modernās informācijas tehnoloăijas mācību materiālu sagatavošanā, veikt 
patstāvīgu pētījumu par aktuālu tēmu, kā arī noformēt un prezentēt paveikto darbu. 

Kvalifik ācijas darba tēmai jābūt saistītai ar informātikas mācību priekšmeta apguvi vai 
jebkura LR IZM ISEC apstiprināta mācību priekšmeta standartu vai vadlīnijām. Tēmu 
apstiprina Vadības un ekonomikas nodaĜas Dome pirms kvalifikācijas prakses uzsākšanas. 

 
Kvalifik ācijas darbs sastāv no 2 daĜām: 

• mācību vai prezentācijas materiāla elektroniskā formā; 
• apraksta daĜas (15 – 50 lappuses), kuru jānoformē atbilstoši patstāvīgo darbu 

noformēšanas prasībām. 
 

Mācību materiāla saturs un struktūra: 
1. Tēmas pieteikums un dati par autoru. 
2. Mācību vielas izklāsts: 

• satura izklāstam jābūt viegli uztveramam un pārskatāmi izvietotam, 
sadalītam apguves loăiskas pēctecības daĜās;  

• pielietot tēmas būtībai atbilstošu mērėtiecīgu vizualizāciju (attēlus, 
zīmējumus, shēmas, krāsu efektus, animāciju), skaĦas un video efektus 
(arī pašu veidotus); 

• izmantot interaktīvas metodes, motivējot aktīvai un skolēna spējām 
adekvātai vielas apguvei. Veidot sazarotu algoritmu, paredzot dažādu 
tēmas apskates ātrumu. 

3. Zināšanu kontrole, paredzot atkārtotas vai papildus mācīšanās iespējas (norādes 
uz literatūru, Internet adresēm, elektroniskajām enciklopēdijām).  

4. Zināšanu novērtējums - datorizēts tests. 
5. Materiālu veidot ar ērtu navigāciju, paredzot iespējamo skolēna reakciju. 
6. Darbā nedrīkst būt informācijas, kalkulācijas vai gramatisko kĜūdu. 
 

Apraksta daĜas saturs: 
1. Titullapa. 
2. Anotācija. 
3. Satura rādītājs. 
4. Ievads (tēmas aktualitātes pamatojums, mērėa un uzdevumu formulēšana, darba 

struktūra). 
5. Tradicionālo tēmas apguves iespēju apskats un/vai pielietotās metodikas 

apraksts. 
6. Darbā izmantoto resursu apraksts. 
7. Izveidotā materiāla struktūras shematisks attēlojums (lapas karte). 
8. Nobeigums (darba analīze un novērtējums, pielietojuma iespējas un attīstības 

perspektīvas). 
9. Informācijas avotu un literatūras saraksts. 
10. Pielikumi. 

 
Kvalifik ācijas darbu un aprakstu elektroniskā formā jāiesniedz recenzēšanai vienu nedēĜu 
pirms aizstāvēšanas. Recenziju var saĦemt 3 dienas pēc darba iesniegšanas. 
 



 

   

Valsts kvalifikācijas eksāmena specializācijā 

“Inform ātikas skolotājs” 

norises un vērt ēšanas tehnoloăijas apraksts 

 
 

Specializācijas “Informātikas skolotājs” Valsts kvalifikācijas eksāmena norises forma ir 
kvalifikācijas darba izstrāde un atklāta aizstāvēšana. Kvalifikācijas darbā jāapliecina 
prasme veikt patstāvīgu pētījumu par aktuālu problēmu, pielietot modernās informācijas 
tehnoloăijas mācību materiālu sagatavošanā, noformēt un prezentēt paveikto darbu. 
 

Kvalifik ācijas darba tēmai jābūt saistītai ar informātikas mācību priekšmeta apguvi vai 
jebkura LR IZM ISEC apstiprināta mācību priekšmeta standartu vai vadlīnijām. Tēmu 
jāapstiprina Informātikas un dabaszinību katedras sēdē pirms kvalifikācijas prakses 
uzsākšanas. 

 
Kvalifik ācijas darbs sastāv no 2 daĜām: 

• mācību vai prezentācijas materiāla elektroniskā formā; 
• apraksta daĜas (15 – 50 lappuses), kuru jānoformē atbilstoši bakalaura darba 

noformēšanas prasībām. 
Mācību materiāla saturs: 

7. Tēmas pieteikums un dati par autoru. 
8. Mācību vielas izklāsts, pielietojot: 

• tēmas būtībai atbilstošu mērėtiecīgu vizualizāciju (attēlus, zīmējumus, 
shēmas, krāsu efektus, animāciju), skaĦas un video efektus (arī pašu 
veidotus); 

• interaktīvas metodes, motivējot aktīvai un skolēna spējām adekvātai vielas 
apguvei. Veidot sazarotu algoritmu, paredzot dažādu tēmas apskates 
ātrumu. 

9. Zināšanu kontrole, paredzot atkārtotas vai papildus mācīšanās iespējas (norādes 
uz literatūru, Internet adresēm, elektroniskajām enciklopēdijām). 

10. Zināšanu novērtējums (tests – rakstisks, datorizēts, pārbaudes vai projekta darbi, 
u.c. pārbaudes formas). 

11. Materiālu veidot plānveidīgi, loăiskā secībā, iepriekš paredzot iespējamo 
skolēna reakciju.  

12. Darbā nedrīkst būt informācijas, kalkulācijas vai gramatisko kĜūdu. 
Apraksta daĜas struktūra: 

11. Titullapa. 
12. Satura rādītājs. 
13. Ievads (tēmas aktualitātes pamatojums, mērėa un uzdevumu formulēšana, darba 

struktūra). 
14. Tradicionālo tēmas apguves iespēju apskats un/vai pielietotās metodikas 

apraksts. 
15. Izveidotā materiāla apguves struktūras shematisks attēlojums. 
16. Nobeigums (darba analīze un novērtējums, pielietojuma iespējas un attīstības 

perspektīvas). 
17. Informācijas avotu un literatūras saraksts. 
18. Pielikumi. 

 
Kvalifik ācijas darbu un aprakstu elektroniskā formā jāiesniedz recenzēšanai vienu nedēĜu 
pirms darba aizstāvēšanas. Recenziju var saĦemt 3 dienas pēc darba iesniegšanas. 



 

   

 

Darba prezentēšanai katram studentam plānotas 30 minūtes: 

 

5 

min. 

Aparatūras sagatavošana darbam un vajadzīgo programmu 

startēšana 

15 

min. 

Studenta stāstījums un mācību materiāla demonstrēšana 

10 

min. 

Atbildes uz jautājumiem 

 
 
Kvalifik ācijas darba novērt ēšanas kritēriji: 

1. Mācību materiāla atbilstība tematam un darba apjoms (mācību materiālā pilnībā 
jāapskata izvēlētā tēma, apraksta daĜa – 15 līdz 50 lpp.). 

2. Tēmas aktualitāte un tās pamatojums. 

3. Apraksta daĜas struktūra, satura atbilstība un noformējums, kā darbam 
pievienots CD. 

4. Mācību materiāla pārskatāmība, navigācijas iespējas, tēmas izklāsta loăiskums. 

5. Satura vizualizēšanai izmantotās dažādās iespējas, to uzskatāmība un lietderība. 

6. Zināšanu kontroles iespēju iekĜaušana darbā un zināšanu novērtējuma 
korektums, izmantojot testu.  

7. Darbā izmantotās programmatūras dažādība un sarežăītības pakāpe. 

8. Darba prezentēšanas prasme. 



 

   

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

 
 

Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums: Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 

 
Studiju programmas nosaukums:  

“Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” 

 
Apjoms: 3KP, 4,5ECTS 

 
Kursa autors un docētāji . Autors mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā, 

pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības 

procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba 

organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzina izglītības iestādes 

vadītāja funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Skolu darbības pamatjomas. 

Studenti apgūst efektīva pedagoăiskā procesa vadības tehnoloăijas, kuras ir atbilstošas 

mūsdienu skolu praksei. Studentiem jāizprot pedagoăiskā procesa plānošana, atbilstoši 

standartam. Studenti spēs veidot kritisku un praktisku izpratni par galvenajām pieejām 

pedagoăiskā procesa organizēšanā, izpratīs pedagoăiskā procesa pamatkoncepcijas, zinās 

nozīmīgākās pedagoăisko darbinieku kompetences, spēs organizēt pedagoăisko procesu 

mācību iestādē  Studiju kurss veicina pedagoăiskā procesa vadības kompetenču veidošanos : 

darba plānošanā, skolas darbības virzienu izprašanā, skolas pedagoăiskā procesa vadībā, 

kontrolē un analīzē.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kont

aktst. 
PLS 

Kontak
tst. 

NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
2 1 1 2 

2. Komandas darbs pedagoăiskā prcesa vadībā 2 1   
3. Izglītības attīstības un sabiedrības attīstības 

mijsakarības teorijā un praksē 
3 1,5   

4. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 3 1,5 2 4 



 

   

vajadzības 
5.  Izglītības principi, izglītības vadīšanas 

principi, mācību stundas principi. 
2 1   

6. Mācību didaktiskie modeĜi 2 1 1 2 
7. Intelekta tehnoloăija 4 2   
8. Moderācija kā tehnoloăija 3 1,5 2 4 
9.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 4 2   
10.  Paātrinātā mācīšanās klasē, interaktīvā 

mācīšanās 
2 1   

11. Mēdiju didaktika 3 1,5   
12. Mēdiju pedagoăija 3 1,5   
13. Datoratkarība, preventīvā darbība tās 

bloėēšanai 
4 2   

14. Pētījumi un prognzes ( PISA, OECD, 
TIMSS) 

2 1   

15. Sadarbības organizēšana ar vecākiem, 
efektīva pedagoăiskā procesa 
nodrošināšanai 

3 1,5   

16. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

3 1,5 2 4 

17. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes 4 2 2 4 
18. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 

standartam un skolēna mācīšanās spējām 
3 1,5 2 4 

Kopā                                                                                    48          24            12           24          
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
Grupu darbs Prezentācija 

2. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

Patstāvīgais 
darbs 

Pārbaudes 
darbs 

3. Mācību didaktiskie modeĜi Argumentētā 
eseja 

Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Moderācija kā tehnoloăija Moderācijas 

metodes 
Prezentācija 

5. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes Prakstiskais 
darbs 

Prezentācija 

7. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 
standartam un skolēna mācīšanās spējām 

Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( pedagoăiskā procesa 
problēmsituācijas analīze) 
 



 

   

Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 
 
Obligātā literatūra 
ŠmBroks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata 

”Izgl ītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. OECD pētījumi. Tautsaimniecības 

attīstība. “Skolas un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs skolēnu personības 

izpētē”. BaldiĦš, Raževa 2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un attīstība splānošanas 

rokasgrāmata”, “Atbalsts pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanai (latv.v , soc 

zin.)” Pamatizglītības standarts”. “Nacionālā attīstības politika”. “ Izglītības likums”. 

“Izgl ītības attīstības koncepcija”. Periodika – “Skolotājs”, “Izgl ītība un kultūra” J.Valbis. 

“Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums” Zvaigzne ABC 2004. . “Moderācija” 

2003. NOVA , I.Žogla Didaktikas teorētiskie pamati. Teorija un prakse RaKa 2001., Klaus 

Dīters Hofmanis  Prezentācijas un moderācija. Zvaigzne ABC 2005. Karolīne Hēnkampa 

Indigo fenomens Jaunā laikmeta bērni. Jumava 2006. 

 

Ieteicamā literatūra 

“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba 

grupa. Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. 

RaKa 1999. “Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 2001. 

“Savādāks bērns skolā – kā sniegt nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 2003 

“Kvalitatīva skolas attīstība” ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. RaKa 

2000. Periodika “Izglītība un kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. Herberts 

Gudjons Pedagoăijas pamatatziĦas Zvaigzne ABC 1998., I.Gailīte Pedagoăiskā analīze skolu 

praksē. Mācību grāmata 2000. Roberts Fišers Mācīsim bērniem domāt RaKa 2005.,  

 

Literat ūra svešvalodā 

Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  Smolka 

D., Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. Auer Verlag 

2001. Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie der Schule Wiater 

W. Auer Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau Schooningh UTB 2003.Des 

Schulmeiser Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – hilfe Schnabel J. Auer Verlag 

2000. Kron/Sofas Mediendidaktik Reinhardt Verlag 2003., Bernward/Hoffmann 

Medienpaadagogik Schooningh UTB 2003. Peter Faulstich Selbstbestimtes Lernen Juventa 

2002.W.Wiater Unterrichtsprinzipien Auer verlag 2001., UNICEF Situation der Kinder in der 

Welt 2004., Pocket Power Moderationsteshniken Hanser 2002. ,Pocket Power Wissens 

management” Hanser 2002., Hans Rolff/Hans Sshmidt Brenpunkt Schulleitung und 



 

   

Schulaufsicht. Koncepte und Anregung Fuur Praxis Luchterhand 2002., Monika Murphy- 

Witt, Petra Stamer-Brandt Was Kinder Fuur die Zukunft brauchen. GU Verlag 

2004.,Friedrich W.Kron Grundwissens Didaktik UTB Reinhardt Verlag 2000., Christa 

DyrdaSchule – Innovation- Erfolg Potenziale aktivieren, Selbstmanagement Fuur Schulen 

Gabal verlag 2002. Hans Schachl Was haben wir im Kopf Die grundlagen Fuur 

gehirngerechtes Lehren und Lernen Veritas verlag Linz 2005. 

 

Īpašas piezīmes 

Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. Obligāts  

patstāvīgais darbs 

 

Izskatīts 

Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 18. aprīlī 

Kat. vad.__________ 

 
 
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Datoru aparatūra un datortīkli  

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 

 
Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 4 (6 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektore Inese Urpena 
Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 
 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam skolas 
datortīkla administratora pienākumu veikšanai  
 
Paredzētais rezultāts. Šajā kursā studenti iepazīstas ar datoru aparatūru tādā līmenī, lai 
varētu novērst vienkāršus skolas datorsistēmu bojājumus, analizēt un vērtēt jaunas 
aparatūras iegādes nepieciešamību. Studenti iepazīstas ar datoru tīklu veidošanas 
pamatprincipiem, apgūst lokālo tīklu izmantošanas priekšrocības un globālo datoru 
tīklu, galvenokārt Internet, piedāvāto pakalpojumu lietošanu. Studentiem jāspēj uzturēt 
darba kārtībā un administrēt skolas datorklases aparatūru un datortīklu. 
 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

9.  Datoru tipi, klasifikācija 4 2 4 8 

10.  Personālā datora sastāvdaĜas, 
darbības princips 

16 8 24 32 

11.  Ierīču pieslēgšana datoram, 
konfigurēšana 

12 6 16 24 

12.  Datortīklu tipi un uzbūve, tīkla 
aparatūra. 

8 4 12 16 

13.  Datortīklu instalēšana, pakalpojumi 16 8 24 32 



 

   

14.  Datorsistēmu fiziskā un loăiskā 
drošība 

8 4 16 16 

 KOPĀ: 64 32 96 128 

      

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  Skolas datoraparatūras izpēte 
Materiālu 

apkopojums 

Darba 

prezentēšana 

2.  
Skolas datortīkla izpēte un jaunu 
funkciju projektēšana 

Materiālu 

apkopojums 

Darba 

aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve ir plānota programmas apguves 2. un 3. semestrī, pārbaudījuma 
forma – ieskaite un eksāmens. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi ir veidoti tā, lai 
katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā 
pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literat ūra 

Obligātā: 

41.  E. Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999. – 168 lpp. 

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

43.  SadaĜa Mācību materiāli. Sk. Internet (01.09.2005) http://www.liis.lv 
 

Ieteicamā:  

1.  M. Detlavs, K. Sataki. Ieskaties datoru pasaulē. Rīga: Datorzinību centrs, 1997. – 288 lpp. 

2.  Geitss B. CeĜš ved uz priekšu - Rīga: Tapals, 1999. 

3.  J. Uzulāns. INTERNET ABC. NELSS, 1998 – 90 lpp.  

4.  M. Ruėers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 
192 lpp.  

5.  Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2005. 

6.  Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija. 
 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Datori izglītībā 

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 

 
Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 2 (3 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektore Inese Urpena 
Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 
 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam informācijas 
tehnoloăiju lietošanai izglītībā, dažādos mācību priekšmetos izmantojot multimediju 
programmatūru un Internet resursus. 
 
Paredzētais rezultāts. Studenti iepazīstas multimediju aparatūru un programmatūru, 
apgūst zināšanas un iemaĦas datoru pielietojumos mācību materiālu sagatavošanā, 
apmācībai, zināšanu kontrolei un iegūto datu apstrādei. Studenti iepazīstas ar iespējām 
pielietot datorus dažādos mācību priekšmetos, izmantojot apmācību programmas, kā arī 
Internet resursus. Studentiem jāprot orientēties jaunākajās informācijas tehnoloăijās un 
izvērtēt to pielietojuma iespējas savā pedagoăiskajā darbā, kā arī citu specialitāšu 
skolotāju praksē. Studenti ir sagatavoti kursa darba izstrādei. 

 
 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

15.  Datorizēta mācību vide – mērėis, 
iespējas, prasības 

2 1 2 4 

16.  Mācību metodisko materiālu 
sagatavošana 

2 1 2 4 

17.  Multimediāli mācību materiāli 2 1 4 4 



 

   

18.  Integrētas mācību stundas 2 1 2 4 

19.  Mācību resursu piedāvājums 
Internet, to klasifikācija un 
izmantošanas iespējas 

8 4 10 16 

20.  Mācību materiālu sagatavošana 
hiperteksta tehnoloăijā 

4 2 8 8 

21.  Programma Front Page, 
dialogvides veidošana 

8 4 16 16 

22.  Zināšanu kontroles iespējas, testi 4 2 4 8 

 KOPĀ: 32 16 48 64 

      

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

3.  Multimediju programmatūras izpēte 

Materiālu 

apkopojums par 

noteiktu tēmu 

Darba 

prezentēšana 

4.  Materiālu sagatavošana Internet videi 
Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve ir plānota programmas apguves 4. semestrī, pārbaudījuma forma - 
ieskaite. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi ir veidoti tā, lai katram studentam 
būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma 
grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 
Literat ūra 

Obligātā: 

44.  A.ĖiĦėere. Microsoft PowerPoint 97 ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 
1999. – 208 lpp. 

45.  M.Praiss. Frontpage 2000. Soli pa solim. Lielvārde: “Lielvārds”, 2002 - 192 
lpp. 

46.  Datorzinību pamati. WWW lappušu veidošana/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: 
Mācību grāmata, 2000. – 117 lpp. 

47.  SadaĜa Mācību materiāli. Sk. Internet (01.09.2005) http://www.liis.lv 
 

Ieteicamā:  

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

2.  Datorzinību pamati. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete 
Microsoft Power Point/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 



 

   

109 lpp. 
3.  S.Hughes. Design and typography in easy steps. Southam:Computer Step, 

1998. – 192 pages. 
4.  N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga: Apgāds Zvaigzne 

ABC, 2000. – 662 lpp. 
5.  M. Ruėers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 2000. – 192 lpp.  
6.  Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2005. 
7.  Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija. 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Lietojumprogrammatūra 

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
 

Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 7 (10.5 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 
Mg. ing., lektore Inese Urpena 
 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam informācijas 
tehnoloăiju lietošanai atbilstoši Eiropas datorprasmes sertifik āta prasībām, attīstot 
vēlēšanos un spējas apgūt jaunas informācijas ieguves un apstrādes zināšanas un 
prasmes. 
 
Paredzētais rezultāts. Studentiem jāsasniedz tāds izpratnes un iemaĦu līmenis, kurā 
dators tiek uztverts un brīvi lietots kā līdzeklis komunikācijā un informācijas iegūšanā, 
glabāšanā un apstrādē, jāapgūst stabilas prasmes strādāt ar tekstuālu, skaitlisku un 
grafisku informāciju, kā arī jāprot strādāt ar skolvadības programmatūru, kas tiek lietota 
datu automātiskās apstrādes procesa organizēšanā. 
 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

23.  Informācijas tehnoloăija, 
datori informācijas apstrādē. 

4 2 6 8 

24.  Brīvlietojuma un atklātā pirmkoda 
ofisa programmatūra. 

4 2 6 8 

25.  DatĦu pārvaldība, datu organizācija 
diskos. 

8 4 12 16 

26.  Teksta apstrādes lietotne MS Word. 16 8 24 32 



 

   

27.  Datu apstrādes lietotne MS Excel. 16 8 24 32 

28.  DBVS. MS Access darba vide, datu 
tipi un formāti. Relāciju datu bāzes, 
tabulas un saites, formas, vaicājumi.  
Aprēėini datu bāzē, pārskati un 
izdrukas. 

16 8 24 32 

29.  Grafisko objektu apstrādes 
programmatūra. 

12 6 18 24 

30.  Prezentāciju un mācību materiālu 
sagatavošana ar programmu MS 
Power Point. 

12 6 18 24 

31.  Datu bāzu vadības sistēma Lotus 
Notes. Dokumentu datu bāzes. 
Dokumentu datu bāzes 
projektēšanas pamatprincipi. 

12 6 18 24 

32.  Darbs ar LIIS skolvadības 
programmatūru. Datu ievads, 
eksports, imports, rezerves kopijas. 
Skatu veidošana. 

12 6 18 24 

 KOPĀ: 112 56 168 224 

      

      



 

   

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

5.  Tēmas MS Word izpēte. 
Referāts par 

noteiktu tēmu 

Darba 

prezentēšana 

6.  
Sarežăītu dokumentu sagatavošana ar 
teksta redaktoru MS Word. 

Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

7.  Tēmas MS Excel izpēte. 
Referāts par 

noteiktu tēmu 

Darba 

prezentēšana 

8.  Liela apjoma datu apstrāde MS Excel. 
Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

9.  
MS Office versijas, to atšėirības. 
Dažādu DBVS salīdzinājums. 

Referāts par 

noteiktu tēmu 

Darba 

prezentēšana 

10.  Multimediju programmatūras izpēte. 
Prezentācija par 

noteiktu tēmu 

Darba 

prezentēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve ir plānota 3 semestros, pārbaudījums 1.semestrī - ieskaite, 
2. semestrī – ieskaite, 3. semestrī – eksāmens. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi 
ir veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes 
visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 
 

Literat ūra 

Obligātā: 

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

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

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

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

52.  Aleksejs Jurenoks, Tatjana Rikure. Microsoft Access XP no iesācēja līdz 
lietpratējam. Zvaigzne ABC, 2004, Rīga. 130 lpp. 

53.  D. Gaigala, I. Zvirbule. Lotus Notes ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999 
– 194 lpp.  

54.  http://www.liis.lv/mspamati/ 
55.  http://office.microsoft.com/lv-lv/default.aspx 
56.  http://www.lotus.com/ 



 

   

 

Ieteicamā:  

1.  J. Nāgelis. Microsoft ACCESS ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs, 1997 – 
192 lpp. 

2.  I. Pakalne. Zīmēsim ar datoru. Rīga: Mācību grāmata, 1997. -144 lpp. 

3.  K. Sataki. Microsoft Windows95 ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1995. - 
144 lpp. 

4.  K. Sataki. Microsoft Word ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1996. - 151 lpp. 

5.  L. Niedrīte. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga: ComputerLand, 1995. - 
174 lpp. 

6.  AuziĦš V. Lotus Notes R6 rokasgrāmata. A/S “Exigen Latvia”, 2003, Rīga, 
218 lpp. 

7.  Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2005. 

8.  Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija. 

9.  Žurnāls BOOT.lv http://www.boot.lv/  

10.  Microsoft Official Course 1300A. Mastering Microsoft Access 2000 
Programming. Microsoft Corporation, 1999. 212 lpp. 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Informātikas mācību metodika 

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
 

Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 6 (9 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektore Inese Urpena 
Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāja profesionāla sagatavošana metodiskajam darbam 
skolā, balstoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām informātikas kursos un izvēlētās 
studiju programmas pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetu kursos, veidojot prasmi 
organizēt informātikas mācību procesu tā, lai katram skolēnam būtu nodrošināta iespēja 
iegūt izglītības standartam atbilstošu izglītību. 
 
Paredzētais rezultāts. Studenti iepazīstas ar informātikas stundu plānošanas metodiku 
un apgūst dažādas metodes informātikas stundu organizēšanā, veic pētījumu par aktuālu 
informātikas tēmu. Studentiem veidojas prasme darboties dažādās un nepārtraukti 
mainīgās vidēs, kā arī pašiem veidot labvēlīgu mācību vidi, studenti prot sagatavot 
mācību materiālus, izmantojot vizualizāciju, skaĦu, krāsu, audio un video iespējas, spēj 
iegūtās informācijas tehnoloăiju zināšanas iemācīt skolēniem, veidojas analītiska un 
radoša pieeja, izpratne par ētikas normām, strādājot virtuālajā saziĦas vidē.  
 

Kursa saturs. 
Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
33.  Informātikas mācību priekšmeta 

apguvi reglamentējošo dokumentu 
apskats un analīze. 

8 4 12 16 

34.  Mācību literatūras un informācijas 
avotu apskats. 

8 2 12 10 

35.  Tradicionālās mācību metodes, to 
pielietojums informātikas 
priekšmeta pasniegšanā. 

8 2 12 8 

36.  Informātikas priekšmeta mācīšanas 42 24 64 96 



 

   

un mācīšanās specifiskās metodes. 
37.  Aparatūras un programmatūras 

apskats mācību metožu izvēles 
daudzveidības aspektā. 

16 8 24 32 

38.  Ergonomikas un darba drošības 
prasības. 

4 2 6 8 

39.  Mācību sasniegumu vērtēšanas 
formas un metodiskie paĦēmieni. 

8 4 12 16 

40.  Datoru lietošanas ētikas principi. 2 2 2 6 

 KOPĀ: 96 48 144 192 

      
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

11.  
Informātikas mācību priekšmeta apguvi 

reglamentējošie dokumenti. 
Referāts par 

noteiktu tēmu 
Darba 

prezentēšana 

12.  
Informātikas mācību priekšmeta 

standarts. 
Referāts par 

noteiktu tēmu 
Darba 

prezentēšana 
13.  Ātrdrukāšanas iemaĦu apguve. IemaĦu attīstīšana Tests 
14.  Praktisko darbu sagatavošanas 

metodika MS Word un MS Excel 
apguvē. 

Praktiskais darbs Darba 
aizstāvēšana 

15.  Skolēnu zināšanu kontrole. Testa 
sagatavošana 

Darba 
prezentēšana 

16.  Pētījums par informācijas tehnoloăiju 
izmantošanu mācību procesā. 

Referāts par 
noteiktu tēmu 

Darba 
prezentēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 
Studiju kursa apguve ir plānota 3 semestros, pārbaudījums 2.semestrī - ieskaite, 
3. semestrī – ieskaite, 4. semestrī – eksāmens. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi 
ir veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes 
visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 



 

   

 
Literat ūra 

Obligātā: 

1. A. Andžāna red. Informātika. 1. daĜa. Ievads datorikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1993.(1995.) – 77 lpp. 

2. I. Pakalne un Rīgas Valsts 1.ăimnāzijas skolēni un absolventi. Lasāmā grāmata 
Informātikā. Rīga: Mācību grāmata, 1999. – 399 lpp. 

3. IZM ISEC izdotie informātikas standarti pamatkursam un profilkursam, 
profilkursa programma. Sk. Internet (01.09.2005). http://informatika.liis.lv . 

4. Learning Tools. Training and resources at Your Fingertips. Sk. Internet 
(01.09.2005). http://www.microsoft.com/learning/default.asp 

5. Mācību materiāls. Sk. Internet (01.09.2005). http://www.liis.lv/mspamati.   
6. K. Veiss. Lietišėā informātika. Vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 163 lpp. 
7. M. Detlavs, K. Sataki. Ieskaties datoru pasaulē. Rīga: Datorzinību centrs, 1997. – 

288 lpp.  
8. Datorzinību pamati. Pirmie soĜi pie datora/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: Mācību 

grāmata, 2000. – 150 lpp. 
 

Ieteicamā:  

1. Geitss B. CeĜš ved uz priekšu - Rīga: Tapals, 1999. 
2. AngĜu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. 

A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. - 242 lpp. 
3. Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2005. 
4. Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija.  

 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Operētājsistēmu pamati 

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
 

Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 2 (3 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 
Mg. ing., lektore Inese Urpena 
 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam skolas 
datortīkla administratora un direktora vietnieka pienākumu veikšanai datu automātiskās 
apstrādes procesa organizēšanā 
 
Paredzētais rezultāts. Pēc kursa apguves, students iegūs nepieciešamo kvalifikāciju 
pilnvērtīgam darbam ar populārākajām operētājsistēmām, sasniedzot tādu kompetences 
līmeni, lai spētu patstāvīgi instalēt MS Windows lietotāja datorus un serverus, apgūt to 
konfigurēšanu, lietošanu, administrēšanu un skolas datortīkla apkopi, apgūt MS 
Windows operētājsistēmu pamatus un priekšstatu par Linux 
 

Kursa saturs. 
Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
41.  Datortīklu tipi un uzbūve. Tīkla 

protokoli, datu pārraide. Tīkla 
aparatūra. 

2 1 4 6 

42.  Ethernet tehnoloăijas. TCP/IP 
protokols, jēdziens par tā slāĦiem 
(Layer). 

4 2 4 6 

43.  MS Windows 95/98/Me un 
MS Windows NT/2000/XP/2003  
apskats 

4 2 6 8 

44.  Failu sistēmas, datu drošība 2 1 4 4 
45.  MS Windows XP Professional 

instalēšana, konfigurēšana un 
4 2 6 8 



 

   

administrēšana 
46.  MS Windows Server 2003 

instalēšana, konfigurēšana un 
administrēšana 

4 2 6 8 

47.  Domēna izveide, lietotāju tiesības, 
grupu politika  

4 2 4 6 

48.  Servera lomas. DHCP, DNS, FTP, 
HTTP, SMTP, Telnet . Skolas 
domēna kontroliera, failu servera, 
drukas servera, Web servera izveide 

4 2 6 8 

49.  Priekšstats par Linux 
operētājsistēmu, Linux lietojuma 
iespējas skolā 

2 1 4 6 

50.  Programmatūras licences, datu 
aizsardzība 

 

2 1 4 4 

 KOPĀ: 32 16 48 64 

      
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

17.  

Operētājsistēmu vēsture. 
Windows 9x un NT tehnoloăijas 
Windows salīdzinājums. 
 

Referāts par 
noteiktu tēmu 

Darba 
prezentēšana 

18.  Knoppix Linux. LIIS Linux 
Referāts par 

noteiktu tēmu 
Darba 

prezentēšana 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve ir plānota programmas 3. semestrī, pārbaudījuma forma - ieskaite. 
Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi ir veidoti tā, lai katram studentam būtu 
iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības 
pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 



 

   

 
Literat ūra 

Obligātā: 

5. Imants Gorbāns. Optimizētas instalācijas mājās, birojā, skolā. Kamene, Rīga 
2004., 143 lpp. 

6. Aleksei VišĦevskij. Windows Server 2003 dlja professionalov. Piter Print, Sankt-
Peterburg, 2004, 767 lpp. 

7. Oljga Kokoreva. Reestr Windows 2000. BHV, Sankt-Peterburg, 2000, 352 lpp. 
8. http://support.microsoft.com/  
9. http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/  
10. http://www.microsoft.com/technet/ 
11. http://www.microsoft.lv  

 

Ieteicamā:  

1. Žurnāls E-pasaule 
2. Žurnāls BOOT.lv http://www.boot.lv/  
3. Laikraksts Digital Times  
4. http://www.microsoft.com/windows/WinHistoryIntro.mspx  
5. http://www.symantec.com/techsupp/sp2/faq.html  
6. http://www.hard-link.net/modules/myarticles/  
7. http://www.apache.org  
8. http://www.php.net  
9. http://lv.php.net  
10. http://www.mysql.com 
11. http://www.phpmyadmin.com  

 

 



 

   

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 
AUGSTSKOLA 

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 
7808034 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
Studiju kursa 
nosaukums 
 

Programmēšanas pamati 

Studiju programmas 
nosaukums 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 
 
 

Studiju programmas 
līmenis 
 

B bloks 

Apjoms 4 (6 ECTS) kredītpunkti  
 

Kursa autors un 
mācībspēks 

Mg. ing., lektore Inese Urpena 
Mg. ing., lektors Aleksejs Jurenoks 
 

Kursa mērėis. Informātikas skolotāju profesionāla sagatavošana darbam, radot izpratni 
par programmēšanas pamatprincipiem. 
 
Paredzētais rezultāts. Studenti iepazīstas ar algoritma jēdzienu, pamata un sarežăītu 
algoritmu veidošanu un attēlošanu ar blokshēmām, apgūst programmēšanas 
pamatiemaĦas algoritmiskajās valodās QBasic, Pascal un Visual Basic. Šajā kursā liels 
īpatsvars ir veltīts cilvēka un datora dialogvides veidošanas izpratnei. 
 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

51.  Algoritma jēdziens, blokshēmas 4 2 6 8 

52.  Programmēšana algoritmiskajā 
valodā QBasic – alfabēts, sintakse, 
komandas 

4 2 6 8 

53.  Informācijas ievadīšana un 
izvadīšana, datu tipi, masīva 
jēdziens 

4 2 6 8 

54.  Programmas sazarošanās un cikli. 8 4 14 16 

55.  Funkcijas un apakšprogrammas. 8 4 12 16 



 

   

56.  Programmēšana algoritmiskajā 
valodā Visual Basic 

8 4 12 16 

57.  Datora un lietotāja saskarne 8 4 12 16 

58.  KĜūdu diagnostika un apstrāde 4 2 4 8 

59.  Darbības ar failiem 8 4 12 16 

60.  Informācijas meklēšana un 
kārtošana 

8 4 12 16 

 KOPĀ: 64 32 96 128 

      

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

19.  
Sazarotu, ciklisku algoritmu 
programmēšana QBasic 

Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

20.  
Datuma un laika funkciju izmantošana 
QBasic programmās 

Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

21.  Dialogvides veidošana Visual Basic  
Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

22.  Testa programmēšana Visual Basic  
Praktiskais darbs Darba 

aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 

Studiju kursa apguve ir plānota 2 semestros, pārbaudījums 1.semestrī - ieskaite, 
2. semestrī – eksāmens. Ar atzīmi vērtēto pārbaudījumu uzdevumi ir veidoti tā, lai 
katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos attiecīgā 
pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeĦos (vērtējot pēc 10 ballu skalas).  
 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 



 

   

 
Literat ūra 

Obligātā: 

57.  A. Andžāna red. Informātika. 1. daĜa. Ievads datorikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1993.(1995.) – 77 lpp. 

58.  A. Andžāna red. Informātika. 2. daĜa. Datorika. Ievads algoritmikā. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1994. – 158 lpp. 

59.  A. Andžāna red. Informātika. 3. daĜa. Programmēšana. Matemātiskie modeĜi. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. – 183 lpp. 

60.  L. Kuzmina. QBASIC uzdevumi un atrisinājumi. Rīga: Lielvārds, 1999. – 
112 lpp. 

 
 

Ieteicamā:  

8.  SadaĜa Mācību materiāli. Sk. Internet (01.09.2005) http://www.liis.lv  
9.  Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga: 1993-2005. 
10.  Personālo datoru programmatūras dokumentācija un HELP informācija. 
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Studiju programmas 
,,Rokdarbu un mājtur ības skolotājs pamatskolā’’ 

vispār īgs raksturojums un vieta RPIVA koncepcijā 
 

 
1. Programmas anotācija 

Profesionālo studiju programma “Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā” 
paredzēta kā specializācijas studiju programma RPIVA pilna un nepilna laika ,,Sākumskolas 
skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetus pamatskolā’’ profesionālās studiju programmas 
studentiem un „Izglītības darba vadītājs un vien mācību priekšmeta skolotājs” profesionālā 
bakalaura studiju programmas studentiem. 

Studiju programmas apjoms –40 kredītpunkti (30 kredītpunkti, 8 kredītpunkti 
pedagoăiskai praksei un 2 kredītpunkti Valsts pārbaudījumam). 

Rokdarbu un mājturības mācību specifika nosaka tās īpašās iespējas katras studenta 
radošās personības attīstības veicināšanā, pasaules uzskata veidošanā. 

Programma aptver rokdarbu un mājturības mācību metodikas aspektus pamatskolā un 
izstrādāta, Ħemot vērā Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Mājturības 
pamatizglītības standartā skolotājam izvirzītās prasības, veidota atbilstoši jaunajam Valsts 
pamatizglītības standartam un RPIVA izstrādātajai koncepcijai, kur akcentēta cilvēka 
individuālo spēju kā vispārcilvēcisko vērtību atzīšana, ievērojot viĦa subjektīvās īpašības un 
īpatnības. 

Programma paredz, ka kursa gaitā studenti apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan 
speciālās un vispārīgās pedagoăiskās prasmes un praktiskās darba iemaĦas. Programmā 
paredzēts iepazīt aktualitātes modes pasaulē, un apgūstamās tehnikas realizēt izstrādājumos, 
kas dotajā brīdī ir aktuālas gan skolēniem, gan studentiem, reizē neaizmirstot realizēt vēl 
vienu no pamatizglītības galvenajiem uzdevumiem – apgūt Latvijas, Eiropas un pasaules 
kultūras mantojuma pamatus un izkopt savu kultūras identitāti. 

 
Programmas mērėis 

Sagatavot studentus profesionālai darbībai, nodrošinot attieksmju un vērtību, zināšanu, 
prasmju un iemaĦu sistēmas un galveno likumsakarību apguvi, sekmējot radošas 
mākslinieciskās darbības pieredzes veidošanu, pedagoăiskās domāšanas un inteliăences 
izkopšanu. 
 

Programmas uzdevumi 
• Veidot izpratni par rokdarbu un mājturības priekšmeta specifiku un mācību sistēmu 

pamatskolā. 
• Apgūt pamatzināšanas par raksturīgākajām metodēm un metodiskajiem paĦēmieniem 

mājturības mācībā pamatskolā. 
• Radīt interesi un vēlēšanos izzināt rokdarbu un mājturības attīstības vēsturi, tradīcijas 

Latvijā un pasaulē. 
• Veidot speciālās un vispārīgās pedagoăiskās prasmes 

� speciālās: 
− brīvi pārvaldīt dažādas darba tehnikas; 
− sagatavot un izmantot dažādus dabiskos un mākslīgos, tradicionālos un 

netradicionālos materiālus, darbarīkus, izjust to savstarpējo atbilstību; 
− ideju realizēt materiālā; 

� pedagoăiskās: 
− izmantot un analizēt daudzveidīgus literatūras avotus (speciālos žurnālus, 

etnogrāfijas materiālus, mākslas albūmus u.c.); 
− sagatavot uzskates materiālus konkrētai tēmai; 



 

   

− analizēt un vērtēt praktiskos darbus; 
− sastādīt tematiskos plānus, atbilstoši priekšmeta loăikai; 
− plānot mācību procesu rokdarbos un mājturībā. 

• Sagatavot studentus praktiskam un patstāvīgam, mākslinieciski radošam darbam 
pamatskolā. 

• Apgūt prasmi plānot, realizēt un izvērtēt rokdarbu un mājturības nodarbības. 
 

Studiju formas un metodes. 
Studiju procesā paredzētas lekcijas, praktiskas nodarbības (semināri, projekta darbi, 

patstāvīgie darbi u.c.) studentu patstāvīgais darbs (literatūras studijas, speciālo, praktisko 
darba iemaĦu apguve, uzskates, metodisko materiālu sagatavošana, zinātniski pētnieciskā 
darbība u.c.) Studiju programmas ietvaros 8. nedēĜas paredzētas studentu pedagoăiskajai 
praksei vispārizglītojošo skolu 5.-9.klasēs (rokdarbu un mājturības mācību stundu, pulciĦu, 
ārpusstundu pasākumu vērošanai, vadīšanai, analīzei). 

 
Vērtēšanas tehnoloăija atspoguĜota atsevišėu speciālo priekšmetu programmās. Studentu 

darbs katra atsevišėa studiju kursa apguvē tiks vērtēts eksāmenos, ieskaitēs ar vērtējumu, kas 
izteikts 10 ballu sistēmā, kā arī radošo darbu skatēs. 

 
Prasības darbu skatēm: 

• praktisko darbu kvalitāte, atbilstība uzdevumam; 
• radošā izaugsme (satura un formas vienotība patstāvīgajos darbos, oriăinalitāte); 
• estētisks darba noformējums skatē, izstādē; 
• prasme darbus analizēt, vērtēt. 

 
Prasības rokdarbu un mājturības skolotāja kvalifikācijas iegūšanai: 

1) programmu prasību izpilde visos speciālajos priekšmetos; 
2) kursa projekta izstrāde; 
3) studiju laikā radīto darbu skates iekārtošana; 
4) sekmīgi nokārtots integrēts kvalifikācijas eksāmens rokdarbu, mājturības teorijā un 

metodikās (ne mazāk kā 5 balles); 
5) iegūts pozitīvs pedagoăiskās prakses vērtējums (ne mazāk kā 5 balles). 



 

   

Studiju anotācijas 
 

Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 
Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā,  pedagoăisko 

procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības procesa 
plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba organizēšanā 
un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

Lektore Mg.paed. D. Stipina 
 
Alternatīvas teorijas mājturības tehnoloăijā 
Kursa mērėis ir pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas par aktualitātēm mājturības 

tehnoloăijās dažādu autoru skatījumā. Studiju kursa ietvaros plānots studentiem gūt izpratni 
par mājturības tehnoloăiju nozīmi personības attīstības aspektā dažādos laika posmos, kā aķi 
gūt zināšanas par mājturības tehnoloăiju aktualitātēm. 

Docente Asoc.prof. Dr. paed. E. Volāne 
 
Aktualitātes mājturībā 
Kurss piedāvā teorētiskās atziĦas un praktiskā darba iemaĦu apguvi aktuālos mājturības 

jautājumos. 
Lektore Mg.paed. A. Kampuse 
 
Šūšana un mācību metodika 
Studiju kursā ietilpst: 

− materiālmācība; 
− apăērbu konstruēšana un  modelēšana; 
− šūto izstrādājumu tehnoloăija; 
− tērpu kompozīcija. 

Kursā studenti apgūst prasmes un zināšanas kā no tekstilšėiedrām pakāpeniski darba gaitā 
var iegūt oriăinālu un neatkārtojamu tērpu, izkopt savu stilu, kā arī apgūst prasmes apăērba 
rotāšanā, labošanā, kopšanā un valkāšanā.. 

Lektore Mg.paed. A. Kampuse 
 
Kompozīcija un metodika. 
Studiju kurss iepazīstina ar kompozīcijas mērėtiecību un ornamentu lietišėajā mākslā 

(materiāla īpatnības, forma, uzbūve, proporcija, lielums, krāsa). Tiek aplūkoti latviešu un citu 
tautu etnogrāfiskie raksti un ornamenta kompozīcijas veidi, kā arī dažādās tehnikās darinātu 
izstrādājumu kompozicionālais risinājums. Studenti vizuāli iepazīstas ar tautas un 
profesionālo lietišėo mākslu. Īpaša uzmanība veltīta lietišėās mākslas veidiem, kuri iekĜauti 
pamatskolas (7.-9.klases) programmā. 

Lektore Mg.paed. I. KrastiĦa 
 
Rokdarbi (tekstils un dekoratīvi lietišėās mākslas elementi, to metodika). 
Šajā kursā studenti iepazīstas ar rokdarbu veidiem Latvijā un pasaulē. Apgūst praktiski  

dažādas rokdarbu tehnikas un mācību metodiku (adīšanas, tamborēšanas, izšūšanas, 
mezglošanas, batikošanas, zīda apgleznošanas, dekoratīvās aušanas), kā arī praktiski izgatavo 
darbus dažādās tehnikās un iekārto darbu skates. Īpaša uzmanība veltīta rokdarbu veidiem, 
kurus apgūst pamatskolā (7.-9.klasēs). 

Asoc.prof. Dr. paed. E. Volāne 
Lektore Mg.paed. I. KrastiĦa 
 
 
 



 

   

Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpas kultūra 
Studiju kurss palīdz ekonomiski plānot ăimenes budžetu mūsdienu sociālekonomiskos 

apstākĜos. Studenti apgūst zināšanu pamatus mājas ekonomikā, sociālās zinībās un telpas 
kultūrā un izstrādā kursa projektus. 

Kursā aplūkota vides ietekme uz personības veidošanos, kā arī studenti veic dažādus 
praktiskus darbus telpas iekārtojuma izveidē (istabas, mājas iekārtojuma plāna uzmetums, 
dažādi dekori, ziedu kompozīcijas). 

Telpu plānojums, iedalījums un iekārtojums senatnē un mūsdienās. 
Mājturības kabinets, tā iekārtojums. 
Mācību telpas (klases) iekārtojums. 
Lektore Mg.paed. I. KrastiĦa 
 
Uzturmācība un mācību metodika 
Studiju kurss iepazīstina studentus ar pamatskolas standartos izvirzītajām prasībām 

uzturmācībā, pilnvērtīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, organisma attīstībā, veselības un darba 
spēju saglabāšanā, uztura elementiem, ēdienkarti, dažādu produktu apstrādes un ēdienu 
gatavošanas tehnoloăiju, pasniegšanas veidiem. 

Studenti praktiski apgūst dažādu ēdienu pagatavošanas veidus. 
Lektore Mg.paed. I. KrastiĦa 

 
Grafiskā valoda 
Studiju kursā studenti apgūst attēlu konstruēšanas principus un metodes, rasēšanas 

pamatus; iepazīst projekcijas, to veidus un apgūst figūru kompozīcijas pamatelementus, 
principus un veidus. Īpaša uzmanība veltīta to pamatprasmju apguvei, kurus skolēni apgūst 
pamatskolā 5.–9. klasēs. 

Asoc.prof. Dr. paed. E. Volāne 
 
Materiālu apstrādes darbi un rokdarbi, to mācību metodika 
Kursā ietvertas kokapstrādes un metālapstrādes mācību metodikas. Studenti iepazīst 

materiālus, to īpašības, kā arī materiālu un detaĜu savienošanas veidus un reizē uzzina 
materiālu glabāšanas un apkopes iespējas. Studenti apgūst materiālu apstrādes operācijas; 
darbmašīnas, instrumentus, palīgierīces darbības principus un darba drošības, higiēnas, 
ugunsdrošības, iekšējās kārtības noteikumus. 

Asoc.prof. Dr. paed. E. Volāne 



 

   

Specializācijas programma 
Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā 

(kontaktstundu skaits pilna laika studijās) 
 

Semestri Auditoriju 
stundas 

Pārbaudījumi Docētāji N.p.k
. 

Studiju priekšmets 
Kredīt-
punkti 

5.sem. 6.sem. 7.sem. 8. sem.  iesk. eks.  

1.  
Pedagoăiskā procesa vadība un 
metodika 

3 48    48  5. Mg.paed. D.Stipina 

2.  
Alternatīvas teorijas mājturības 
tehnoloăijā 

5 80    80  5. Dr.paed., asoc. prof. E. Volāne 

3.  Aktualitātes mājturībā 1  16   16 6.  Mg.paed. A. Kampuse 
4.  Šūšana un mācību metodika 4  32 32  64  7. Mg.paed. A. Kampuse 
5.  Kompozīcija un metodika 2  32   32 6.  Mg.paed. I. KrastiĦa 

6.  
Rokdarbi (tekstila un dekoratīvi 
lietišėās mākslas elementi, to 
metodika): 

         

 • tamborēšana un mezglošana 2  16 16  32 6. 7. Dr.paed.,asoc. prof.. E. Volāne 
 • adīšana 2   32  32  7. Mg.paed. I. KrastiĦa 
 • aušana 2  16 16  32  7. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 

 • batikošana un zīda 
apgleznošana 

2   16 16 32 7. 8. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
Mg.paed. I. KrastiĦa 

 • izšūšana 2    32 32  8. Dr.paed., asoc. prof. E. Volāne 
7. Uzturmācība un mācību metodika 3    48 48  8. Mg.paed. I. KrastiĦa 

8. 
Mājas ekonomika, sociālās zinības 
un telpas kultūra 

2  16 16  32 6. 7. Mg.paed. I. KrastiĦa 

 Kopā 30 128 128 128 96     

 

Pedagoăiskā prakse 
• 1.studiju prakse 
• 2.studiju prakse 
• Kvalifik ācijas 

8   
2 ned. 

 
 

2 ned. 

 
 
 

4ned. 

 6. 
7. 
 

 
 

8. 

Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
Mg.paed. A.Kampuse 
Mg.paed. I. KrastiĦa 

 Valsts pārbaudījuma teorētiskā 
daĜa 

2       8. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
Mg.paed. A.Kampuse 
Mg.paed. I. KrastiĦa 

 



 

   

Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā 
(Kontaktstundu skaits nepilna laika studijās) 

 
Semestri Auditoriju 

stundas 
Pārbaudījumi Docētājs N. 

p.k. 
Studiju priekšmets Kredīt 

punkti 
5.sem. 6. sem. 7. sem. 8. sem  Iesk Eks.  

1.  
Pedagoăiskā procesa vadība un 
metodika 

3 24    24  5. Mg.paed. D.Stipina 

2.  
Alternatīvas teorijas mājturības 
tehnoloăijā 

5 40    40  5. Dr.paed., asoc. prof. E. Volāne 

3.  Aktualitātes mājturībā 1  8   8 6.  Mg.paed. A.Kampuse 
4.  Grafiskā valoda 6  24 24  48  7. Dr. paed., asoc. prof. 

 E. Volāne 
5.  Kompozīcija un metodika 2  16   16 6.  Mg.paed. I. KrastiĦa 

6.  Materiālu apstrādes darbi un rokdarbi          
 • kokapstrādes mācību metodika 4  8 24  32  7. Dr.paed., asoc. prof. 

 E. Volāne 
 • metālapstrādes mācību metodika 4   8 24 32  8. Dr.paed., asoc. prof. 

 E. Volāne 
7.  Uzturmācība un mācību metodika 3    24 24  8. Mg.paed. I. KrastiĦa 
8.  Mājas ekonomika, sociālās zinības un 

telpas kultūra 
2  8 8  16 6. 7. Mg.paed. I. KrastiĦa 

 Kopā 30 64 64 64 48     
 
 

Pedagoăiskā prakse 
• 1.studiju prakse 
• 2.studiju prakse 
Kvalifik ācijas 

 
2 
2 
4 

  
2ned. 

 

 
 

2 ned. 

 
 
 
4 ned. 

  
6. 
7. 

 
 
 

8. 

Dr.paed., asoc. prof. 
E. Volāne 

Mg.paed. A.Kampuse 
Mg.paed. I. KrastiĦa  

 
 

Valsts pārbaudījuma teorētiskā daĜa 2       8. Dr.paed., asoc. prof. 
 E. Volāne 

Mg.paed. A.Kampuse 
Mg.paed. I. KrastiĦa 

 
 
 



 

   

Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā 
 

 
 

N.p.
k. 

Studiju priekšmets 
Kredītpunktu 

skaits 
Pārbaudes forma 

1.  Pedagoăiskā procesa vadība un 
metodika 

3 eksāmens 

2.  Alternatīvas teorijas mājturības 
tehnoloăijā 

5 eskāmens 

3.  Aktualitātes mājturībā 1 ieskaite ar vērtējumu 
4.  Šūšana un mācību metodika 4 eksāmens 
5.  Kompozīcija un metodika 2 ieskaite ar vērtējumu 
6.  Rokdarbi (tekstila un dekoratīvi 

lietišėās mākslas elementi, to 
metodika): 

  

 • tamborēšana un mezglošana 2 ieskaite ar vērtējumu un 
eksāmens 

 • adīšana 2 eksāmens 
 • aušana 2 eksāmens 
 • batikošana un zīda apgleznošana 2 ieskaite ar vērtējumu un 

eksāmens 
 • izšūšana 2 eksāmens 
7.  Uzturmācība un mācību metodika 3 eksāmens 
8.  Mājas ekonomika, sociālās zinības 

un telpas kultūra 
2 ieskaite ar vērtējumu un 

eks 
 Pedagoăiskā prakse  

• 1.studiju prakse 
• 2.studiju prakse 

 
2 
2 

 
ieskaite ar vērtējumu 
ieskaite ar vērtējumu 

 Kvalifik ācijas prakse 4 eksāmens 
 Valsts pārbaudījuma teorētiskā daĜa 2 eksāmens 

 
 
 



 

   

 
2. Specializācijas programma 

Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā 
(kontaktstundu skaits nepilna laika studijās) 

 
Semestri 

 
Auditoriju 

stundas 
Pārbaudījumi Docētāji 

Studiju priekšmets 
Kredīt-
punkti  6.sem.  7.sem.  8.sem.   iesk. eks.  

Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 3 24    24  5. Mg.paed. D.Stipina 
Alternatīvas teorijas mājturības tehnoloăijā 5 40    40  5. Dr.paed., asoc. prof. E. Volāne 
Aktualitātes mājturībā 1  8   8 6.  Mg.paed. A. Kampuse 
Šūšana un mācību metodika 4  16 16  32  7. Mg.paed. A. Kampuse 
Kompozīcija un metodika 2  16   16 6.  Mg.paed. I. KrastiĦa 
Rokdarbi (tekstila un dekoratīvi lietišėās 
mākslas elementi, to metodika): 

         

• tamborēšana un mezglošana 2  8 8  16 6. 7. Dr.paed.,asoc. prof.. E. Volāne 
• adīšana 2   16  16  7. Mg.paed. I. KrastiĦa 
• aušana 2  8 8  16  7. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
• batikošana un zīda apgleznošana 2   8 8 16 7. 8. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 

 Mg.paed. I. KrastiĦa 
• izšūšana 2    16 16  8. Dr.paed., asoc. prof. E. Volāne 
Uzturmācība un mācību metodika 3    24 24  8. Mg.paed. I. KrastiĦa 
Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpas 
kultūra 

2  8 8  16 6. 7. Mg.paed. I. KrastiĦa 

Kopā 30 64 64 64 48     
Pedagoăiskā prakse 
• 1.studiju prakse 
• 2.studiju prakse 
• Kvalifik ācijas 

 
2 
2 
4 

  
2 ned. 

 
 

2 ned. 

 
 
 

4 ned. 

  
6. 
7. 

 
 
 

8. 

Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
Mag.paed. D. Kalēja Gasparoviča 

Mg.art. I Briška 
Mg. paed. I Helmane 

Valsts pārbaudījuma teorētiskā daĜa 2 
 

      8. Dr.paed., asoc. prof.. E. Volāne 
Mg.paed. A.Kampuse 
Mg.paed. I. KrastiĦa 



Studiju programmas 
,,Mājtur ības skolotājs pamatskolā” 

pedagoăiskās prakses vispār īgs raksturojums un vieta RPIVA 
koncepcijā 

 
 

3. Pedagoăiskās prakses programmas anotācija 
 

Specializācijas studiju programmas “Mājturības skolotājs pamatskolā”  pedagoăiskā 
prakse paredzēta profesionālās studiju programmas ,,Sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu pamatskolā’’ un profesionālās bakalaura studiju programmas „Izglītības 
darba vadītājs un vien mācību priekšmeta skolotājs” studentiem gan pilna, gan nepilna laika 
studijās. 

Pedagoăiskās prakses programmas apjoms – 8 kredītpunkti, (8 nedēĜas), no kurām 2 
nedēĜas (2 kredītpunkti.) ir vērojumu prakse, 2 nedēĜas (2 kredītpunti) aktīvā prakse un 4 
nedēĜas ( 4 kredītpukti) Valsts kvalifikācijas prakse. 

 
Pedagoăiskās prakses programma ir specializācijas programmas “Mājturības skolotājs 

pamatskolā” sastāvdaĜa, kura izstrādāta, Ħemot vērā Latvijas Republikas Izglītības un 
Zinātnes ministrijas Mājturības (rokdarbi) pamatizglītības standartā skolotājam izvirzītās 
prasības, veidota atbilstoši jaunajam Valsts pamatizglītības standartam un RPIVA 
izstrādātajai koncepcijai, kur akcentēta cilvēka individuālo spēju kā vispārcilvēcisko vērtību 
atzīšana, ievērojot viĦa subjektīvās īpašības un īpatnības. 
         Pedagoăiskās prakses laikā paredzēts apgūstamās tehnikas realizēt izstrādājumos, kas 
dotajā brīdī ir aktuālas skolēniem, reizē neaizmirstot realizēt vēl vienu no pamatizglītības 
galvenajiem uzdevumiem – apgūt Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojuma pamatus 
un izkopt savu kultūras identitāti. 

 
Pedagoăiskās prakses mērėis  

 
Pilnveidot un padziĜināt studentu teorētiskās zināšanas rokdarbu un mājturības mācību 

metodikā pamatskolā, nostiprināt specifisko rokdarbu un mājturības prasmju, iemaĦu sistēmas 
un galveno likumsakarību apguvi profesionālo spēju un zināšanu īstenošanā reālā vidē un 
situāciju daudzveidībā. 
 

Pedagoăiskās prakses uzdevumi 
 
• Izzināt rokdarbu un  mājturības mācības vietu un aktualitāti skolas mācību procesā. 
• Apgūt prasmi profesionāli analizēt, salīdzināt un vērtēt rokdarbu un mājturības 

stundas pamatskolā (5.-9.kl.), kā arī izzinot skolotāju pieredzi, radoši izmantot savā 
darbībā. 

• Pilnveidot prasmi sagatavot un novadīt mājturības (rokdarbu) stundas pamatskolā, 
Ħemot vērā metodiskos ieteikumus, skolēnu individuālās un vecumposma īpatnības. 

• Sagatavot studentus praktiskam un patstāvīgam, mākslinieciski radošam darbam 
pamatskolā. 

• Apgūt prasmi plānot, realizēt un izvērtēt mājturības (rokdarbu) nodarbības, tai 
skaitā arī savas vadītās nodarbības, akcentējot veiksmes, neizmantotās iespējas 
 

 
 
 



 

 

 
Pedagoăiskās prakses saturs 
 
Rokdarbu un mājturības pedagoăiskā prakse notiek saskaĦā ar profesionālo studiju 

programmu. 

1. 1. studiju prakse (2 nedēĜas) 
 
Pedagoăiskās prakses laikā studenti veic uzdevumus: 

• Pirmajā nedēĜā skolotāja konsultanta vadītajās rokdarbu un mājturības stundās 5.-9. 
klasēs, novēro skolēnu individuālās īpatnības, spējas, attieksmi pret mājturības 
nodarbībām. Pēc skolotāja konsultanta ieskatiem ir palīgs metodisko materiālu 
sagatavošanā, mācību procesa organizēšanā. 

• Patstāvīgi iepazīstas ar skolas mācību un audzināšanas darba sistēmu, mācību 
dokumentāciju, vēro pedagoăisko procesu 5.-9. klasēs un rokdarbu un mājturības 
vietu citu mācību priekšmetu kontekstā, pētī un analizē pēctecības, intereses, 
vajadzības un motivācijas problēmas rokdarbu un mājturības mācību procesā; 
analizē un vērtējumu atspoguĜo pedagoăiskās prakses dienasgrāmatā. 

• Otrajā nedēĜā patstāvīgi sagatavo un vada vienu mājturības stundu katrā klašu 
grupā ( no 5.-9.), saskaĦā ar skolotāja- konsultanta darba grafiku. 

•  Novadīto stundu analīzi, pedagoăiskās prakses analīzi, pašvērtējumu un prakses 
vadītāja- skolotāja –konsultanta vērtējumu atspoguĜo pedagoăiskās prakses 
dienasgrāmatā.     

 
2. 2.studiju prakse (2 nedēĜas) 

 
           Pedagoăiskās prakses laikā studenti veic uzdevumus: 

•  Pirmajās divās dienās vēro un analizē skolotāja – konsultanta, kā arī savu kolēău 
(studentu) vadītās 4 stundas, ko atspoguĜo pedagoăiskajā dienasgrāmatā. 

• Patstāvīgi sagatavo metodiskos materiālus, izstrādā konspektus un vada rokdarbu 
un mājturības stundas 5.-9.klasēs (konkrētās klasēs saskaĦā ar skolotāja- 
konsultanta darba grafiku), veic  novadīto stundu analīzi. 

• Aktīvās pedagoăiskās prakses rezultātus un pašvērtējumu par savu profesionālo 
gatavību vadīt mājturības nodarbības, atspoguĜo pedagoăiskās prakses 
dienasgrāmatā.     

 
    3. Valsts kvalifikācijas prakse (4 nedēĜas) 
 

• Pirmajās divās dienās vēro un analizē skolotāja – konsultanta, kā arī savu kolēău 
(studentu) vadītās stundas, no kurām divas izvērsti atspoguĜo pedagoăiskajā 
dienasgrāmatā pēc norādītā protokola. 

• Pedagoăiskās prakses bāzes izpēte ( dokumentācija, mācību līdzekĜi, skolēnu 
attieksme un rokdarbu prasmes mācību procesā, vērtēšanas sistēma). 

• Valsts pedagoăijas prakses laikā students vada katrā no 5.-9. klasei mājturības 
(rokdarbu) nodarbības, no kurām 5 izvērsti atspoguĜo pedagoăiskajā dienasgrāmatā 
pēc norādītā paraugplāna, pievienojot klāt izgatavotos metodiskos materiālus, 
uzskati. 

• Pedagoăiskās prakses noslēgumā students kārto Valsts pārbaudījuma praktisko 
daĜu, kur Valsts pārbaudījuma komisijas klātbūtnē vada iepriekš sagatavotu 



 

 

mājturības ( rokdarbu) stundu kādā konkrētā klasē. Pēc novadītās nodarbības veic 
pašanalīzi.  

Pedagoăiskās prakses vērtēšanas tehnoloăija  
 

Studentu pedagoăiskās prakses darba kopvērtējums izteikts 10 ballu sistēmā un tajā ietilpst: 

• pedagoăiskās prakses programmas izpilde, tās pozitīvais vērtējums (ne mazāk kā 5 
balles), ko sniedz skolotājs- konsultants. 

• vērtējums par  pedagoăiskās prakses dienasgrāmatu, tajā atspoguĜoto vēroto stundu 
analīzi, vadīto stundu pašanalīzi, par izstrādātiem stundu konspektiem, to atbilstību 
prasībām. 

• vērtējums par stundām sagatavoto darba mapi, apkopotiem prakses materiāliem, 
• vērtējums par prasmi pedagoăiskās prakses konferencē analizēt savu 

profesionālismu, gatavību pedagoăiskai darbībai, vadot rokdarbu un mājturības 
stundas pamatskolā. 

 

Valsts pārbaudījuma praktiskās daĜas vērtēšanas tehnoloăija 

 
Valsts pārbaudījuma praktiskās daĜas vērtējums izteikts 10 ballu sistēmā un tajā ietilpst 
vērtējumi par: 

• sagatavoto uzskati, izstrādāto konspektu – 2 punkti, 
• novadītām 2 stundām rokdarbos un mājturībā – 6 punkti, 
• veikto pašanalīzi pēc 2 novadītām stundām – 2 punkti. 

 

Izmantotā literatūra 

 

• RPIVA koncepcija. – 1995. 
• Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei. – R.,ISEC, 2004., 

htt://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
• Valsts pamatizglītības standarts.- Lielvārde, Lielvārds, 1998.,32lpp. 
• Volāne E. Mājturības skolotājs pamatskolā. Studiju programma.- R., RPIVA, 

2004. 
 

 
 
 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Materiālu apstrādes darbi un rokdarbi, to mācību metodika. 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 

Apjoms. 8 KP, 12 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Asoc.prof. Dr. paed. Elita Volāne 

          
Kursa mērėis. Veicināt studentu sagatavotību profesionālai darbībai pamatskolā, apgūstot 
kokapstrādes un metālapstrādes pamatus, sekmēt praktiskās darbības pieredzes veidošanu.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Prot dotā temata ietvaros izstrādāt un sagatavot metodisko materiālu komplektu, 
izvēlēties materiālus, rokdarbu tehnikas veidu . Spēj organizēt un vadīt mācību 
procesu.  

• Izprot un pārzina darba drošības, higiēnas un ugunsdrošības noteikumus. Spēj 
novērtēt instrumentu nolietošanās pakāpi un tās ietekmi uz materiālu apstrādi un 
darba drošību, spēj sagatavot materiālus un instrumentus darbam un veikt 
instrumentu tehnisko apkopi. 

• Ir izpratne par izgatavojamo izstrādājumu izvēles kritērijiem 
• Prot racionālā secībā kvalitatīvi veikt dažādu materiālu apstrādes operācijas. 

 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Mājturības un rokdarbu mācību 
līdzekĜu, programmu, standarta 
raksturojums. Mācību līdzekĜu 
izvēles un dokumentācijas izveides 
nosacījumi. 

 10  62 

2 Kokapstrādes mācību metodika.  18  60 
3 Metālapstrādes mācību metodika.  14  56 

4 
 Materiālu apstrādes operācijas, 
instrumentu, palīgierīču darbības 
principi. 

 14  36 

5 
 Darba drošības, higiēnas, 
ugunsdrošības, iekšējās kārtības 
apguves noteikumi. 

 8  42 

 
 
 
 
 



 

 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 Kalendārā plāna izveide. Individuālais darbs. Kombinētā kontrole. 

2 
Uzskates un izdales materiālu izveide, 
to sistematizācija. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

3 
Darbu pašnovērtējumu kritēriju 
izveide . 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 Praktisko darbu skate. Kolektīvs darbs. Savstarpējā kontrole. 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 

1. Galoburda R. Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 
1998. 

2. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
3. Kulakova M. Mājturība 5.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
4. Kulakova M. Mājturība 5.kl. Skolotāja grāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
5. Kulakova M. Mājturība 6.kl. Skolotāja grāmata – R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
6. Kulakova M. Mājturība zēniem un meitenēm 5.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
7. Kulakova M. Mājturība zēniem un meitenēm 6.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
8. Kulakova M., Marksa M., SīviĦa V. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
9. Laudinskis H. Mājturība zēniem 5.kl. – R.: RaKa, 2000. 
10. Laudinskis H., Rieksta D. Mājturības mācību programma zēniem 5.klasei – R.: RaKa, 

2000 
11. Laudinskis H., Rieksta D. Mājturības mācību programma zēniem 6.klasei – R.: RaKa, 

2004. 
12. Laudinskis H., Žīgurs U., Rieksta D. Mājturība zēniem 5.klasei. – R.: RaKa, 2000 
13. Laudinskis H.Mājturība zēniem 6.kl. – R.: RaKa, 2003. 
14. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..- R.:2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm 
15. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
16. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
17. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
18. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
19. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

 Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Grafiskā valoda. 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
Apjoms. 6 KP, 9 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Asoc.prof. Dr. paed. Elita Volāne 

          
Kursa mērėis. Sagatavot studentus profesionālai darbībai pamatskolā, sekmējot prasmi 
analizēt un vērtēt ideju realizāciju materiālā, to atbilstību grafiskai valodai.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Prot patstāvīgi veidot priekšmeta izgatavošanai nepieciešamo skici, tehnisko 
zīmējumu, rasējumu .  

• Prot izmantot no dažādiem informācijas avotiem iegūtus rasējumus.  
• Spēj pamatot un prognozēt savas idejas un darbības rezultātus. 

 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Grafiskā valoda mājturības 
programmā, standartā, to  
raksturojums. Mācību līdzekĜu 
izvēles un dokumentācijas izveides 
nosacījumi. 

 8  24 

2 
Grafiskās valodas mācību 
metodika. 

 8  20 

3 
DetaĜu tipveida elementu un 
savienojumu attēli. 

 4  22 

4 
 Rasēšanas instrumenti, ierīces un 
materiāli. 

 4  18 

5 
 Projekcionālie attēli (taisnleĦėa, 
aksonometriskās projekcijas). 

 6  24 

6 Šėēlumi un griezumi.  4  22 

7 
ĖermeĦa virsmas izklājumi un 
figūru šėēlumi. 

 4  20 

8 
Etnogrāfiskais raksts, 
ăeometriskās figūras, līniju 
salaidumi. 

 6  24 

9 Konstruktoru grafiskie dokumenti  4  18 
 

 
 
 



 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Rasējumu komplektu izveide, 
atbilstoši klašu grupām. 

Individuālais darbs. Kombinētā kontrole. 

2 
Uzskates un izdales materiālu izveide, 
to sistematizācija. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

3 
Darbu pašnovērtējumu kritēriju 
izveide . 

Pāru darbs. Kombinētā kontrole. 

4 Praktisko darbu skate. Kolektīvs darbs. Savstarpējā kontrole. 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 

1. Galoburda R. Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 
1998. 

2. Kulakova M. Mājturība 5.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
3. Kulakova M. Mājturība 5.kl. Skolotāja grāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
4. Kulakova M. Mājturība 6.kl. Skolotāja grāmata – R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
5. Kulakova M. Mājturība zēniem un meitenēm 5.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
6. Kulakova M. Mājturība zēniem un meitenēm 6.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
7. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp 
8. Laudinskis H. Mājturība zēniem 5.kl. – R.: RaKa, 2000. 
9. Laudinskis H., Rieksta D. Mājturības mācību programma zēniem 5.klasei – R.: RaKa, 

2000 
10. Laudinskis H., Rieksta D. Mājturības mācību programma zēniem 6.klasei – R.: RaKa, 

2004. 
11. Laudinskis H., Rieksta D. Mājturības mācību programma zēniem 6.klasei – R.: RaKa, 

2004. 
12. Laudinskis H., Žīgurs U., Rieksta D. Mājturība zēniem 5.klasei. – R.: RaKa, 2000 
13.    Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm 
14. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998.-20 

lpp. 
15. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
16. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
17. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada ___________________ 
Katedras vad. ________________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Rokdarbi (tekstila un dekoratīvi lietišėās mākslas elementi), to 
metodika. 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 10 KP, 15 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Asoc.prof. Dr. paed. Elita Volāne 

         Lektore Mg. paed. Ineta KastiĦa 
          

Kursa mērėis. Sagatavot studentus profesionālai darbībai pamatskolā, apgūt zināšanas un 
prasmes dažādos rokdarbu veidos, sekmējot praktiskās darbības pieredzes veidošanos, 
izkopjot pedagoăisko domāšanu.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Prot dotā temata ietvaros izstrādāt un sagatavot metodisko materiālu komplektu, 
izvēlēties materiālus, rokdarbu tehnikas veidu. Spēj organizēt un vadīt mācību 
procesu. 

• Izprot un pārzina darba drošības, higiēnas noteikumus.  
• Ir izpratne par izgatavojamo izstrādājumu izvēles kritērijiem. 
• Prot izvēlēties, apvienot atbilstošākās tehnoloăijas savas idejas īstenošanai, 

plānveidīgi tās lietot izstrādājuma tapšanas gaitā un cilvēka dzīves vides kvalitatīvai 
pārveidošanai. 

 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Rokdarbi mājturības programmā, 
standartā, to  raksturojums. 
Mācību līdzekĜu izvēles un 
dokumentācijas izveides 
nosacījumi. 

 8  24 

2 
Tamborēšana un mezglošana, to 
mācību metodika. 

 8  20 

3 Adīšanas mācību metodika  4  22 
4 Aušanas mācību metodika  4  18 

5 
Batikošana un zīda apgleznošana, 
to mācību metodika 

 6  24 

6 Izšūšanas mācību metodika  4  22 
 
 
 
 



 

 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1 
Metodisko materiālu komplektu 
izveide, atbilstoši rokdarbu tehnikas 
veidiem. 

Individuālais darbs. 
Kombinētā 
kontrole. 

2 
Uzskates un izdales materiālu 
izveide, to sistematizācija. 

Individuālais darbs. 
Savstarpējā 
kontrole. 

3 
Darbu pašnovērtējumu kritēriju 
izveide. 

Pāru darbs. 
Kombinētā 
kontrole. 

4 
Praktisko darbu skate. 

Kolektīvs darbs. 
Savstarpējā 
kontrole. 

5 
Jaunu, netradicionālu materiālu 
lietojumu izzināšana dažādās 
rokdarbu tehnikās 

Individuālais darbs. Paškontrole 

6 
Mājturības (rokdarbi) standarts 
pamatskolā, mācību programma, 
mācību līdzekĜi. 

Grupu darbs- reglamentējošo 
dokumentu analīze pēc 
noteiktas shēmas. 

Grupālā 
kontrole 

7 
Ārpusstundu darbs skolēnu rokdarbu 
pamatprasmju apguves procesā  

Diskusija 
Kombinēta 
kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  Ieskaites ar  atzīmi, eksāmeni atsevišėās rokdarbu 
mācību metodikās (skat. programmas mācību satura tabulās). 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 

1. Bite A. Tamborēšana.- R.: Zvaigzne, 1971. 
2. Brancis M. Cimdu JetiĦa – R.: Preses nams, 1997. 
3. Dzērvītis A. Rokdarbu  metodika. – R.: Valters un rapa, 1937. 
4. Dzērvītis A., Sunepska N. Baltie darbi I. –R.: J. Grīnberga izdevn., 1933. 
5. Dzērvītis A., Sunepska N. Baltie darbi II. –R.: J. Grīnberga izdevn., 1935. 
6. Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana. – R.: Zvaigzne, 1992. 
7. Ăimenes enciklopēdija. 1. sējums. – R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1989. 
8. Ivanova G., Madre I. Jostu raksti.- R.: Liesma, 1968 
9. Karoseviča A. Mājturība. Batika.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
10. Krauze A. Tamborējumi.- R.: Zvaigzne, 1992. 
11. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. – Lielvārde, Lielvārds, 1994. 
12. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: SIA 

„M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
13. Linden Ivarsson A., Brieditis K., Evans K. Do Redo. Konsten att slakta ne troja.- 

Uppsala 2004. 
14. Madre I. Izšūšana.-  R.: Vaga, 1993. 
15. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
16. NadziĦa V. Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC, 

1997. 
17. NadziĦa V. Mājturība. Lietišėie tekstildarbi. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. 
18. Ozolniece I. Mezglošana.-.R.: Avots, 1988. 



 

 

19. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
20. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
21. Rieksta D. Mājturība 5.klasei. – R.: RaKa, 1997. 
22. Rieksta D. Mājturība 6.klasei. – R.: RaKa, 1998. 
23. Rieksta D. Mājturība 7.klasei. – R.: RaKa, 2001. 
24. Rieksta D. Mājturība. Tekstildarbi 1. – R.: RaKa, 1997. 
25. Rieksta D. Mājturība. Tekstildarbi 2. – R.: RaKa, 1999. 
26. RiekstiĦa R. Adījumi.- R.: Zvaigzne, 1980. 
27. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
28. Ruža I. Adīšana.- R.: Avots, 1982. 
29. SkujiĦa E. Aušana un batikošana. Metodiskie materiāli.-  R.: Em. MelngaiĜa tautas 

mākslas nams, 1970. 
30. Slava M. Latviešu cimdu raksti. – R.: Zinātne, 1992. 
31. Vaivare B., UrdziĦa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: 

Zvaigzne ABC, 1998. 
32. Vucenlazdāns P.Darbmācības metodikas pamati.- R.: LIKZM, LU, 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Šūšana un mācību metodika 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 4 KP, 6 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektore Mg. paed. Agra Kampuse 

          
Kursa mērėis.  

Veicināt topošo skolotāju harmoniskas, intelektuāli bagātas un radošas personības 
attīstību. 

Nodrošināt profesionālai šūšanas mācīšanai  pamatskolā nepieciešamo zināšanu un 
prasmju apguvi..    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Pārzina šūšanas kā mājturības priekšmeta daĜas mācīšanas reglamentējošos un 
rekomendējošos dokumentus.  

• Veic kvalitatīvi paredzētos praktiskos darbus atbilstoši uzdevumam.. 
• Patstāvīgajos darbos parāda savu radošo izaugsmi, satura un formas vienotību. 
• Prot izgatavot uzskates materiālus šūšanas stundām pamatskolā, noformēt darbu 

skati un izstādi, prot analizēt izstrādājumus. 
 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Šūšanas kā mājturības priekšmeta 
daĜas mācīšanas reglamentējošie 
un rekomendējošie dokumenti 
pamatskolā.  

8 4 14 20 

2 Mācību līdzekĜi šūšanas mācībā. 10 6 16 24 

3 
Tērpšanās kultūra vēsturiskā 
skatījumā 

10 4 16 24 

4 
 Materiāli, darba rīki, šūšanas 
piederumi. 

8 4 14 20 

5 
 Apăērbu konstruēšana un 
modelēšana. 

12 6 16 24 

6 Šūto izstrādājumu tehnoloăija 16 8 20 26 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Šūšanas mācības saturs, tā izvēles 
pedagoăiski psiholoăiskie nosacījumi. 

Individuālais darbs. Individuālā kontrole. 

2 
Uzskates un izdales materiālu izveide, 
to sistematizācija. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

3 
Darbu pašnovērtējumu kritēriju 
izveide. 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 Praktisko darbu skate. Kolektīvs darbs. Savstarpējā kontrole. 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literatūra.  
Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 

1. Kampuse A. Mājturība. Šūšana, 5.-12.kl. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
2. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
3. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
4. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
5. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
6. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
7. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
8. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
9. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZSKATĪTS 

Skolas ped. katedras sēdē 
2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Aktualitātes mājturībā 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 1 KP, 1,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektore Mg. paed. Agra Kampuse 

          
Kursa mērėis.  

Veicināt topošo skolotāju harmoniskas, intelektuāli bagātas un radošas personības 
attīstību. 

Nodrošināt topošos skolotājus profesionālai mājturības (rokdarbu) mācīšanai  
pamatskolā.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Pārzina mājturības priekšmeta mācīšanas reglamentējošos un rekomendējošos 
dokumentus. prot izstrādāt vērtēšanas kritērijus skolēnu patstāvīgo darbu veikšanai 

• Prot izstrādāt vērtēšanas kritērijus skolēnu patstāvīgo darbu veikšanai. 
• Ir izpratne par cilvēka dzīves vides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās 

uzlabot.. 
• Prot izstrādāt dažādus pārbaudes darbus mājturības mācībā. 

 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Mājturības priekšmeta mācīšanas 
reglamentējošie un 
rekomendējošie dokumenti 
pamatskolā.  

6 2 8 10 

2 
Pārbaudes darbi mājturības  
mācībā, to izveides principi. 

4 2 6 8 

3 
Vērtēšanas sistemātiskums, tā 
izstrādes tehnoloăija 

4 2 6 8 

4 
Mājturības mācību satura 
aktualitāte mūsdienās 

2 2 4 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Mājturības mācības saturs, tā izvēles 
pedagoăiski psiholoăiskie nosacījumi. 

Individuālais darbs. Individuālā kontrole. 

2 
Kārtējo un nobeigumu pārbaudes 
darbu izveide dažādām klašu grupām. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

3 
Darbu pašnovērtējumu kritēriju 
izveide . 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 
Aktualitāte mājturības mācībā Latvijā 
un pasaulē. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi. 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 
1. Augstskolu likums 
2. Izglītības likums 
3. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
4. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
5. LR Ministru kabineta noteikumi nr. 462 Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu. Publicēts: Vēstnesis 473/476 2000.12.29. Grozījumi: MK 14.10.2003. not. 
nr.570 (L.V., 22.okt., nr.147) 

6. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 
http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
7. Mājturība (rokdarbi) 1.–4. klasei. Programmas paraugs. www.isec.gov.lv 
Mājturība (rokdarbi) ar izvēli tekstila tehnoloăijās 5.–9. klasei. Programmas paraugs. 
www.isec.gov.lv 
8. Mājturība (rokdarbi) ar izvēli koka un metāla tehnoloăijās 5.–9. klasei. programmas 

paraugs. www.isec.gov.lv 
9. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
10. Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti. Krājums. ISEC, 2004  
11. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
12. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
13. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
14. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.  
15. Vispārējās izglītības likums 

 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 
 
 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Kompozīcija un metodika 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektore Mg. paed. Ineta KrastiĦa 

          
Kursa mērėis. Sagatavot studentes profesionālai darbībai, veidojot prasmi analizēt un vērtēt 
kompozīcijas mērėtiecību un ornamentu lietišėajā mākslā, kā arī idejas realizācijas iespējas 
materiālā.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Pārzina galvenos kompozīciju principus un likumsakarības, prot tās saskatīt savos 
un citu darbos. 

• Prot izstrādāt uzskates un izdales materiālus konkrētai tēmai. 
• Spēj pamatot un prognozēt savas idejas un darbības rezultātu. 
• Prot patstāvīgi izstrādāt kompozīciju, izmantojot dažādus ierosmes avotus 

(etnogrāfiju, tautas mākslu, amatniecību, profesionālo mākslu, dabu u. c.), spēj 
izvēlēties piemērotu un savām iespējām atbilstošu tehnoloăisko risinājumu . 

 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums.  

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Kompozīcija  rokdarbu 
pamatizglītības standartā, mācību 
programmā, iespējamos mācību 
līdzekĜos. 

4 2 8 10 

2 
Lietišėās mākslas izteiksmes 
līdzekĜi 

4 2 6 8 

3 

Ornaments. Ornamenta izteiksmes 
līdzekĜi. Latviešu etnogrāfiskais 
ornaments. Pamatelementi. 
Ornamenta kompozīcija.  

6 2 8 10 

4 
Raksta sacerēšanas principi 
latviešu etnogrāfij ā. 

2 2 4 6 

5 

Ornaments saistībā ar darinājumu 
un tā kompozīciju. 
Ornaments dažādu formu 
rokdarbos. 

6 4 8 12 

6 Krāsu mācības pamati 4 2 6 8 

7 
Mācību satura un radošo darbu 
plānošana, pašvērtējums un 

6 2 8 10 



 

 

skolēnu novērtējums. 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Kompozīciju izveides principi un 
likumsakarības dažādos darbos. 

Individuālais darbs. Paškontrole  kontrole. 

2 
Uzskate un izdales materiāli 
konkrētām tēmām dažādām klašu 
grupām. 

Individuālais darbs. Grupālā  kontrole. 

3 
Pašnovērtējumu kritēriju izveide 
dažādos  kompozicionālos 
risinājumos. 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 Dažādu tautu etnogrāfiskie ornamenti Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 
 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi. 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 

1. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
2. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
3. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
4. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
5. NadziĦa V. Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC, 

1997. 
6. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
7. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
8. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
9. Rudziankova V. Rokdarbu kompozīcijas pamati. – Lielvārde, Lielvārds, 1995. 
10. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
11. Vaivare B., UrdziĦa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – 

R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 
 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpu kultūra 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektore Mg. paed. Ineta KrastiĦa 

          
Kursa mērėis. Veicināt topošo mājturības skolotāju ekonomiski saimniecisko domāšanu, 
izpratni par resursu ekonomisku izmantošanu, veidot prasmes, attieksmes un praktiskās 
darbības pieredzi, kas nepieciešama profesionālai pedagoăiskai un komunikatīvai darbībai. 
Pilnveidot topošā skolotāja profesionālo kompetenci, apgūstot telpas (interjera dizaina) 
likumsakarības, kā arī sekmēt estētiskās gaumes un  radošās pieredzes veidošanos.    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Spēj saskatīt iespējas un sniegt kvalitatīvus priekšlikumus dzīves vides mainīšanā 
un pārveidošanā. 

• Prot vērtēt savu ieguldījumu mājas vides uzturēšanā un pārveidošanā. 
• Izprot mācību priekšmeta apguves noderīgumu ikdienas dzīvē, dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. 
• Prot plānot, organizēt un vadīt mājas ekonomikas, sociālās zinības un telpas 

kultūras mācību satura apguvi pamatskolā atbilstoši mājturības mācību priekšmeta 
standartam 1.-9.kl. . 

 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 
Mājas ekonomika, sociālās zinības  
mācību saturs, metodes un mācību 
līdzekĜi. 

4 2 8 10 

2 Personīgais un ăimenes budžets 2 2 4 8 

3 

Ekonomēšanas iespējas ikdienā. 
Pirkumu izvēles ekonomiskais 
pamatojums. Patērētāju tiesības un 
pienākumi.  

6 2 8 10 

4 

Informācijas un reklāmas nozīme 
un ietekme. Saprātīga un kritiska 
informācijas un reklāmas 
novērtēšana. 

2 2 4 6 

5 
Ăimene kā darba Ħēmēja un kā 
darba devēja. 

4 2 4 6 

6 Mājsaimniecība, nauda un nodokĜi. 2 2 6 6 

7 
Telpas kultūra, mācību saturs, 
metodes un mācību  līdzekĜi. 

6 2 8 10 



 

 

8 Telpas kultūras mācību metodika 4 2 6 8 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Sava un ăimenes budžeta izveides 
principi. 

Individuālais darbs. Paškontrole  kontrole. 

2 
Uzskate un izdales materiāli 
konkrētām tēmām dažādām klašu 
grupām. 

Individuālais darbs. Individuālā kontrole. 

3 
Pašnovērtējumu kritēriju izveide 
studiju kursa apguvei.. 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 
Interjera dizaina projekts. Mājturības 
kabinets. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

5 
Ekoloăiskas saimniekošanas 
nosacījumi. 

Pāru darbs Kombinētā kontrole 

6 

Mājsaimniecībā izmantojamo resursu 
(laiku, elektroenerăiju, kurināmo, 
cilvēka enerăiju, finanses 
u.c.)izmantošana 

Kolektīvs darbs Grupālā  kontrole 

7 
Patērētājizglītība dzīves prasmes 
ilgtspējīgai attīstībai 

Pāru darbs Savstarpējā kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi un eksāmens. 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 

1. AvotiĦa G. Ievads ekonomikā. Sociālās zinības 8.kl. – R.: RaKa, 1998. 
2. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
3. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
4. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
5. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
6. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
7. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
8. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
9. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
10. Vadlīnijas patērētājizglītībai Baltijas valstīs.- Jelgava, 2004. 

 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Uzturmācība un mācību metodika 
 
Studiju programmas nosaukums. „Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta 

skolotājs” 
 
Apjoms. 3 KP, 4,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Lektore Mg. paed. Ineta KrastiĦa 

          
Kursa mērėis. Pilnveidot topošā mājturības skolotāja profesionālo kompetenci, apgūstot 
uzturmācību, racionāla uztura nozīmi, ēdienu gatavošanu, pasniegšanu, kā arī  sekmējot 
radošās darbības pieredzes veidošanu un estētiskās gaumes veidošanos .    
 
Paredzētais rezultāts. 

• Zina pilnvērtīga uztura pazīmes. Prot novērtēt ēdienkarti, ievērojot veselīga uztura 
un ekonomiskos nosacījumus. 

• Prot izstrādāt uzskates un izdales materiālus konkrētai tēmai. Prot vadīt un 
organizēt uztura mācību satura apguves procesu. 

• Prot uzklāt dažāda veida un stila galda klājumus . 
 
Kursa saturs. 
 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 
Uzturmācība pamatizglītības 
standartā, mācību programmā, 
iespējamos mācību līdzekĜos. 

6 4 12 16 

2 Uzturmācības mācību metodika 8 4 14 18 

3 

Uzturs, tā nozīme cilvēka dzīvē, 
organisma attīstībā, veselības un 
darba spēju saglabāšanā. Uztura  
elementi. Ēdienu kartes 
sastādīšana.  

10 4 12 16 

4 

Dažādu pārtikas produktu 
uzglabāšanas ilgums, to bojāšanās 
cēloĦi. Pārtikas produktu 
saglabāšana. 

8 4 10 14 

5 
Ēdienu gatavošana, to mācību 
metodika. 

10 4 14 18 

6 
Galda klājumi svētkos un svinībās, 
uzvedības kultūra. 

6 4 10 14 

 
 
 
 



 

 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Uzturmācības uzskates komplektu 
izveides principi. 

Individuālais darbs. Paškontrole  kontrole. 

2 
Ēdiena kvalitativitāte, garšas 
uzlabošanas nosacījumi. 

Individuālais darbs. Grupālā  kontrole. 

3 
Pašnovērtējumu kritēriju izveide 
uzturmācības apguves procesā. 

Grupu darbs. Kombinētā kontrole. 

4 
Pārtikas produktu etiėetes noteikumu 
ievērošanas nepieciešamība. 

Individuālais darbs. Savstarpējā kontrole. 

5 
Ēdienu kartes izveide, tās 
novērtēšanas kritēriji. 

Pāru darbs Savstarpējā kontrole 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra.  

Piezīme – studentiem obligātā literatūra izcelta. 
 
1. Karlsone A. KlūdziĦu un sloksnīšu pinumi. – R.: Avots, 1992. 
2. Kulakova M., Marksa M., SīviĦaV. Mājturība. Mācību programma pamatskolai.-R.: 

SIA „M ācību apgāds NT ”, 1999.-88 lpp. 
3. Mājturība (Rokdarbi). Pamatizglītības standarts 1.-9. kl..-R.: 2004. 

http://isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm  
4. Mājturība zēniem. Pamatizglītības standarts.- R.: SIA „Mācību apgāds NT ”, 1998. 
5. Pope A. Mājturība. Pinumi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
6. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
7. Pridāne A. Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
8. Rieksta D. Mājturība. Uzturs 1. zēniem un meitenēm. – R.: RaKa, 2000. 
9. Rieksta D. Mājturība. Uzturs 2. – R.: RaKa, 1998. 
10. Rumpe D. Pārbaudes darbi mājturībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 



 

 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums:  Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 

 
Studiju programmas nosaukums:  

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

 
Apjoms: 3KP, 4,5ECTS 

 
Kursa autors un docētāji : Autors, lektore mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā, 

pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības 

procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba 

organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzina izglītības iestādes 

vadītāja funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Skolu darbības pamatjomas. 

Studenti apgūst efektīva pedagoăiskā procesa vadības tehnoloăijas, kuras ir atbilstošas 

mūsdienu skolu praksei. Studentiem jāizprot pedagoăiskā procesa plānošana, atbilstoši 

standartam. Studenti spēs veidot kritisku un prakstisku izpratni par galvenajām pieejām 

pedagoăiskā procesa organizēšanā, izpratīs pedagoăiskā procesa pamatkoncepcijas, zinās 

nozīmīgākās pedagoăisko darbinieku kompetences, spēs organizēt pedagoăisko procesu 

mācību iestādē Studiju kurss veicina pedagoăiskā procesa vadības kompetenču veidošanos: 

darba plānošanā, skolas darbības virzienu izprašanā, skolas pedagoăiskā procesa vadībā, 

kontrolē un analīzē.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kontak

tst. 
PLS 

Konta
ktst. 
NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
2 1 1 2 

2. Komandas darbs pedagoăiskā prcesa vadībā 2 1   
3. Izglītības attīstības un sabiedrības attīstības 

mijsakarības teorijā un praksē 
3 1,5   

4. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

3 1,5 2 4 

5.  Izglītības principi, izglītības vadīšanas 
principi, mācību stundas principi. 

2 1   

6. Mācību didaktiskie modeĜi 2 1 1 2 



 

 

7. Intelekta tehnoloăija 4 2   
8. Moderācija kā tehnoloăija 3 1,5 2 4 
9.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 4 2   
10.  Paātrinātā mācīšanās klasē, interaktīvā 

mācīšanās 
2 1   

11. Mēdiju didaktika 3 1,5   
12. Mēdiju pedagoăija 3 1,5   
13. Datoratkarība, preventīvā darbība tās 

bloėēšanai 
4 2   

14. Pētījumi un prognzes ( PISA, OECD, 
TIMSS) 

2 1   

15. Sadarbības organizēšana ar vecākiem, 
efektīva pedagoăiskā procesa 
nodrošināšanai 

3 1,5   

16. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

3 1,5 2 4 

17. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes 4 2 2 4 
18. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 

standartam un skolēna mācīšanās spējām 
3 1,5 2 4 

Kopā                                                                                    48          24            12           24          
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
Grupu darbs Prezentācija 

2. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

Patstāvīgais 
darbs 

Pārbaudes 
darbs 

3. Mācību didaktiskie modeĜi Argumentētā 
eseja 

Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Moderācija kā tehnoloăija Moderācijas 

metodes 
Prezentācija 

5. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes Prakstiskais 
darbs 

Prezentācija 

7. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 
standartam un skolēna mācīšanās spējām 

Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( pedagoăiskā procesa 
problēmsituācijas analīze) 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 
 
Obligātā literatūra 



 

 

ŠmBroks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata 

”Izgl ītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. OECD pētījumi. Tautsaimniecības 

attīstība. “Skolas un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs skolēnu personības 

izpētē”. BaldiĦš, Raževa 2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un attīstība splānošanas 

rokasgrāmata”, “Atbalsts pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanai (latv.v , soc 

zin.)” Pamatizglītības standarts”. “Nacionālā attīstības politika”. “ Izglītības likums”. 

“Izgl ītības attīstības koncepcija”. Periodika – “Skolotājs”, “Izgl ītība un kultūra” J.Valbis. 

“Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums” Zvaigzne ABC 2004. . “Moderācija” 

2003. NOVA , I.Žogla Didaktikas teorētiskie pamati. Teorija un prakse RaKa 2001., Klaus 

Dīters Hofmanis  Prezentācijas un moderācija. Zvaigzne ABC 2005. Karolīne Hēnkampa 

Indigo fenomens Jaunā laikmeta bērni. Jumava 2006. 

 

Ieteicamā literatūra 

“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba 

grupa. Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. 

RaKa 1999. “Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 2001. 

“Savādāks bērns skolā – kā sniegt nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 2003 

“Kvalitatīva skolas attīstība” ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. RaKa 

2000. Periodika “Izglītība un kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. Herberts 

Gudjons Pedagoăijas pamatatziĦas Zvaigzne ABC 1998., I.Gailīte Pedagoăiskā analīze skolu 

praksē. Mācību grāmata 2000. Roberts Fišers Mācīsim bērniem domāt RaKa 2005.,  

 

Literat ūra svešvalodā 

Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  Smolka 

D., Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. Auer Verlag 

2001. Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie der Schule Wiater 

W. Auer Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau Schooningh UTB 2003.Des 

Schulmeiser Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – hilfe Schnabel J. Auer Verlag 

2000. Kron/Sofas Mediendidaktik Reinhardt Verlag 2003., Bernward/Hoffmann 

Medienpaadagogik Schooningh UTB 2003. Peter Faulstich Selbstbestimtes Lernen Juventa 

2002.W.Wiater Unterrichtsprinzipien Auer verlag 2001., UNICEF Situation der Kinder in der 

Welt 2004., Pocket Power Moderationsteshniken Hanser 2002. ,Pocket Power Wissens 

management” Hanser 2002., Hans Rolff/Hans Sshmidt Brenpunkt Schulleitung und 

Schulaufsicht. Koncepte und Anregung Fuur Praxis Luchterhand 2002., Monika Murphy- 

Witt, Petra Stamer-Brandt Was Kinder Fuur die Zukunft brauchen. GU Verlag 



 

 

2004.,Friedrich W.Kron Grundwissens Didaktik UTB Reinhardt Verlag 2000., Christa 

DyrdaSchule – Innovation- Erfolg Potenziale aktivieren, Selbstmanagement Fuur Schulen 

Gabal verlag 2002. Hans Schachl Was haben wir im Kopf Die grundlagen Fuur 

gehirngerechtes Lehren und Lernen Veritas verlag Linz 2005. 

 

Īpašas piezīmes 
Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. Obligāts  

patstāvīgais darbs 

 

Izskatīts 

Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 18. aprīlī 

Kat. vad.__________ 



 

 

CURRICULUM  VITAE 
 
 

Personas dati  AGRA KAMPUSE  
 

  Adrese: Viestura prospekts 49 – 2 , 
             Rīga LV 1005 
Tālrunis: darbā 7214437, mājās 7395069 

  Dzimšanas datums: 25.04.1943. 
Personas kods: 250443 - 10918 

  Precējusies 
 

Izglītība un 
zinātniskie grādi 

1995. Mag. paed. 
 

 1992. – 1994. Latvijas Universitāte,  
Pedagoăijas fakultāte, 
kvalifikācija – mājturības skolotāja  

 1962. – 1967. Latvijas Valsts universitāte,  
Vēstures un filoloăijas fakultāte, 
kvalifikācija – filoloăe, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

 19 85. Rīgas 2. tehniskā skola, 
kvalifikācija – sieviešu un bērnu apăērbu 
šuvēja 

 1961. – 1962.  Rīgas 45. vidusskola 
 

Darba pieredze 1994. –  vecākā referente, mājturības un 
mājsaimniecības speciāliste 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs, 
VaĜĦu iela 2, Rīga LV 1050 

 1991. – 1994. mājturības metodiėe, vecākā pasniedzēja, 
Izglītības attīstības institūts 
VaĜĦu iela 2, Rīga LV 1050 

 1987. – 1991. mājturības metodiėe, 
Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas 
celšanas institūts, 
11. novembra krastmala 29, Rīga LV 1050 

 1977. – 1987. skolēnu un pieaugušo interešu izglītības 
kursu pedagoăe, 
Rīgas rajona Kultūras nams, Brīvības gatve 
455, Rīga LV 1056 

 1969. – 1977. Lietišėās mākslas sekcijas vadītāja, metodiėe, 
Rīgas pionieru pils,  
Pils laukums 3, Rīga LV 1050 

  1967. – 1969. bibliogrāfe, 
Valsts Grāmatu palāta, 
AnglikāĦu iela 5, Rīga LV 1050 

  1974. – 1995. darbu savienošanas kārtībā: skolotāja, 
pulciĦu, tālākizglītības kursu vadītāja, lektore 
dažādās mācību iestādēs  

Cita pieredze 03.2005. Mācību grāmatu izstāde Štutgartē Vācijā. 



 

 

Piedalīšanās debatēs. 
 09.02. – 16.02.2005. Kursi 32 st. “Publiskā runa, sarunu un 

sapulču vadīšana”. Valsts Administrācijas 
skolā  

 23.10. – 04.11.2004. Kursi 36 st “Dzīves prasmes ilgtspējīgai 
attīstībai”. Norvēăijas patērētāju padome. 

 17.10.00. – 31.05.04. Kursi 36 st. Dažādas skolotāju atbalsta 
stratēăijas. Britu Padomes lektori. 

 15.01. – 18.03.2004. Kursi 48 st. Informācijas tehnoloăiju 
izmantošana mācību procesā. LU Latvijas 
Izglītības informācijas sistēma. 

 12.05. – 23.05.2001. Mācību grāmatu izpēte Georga Ekerta 
Institūtā Braunšveigā Vācijā. 

 1994. – 1997.  ZiemeĜvalstu Apvienotās mājturības 
universitātes un LR IZM kopprojekta 
Mājturības mācīšanas attīstība Latvijā 
vadīšana. 

 1995. –   Piedalīšanās dažādās starptautiskās 
konferencēs 

 1995.  Piedalīšanās seminārā Mājturības mācīšana 
Dānijā un Zviedrijā Kopenhāgenā, Gēteborgā 

 1994. Piedalīšanās seminārā  Cilvēks demokrātiskā 
sabiedrībā Malmē, Kopenhāgenā  

Darbība 
profesionālās 
organizācijās 

1999. –  Latvijas Mājturības pedagogu asociācija,  
dalībniece 

Valodas latviešu valoda dzimtā valoda 
 krievu valoda runāju brīvi 
 vācu valoda runāju vidēji labi 
 angĜu valoda varu sazināties  

 
Publikācijas Kampuse A., Marksa M. Šūšana: Eksperimentāla mācību grāmata. – 

Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
 Kampuse A. Apăērbu konstruēšana 5. – 12. kl. Darba burtnīca. – 

Rīga: Mācību apgāds, 1995. 
 “M ājturība. Mājsaimniecība” Izglītība un Kultūra, 19.09.2002. 
 “M ājturība. Mājsaimniecība” Izglītība un Kultūra, 16.08.2001. 
 “M ājturība” Izglītība un Kultūra, 24.08.2000. 
 “M ājturība” Izglītība un Kultūra, 26.08.1999. 
 “M ājturība” Vispārējā Izglītība, 20.08.1998. 
 “M ājturība pamatskolā. Mājsaimniecība vidusskolā” Vispārējā 

Izglītība, 21.08.1997. 
 “M ājturība pamatskolā” Vispārējā Izglītība, 22.08.1996. 
 
  
 
13.11.2006 

Agra Kampuse   



 

 

Ineta KrastiĦa 
Curriculum vitae 

 
 
Adrese: Maskavas 222c-102, Rīga, LV-1019 

 tālr. 9108665 

 tālr. (mājās) 7143368 

 

Dzimšanas gads:  

 

1964 

Ăimenes stāvoklis: precējusies, 2 dēli - 12 un 15 gadi, 1 meita - 4 gadi 

Personas kods: 011064-10302 

 

Izglītība: 

 

1983.-1988. LVU Pedagoăijas fakultāte, ăeogrāfijas, 

rasēšanas un darbmācības specialitātes studente. 

 1992. LU Pedagoăijas fakultāte, maăistrante. 

 1995.-1999. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 

doktorande. 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātnieskie grādi:  

1992. Pedagoăijas maăistrs. 

 

Nodarbošanās: 

 

1987.-1989. LU Skolēnu mākslinieciski estētiskās 

audzināšanas zinātniski pētnieciskā laboratorija, jaunākā 

zinātniskā līdzstrādniece. 

 1988.-1989. LU Pedagoăijas fakultāte, Darbmācības 

katedras stundu pasniedzēja. 

 1989.-1993.LU Pedagoăijas fakultāte, Tēlotāja mākslas 

katedras asistente. 

 1993.-1998. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 

Darbmācības katedras stundu pasniedzēja. 

 1992.-2001. Latvijas Kultūras skola, skolotāja. 

 2001.-2002. Rīgas kultūras vidusskola, skolotāja. 

 Kopš 2002.g. Rīgas 2.vidusskola, skolotāja. 

 Kopš 2004.g. LU meteoroloăiskā stacija, meteoroloăe. 

 



 

 

 
 

Zinātnisk ās publik ācijas 

(skaits):  

 

raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos 6 

 konferenču tēzes 8 

Public ētā mācību literat ūra 

(skaits):  

metodiskie raksti 1 

 akadēmisko kursu programmas 8 

Citas publik ācijas (skaits):  11 

 

Zinātniski p ētniecisk ā darb ība:  

 

Pētnieciskais darbs pie tēmas "Tautas daiĜamatu pamatu apguves 

iespējas skolā". 

 

Akad ēmiskie kursi:  

 

1988.-1989.Adīšana 64 akad.st. 

 1991.-1993. Adīšana 32 akad.st. 

 Tamborēšana 32 akad.st. 

 Tamborēšana 32 akad.st. 

 Izšūšana 32 akad.st. 

 Knipelēšana 32 akad.st. 

 1993.-1998. MežăīĦu darināšana 32 akad.st. 

 1996.-1998. Apăērbu modelēšana 32 akad.st. 

 1996.-1998. Adīšana 32 akad.st. 

 1992.-1999. Etnogrāfija 64 akad.st. 

 1993.-2004. Pedagoăija 64 akad.st. 

 1996.-2001. Latviešu tautas tradīcijas 64 akad.st. 

 kopš 2000.g. Uzturmācība un mācību met. 32 akad.st. 

 kopš 1999.g. Zīda apgleznošana 32 akad.st. 

 kopš 2000.g. Adīšana 32 akad.st. 

 kopš 2000.g. Kompozīcija un metodika 32 akad.st. 

 kopš 1999.g. Mājas ekon., soc.zin. un telpu kultūra 32 akad.st. 

 

 

 

2006.gada oktobris      A.KrastiĦa 

     



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds ELITA VOLĀNE 
Dzimšanas dati Rīga, 1953.27.09. 

Adrese Zemgales 35 – 28, Olaine, LV 2114,elita.volane @ rpiva.lv 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
7963434 
6322268 

E- pasts 
Fakss 

elita.volane @ rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1993.-1997. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds  

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta doktorantūra 

Laika periods 1993.-1995. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pedagoăijas maăistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1991.-1994. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mājturības skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas fakultāte 

Laika periods 1972.-1977. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Matemātiėis  

Izglītības iestādes nosaukums LVU Fizikas un matemātikas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods No 2003. gada 
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Skolas pedagoăijas katedras vadītāja v.i. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV- 1083 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods No 2002. gada 

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētā profesore skolas pedagoăijā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Skolas pedagoăija 
  

Laika periods 2001.-2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pirmskolas un sākumskolas fakultātes dekāne 
Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1998.-2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Sākumskolas katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

RPIVA Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 



 

 

 
2007. gada 3. martā.                                                                __________________ 

    Datums               paraksts  /E.Volāne/ 
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Programmas anotācija 

Vizuālās mākslas priekšmeta specifika nosaka šī mācību priekšmeta īpašās iespējas 

katra studenta (skolēna) personības attīstības veicināšanā, vienota pasaules uzskata veidošanā 

un pasaules kultūras procesa izpratnē. Vizuāli praktiska darbība tieši attīsta spējas un prasmes, 

kas sniedz iespēju cilvēkam aptvert pasauli kā veselumu (uzskatāmi tēlainā domāšana, telpas 

uztvere, intuīcija, iztēle) un pilnvērtīgi realizēt sevi tajā (pašizziĦa, radošās spējas, 

kompozīcijas izjūta, radīšanas procesa izpratne). Tas var notikt, pateicoties īpašam 

komunikācijas veidam – mākslas valodai, kas ir vienota visai cilvēcei gan globālā, gan 

nacionālā, gan individuālā līmenī.  

Māksla, atšėirībā no zinātnes, ir subjektīva un personiska, tālab katra vizuālās mākslas 

skolotāja galvenā problēma ir mācību saistība ar katra studenta (skolēna) individuālo 

pārdzīvojumu un uzskatiem. Studiju procesā uzsvars tiek likts uz katra cilvēka personības 

atklāsmi, viĦa individuālo spēju kā vispārcilvēcisku vērtību atzīšanu, mākslas objektīvos 

faktorus – speciālās mākslinieciskās darbības prasmes un estētisko audzināšanu pakārtojot 

tām.  

 

Programma adresēta Pedagoăijas fakultātes, programmas Sākumskolas skolotājs ar tiesībām 

mācīt vienu priekšmetu pamatskolā studentiem kā specializācijas studiju programma. 

Programma veidota, balstoties uz A un B studiju blokos apgūtām pedagoăijas, psiholoăijas, 

kultūras vēstures un vizuālās mākslas metodikas zināšanām un prasmēm. Programma ir 

atvērta arī citu specialitāšu studentiem, ja ir apgūti programmas uzsākšanai nepieciešamie 

kursi. 

 

Programmas apjoms – 40 kredītpunkti. 

 

Studiju programma tiek apgūta 4 semestros.  

 

Docētāji Mag.art Ilze Briška, pielīdz.mag. Dace Pelše, mag.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, 

dr.psych. Rita Bebre, mag psych. Raita Šūpola.  

 

Studiju programmas mērėis ir sagatavot kompetentu skolotāju, kas spētu, izmantojot  vizuālās 

mākslas līdzekĜus, sekmēt skolēna kā brīvas, radošas un integrēties spējīgas personības 

attīstību pamatskolas mācību procesa ietvaros.  



 

 

 

Studiju programmas uzdevumi.  

1. Veidot izpratni par vizuālās mākslas priekšmeta specifiku, tā iespējām skolēnu 

garīgās, psihiskās, morālās, sociālās un kulturālās attīstības sekmēšanā un tā 

nozīmi pamatskolas mācību procesā. 

2. Rosināt studenta radošo aktivitāti, estētisko uztveri, tēlaino un kritisko domāšanu, 

mākslinieciskās un pedagoăiskās darbības spējas.  

 

3. Veidot izpratni par  

a. Pasaules un Latvijas mākslas vērtībām, to apguves metodēm pamatskolā;  

b. Vizuālā tēla valodu, tās elementiem un nozīmju veidošanās likumībām, un 

pusaudžu iespējām to apguvē; 

c. Radošo procesu un pedagoăiskajām pieejām tā veicināšanai pamatskolas 

mācību procesā;  

d. Pieejamiem mācību līdzekĜiem (ieskaitot informāciju tehnoloăijas) un to 

izmantošanu skolā.  

4. Sniegt daudzveidīgu mākslas valodas, māksliniecisko materiālu, tehniku un 

procesu lietošanas, kā arī diskusiju pieredzi. 

5. Pilnveidot prasmes 

a. Analizēt un vērtēt mākslas darbus un vizuālās mākslas mācību 

sasniegumus; 

b. Plānot, organizēt, vadīt un vērtēt vizuālās mākslas mācību procesu, 

atbilstoši skolēnu vajadzībām un Valsts Pamatizglītības standartam.  

6. Sekmēt studentu vērtībattieksmju pilnveidi: 

a. Iecietību pret neparasto, oriăinālo, citādo, svešo; 

b. CieĦu pret cilvēka personības vienreizību un neatkārtojamību; 

c. Interesi par mākslu dažādās tās izpausmēs.  

 

Studiju formas un metodes  

balstās uz studentu pasaules un mākslas uztveres pieredzes un radošas darbības aktualizāciju, 

izmantojot aktīvās darba formas, eksperimentējot ar dažādām mākslinieciskām un 

pedagoăiskām tehnikām. Vizuālās mākslas mācību metodika tiek pasniegta integrēti ar 

praktisku darbību, to apzinoties, analizējot no mākslas teorijas un metodikas viedokĜa, un 

saistot to ar pusaudžu interesēm, uztveres īpatnībām un tēlotājdarbības prasmēm.  

 



 

 

Prasības pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. 

1. Programmā paredzēto studiju kursu programmu prasību izpilde. 

2. Pozitīvs prakses vērtējums. 

3. Patstāvīga darbu mapes (portfolio) izstrāde programmas apguves gaitā.  

4. Sekmīgs vērtējums Valsts kvalifikācijas eksāmenā, kas sastāv no 

o praktiskās daĜas - atklātas vizuālās mākslas stundas, pedagoăiskās darbības 

pašanalīzes un stundas dokumentācijas prezentācijas un 

o teorētiskās daĜas - mutiskas pārbaudes vizuālās mākslas teorijā un metodikā un 

patstāvīgi radīta mākslas darba aizstāvēšanas.  

 



 

 

Studiju kursu anotācijas 

 

Pedagoăiskā procesa vadība un metodika – 3. kp. 

Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā,  

pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības 

procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba 

organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

Docētāja: Mag.Paed. Daiga Stipina 

 

Idejas radīšanas tehnikas - 2kp 

Kursa ietvaros, praktiskā mākslinieciskā darbībā un daudzveidīgās tehnikās tiek izspēlēti 

dažādi radošās darbības modeĜi un analizētas kreativitātes attīstīšanas tehnikas (intuitīvās, 

analītiskās, asociatīvās, metamorfozes, jūtīguma un ekspresijas u.c.). Kurss piedāvā attīstīt 

domāšanas un rīcības elastību, apejot stereotipus, iesaistot cilvēku procesā un sekmēt viĦa 

attīstību veselumā. Iegūtās zināšanas un pieredze veido attieksmi, ka uz dzīves situāciju var 

paraudzīties no dažādiem skata punktiem. 

Docētāja Mg.art., lektore Ilze Briška 

 

Māksla kā problēmu risināšana - 3kp 

Mākslas saturs ir cieši saistīts ar visām dzīves sfērām un mākslas darbs var kalpot kā 

reālās dzīves modelis. Kursa ietvaros tiek akcentēta mākslas izzinošā un konstruktīvā 

funkcija, rasta iespēja pētot ar mākslas līdzekĜiem, uztvert lietu kopsakarības un veselumu 

dažādos kontekstos. Kurss piedāvā iespēju vingrināt uztveres, analīzes un modelēšanas 

prasmes, kas derīgas efektīvai problēmu risināšanai dzīves situācijās, analizēt un novērtēt 

individuālo potenciālu. 

Docētāja: Piel.Mg, lektore Dace Pelše.  

 

 

Zīmēšana un metodika. 5kp. 

 Apveida, apjoma, telpiskuma, gaismēnu un faktūru studijas, lietojot grafiskos 

materiālus – zīmuli, ogli, tušu, estampu. Tiešās uztveres vingrinājumi, lineārās perspektīvas 

un gaismēnu likumu pamati. Reālistisks pasaules atveidojums un dekoratīvi nosacīta 

zīmējuma plaknes organizācija.  

Docētāja: Piel.Mg, lektore Dace Pelše.  

 



 

 

Gleznošana un metodika. 5kp.  

 Ainavas, klusās dabas un interjera gleznošana no dabas, apgūstot iluzori telpiskas 

glezniecības likumības, dažādu modernās mākslas virzienu tēlošanas paĦēmienus, dažādu 

glezniecības materiālu un tehniku (guašs, akvarelis, pastelis u.c.) izteiksmes iespējas.  

Docētāja Mg.art., lektore Ilze Briška 

 

Kompozīcija un metodika. 3kp 

 Mākslas darba sacerēšana. CeĜš no izjūtas, idejas līdz tās realizācijai materiālā. 

Vizuālo izteiksmes līdzekĜu organizēšanas principi un paĦēmieni. Radošā procesa 

modelēšana. Dekoratīvas un iluzori telpiskas kompozīcijas veidošana.  

Docētāja Mg.art., lektore Ilze Briška 

Dizaina pamati. 3kp.  

 Vispārīgu lietišėās grafikas darbu veikšanas principu apguve. Formas atveidojums 

trijās dimensijās. Telpas organizēšanas pamatprincipi. Arhitektūras un interjera kompozīcija. 

Ainavu arhitektūra. Teorētisks apskats un praktiska projektēšanas darbība.   

Docētāja Mg.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 

 

Pasaules mākslas vēsture. 2kp. 

 Pasaules tēlotājas mākslas un arhitektūras attīstības apskats un atsevišėu procesu 

analīze no akmens laikmeta līdz mūsu dienām. Kursa pamatā Eiropas mākslas vēsture, 

nedaudz skarot Amerikas un Āzijas mākslu. Mākslas daudzveidība, mākslas funkcijas, 

subjektīvais un objektīvais tēlotājā mākslā, mākslas uztveres problēmas.  

Docētāja: Piel.Mg, lektore Dace Pelše.  

 

Latviešu mākslas vēsture. 2kp. 

 Vēsturisko stilu izpausmes Latvijas teritorijā. Galvenās latviešu profesionālās mākslas 

attīstības parādības no tās pirmsākumiem līdz mūsu dienām.  

Aktuālā mākslas dzīve Latvijā.  

Docētāja: Piel.Mg, lektore Dace Pelše.  

 

DaiĜrades psiholoăija. 2kp.  

 Teorētisks ieskats daiĜrades psiholoăijas problemātikā un pusaudžu vecumposma 

radošās darbības un estētiskās uztveres īpatnībās.  

Docētājas – Dr Psych, prof. Rita Bebre. 

Ar izvērstiem studiju kursu aprakstiem var iepazīties Skolas pedagoăijas katedrā



 

 

Studiju kursa apraksts 

 
 
Studiju kursa nosaukums. Pedagoăiskā prakse. 

 
Studiju programmas nosaukums.  

Specializācijas studiju programma „Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā”.  
 
Kursa apjoms.  

 8 KP, 12 ECTS, tai skaitā 
1.studiju prakse 2 KP 
2.studiju prakse 2 KP 
Kvalifik ācijas prakse – 4 KP  

 
Kursa autors un mācībspēks. Lektore Mg.art. Ilze Briška  

            Lektore Mg paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča  
                Dace Pelše 

 
Kursa mērėis   
Topošā skolotāja profesionālās kompetences pilnveide praktiskā pedagoăiskā darbībā 
pamatskolas mācību procesā, gūstot mācību procesa plānošanas, vadīšanas un refleksijas 
pieredzi.   

 
Paredzamais rezultāts.  

1. Pieredze vizuālās mākslas stundu plānošanā.  
2. Izpratne par vizuālās mākslas skolotāja darba specifiku, normatīvajiem dokumentiem 

un mācību procesa dokumentāciju.  
3. Saskarsmes un sadarbības pieredze ar dažādu vecumu grupu skolēniem un skolas 

personālu.  
4. Prasme analizēt mācību procesu no skolēnu personības attīstības viedokĜa.  

 
Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums.  
1.studiju prakse.  

1. 2/3 prakses laika piedalīšanās vizuālās mākslas mācību procesā kā vērotājam, 
dalībniekam un skolotāja palīgam (arī stundu vadīšana pēc skolotāja konsultanta plāna 
ar viĦa akceptu), 1/3 – sarunas ar skolotāju, skolēniem, mācību vides izpēte, pierakstu 
noformēšana.  

2. Vizuālās mākslas kabineta iekārtojuma, mācību līdzekĜu un palīglīdzekĜu, mācību 
procesa dokumentācijas un normatīvo dokumentu izpēte.  

3. Mācību procesa analīze (stundu hospitācija visās klašu grupās). 
4. Labo ideju kataloga izveide.  
5. Savas profesionālās kompetences izvērtējums.  

 
2.studiju prakse.  

1. Stundu hospitācija visās klasēs no 5. – 9.  
2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izpēte.  
3. Vizuālās mākslas stundu plānošana, atbilstoši skolēnu vajadzībām un Valsts 

Pamatizglītības standartam (trīs stundu konspekti dažādām klašu grupām).  
4. Trīs (ar skolotāja konsultanta atzinumu arī vairāk)vizuālās mākslas stundu 

vadīšana pēc sava plāna dažādās klašu grupās, atgriezeniskās saiknes 
organizēšana.  



 

 

5. Pedagoăiskās darbības pašanalīze.  
 

Kvalifik ācijas prakse.  
1. Studenta pedagoăiskās darbības koncepcijas izstrāde.  
2. Prakses bāzes izpēte (dokumentācija, mācību līdzekĜi, tematika, vērtēšanas 

sistēma). 
3. Vienas vizuālas tēmas apguves programmas izstrāde no 5. līdz 9. klasei.  
4. Vienas nodarbības vadīšana katrā klašu grupā no 5. līdz 9. (no savas izstrādātās 

programmas) 
5. Četru tematiski vienotu stundu vadīšana vienā klasē (pēc studenta izvēles) četru 

nedēĜu garumā.  
6. Savas pedagoăiskās darbības pašanalīze.  

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  

Prakses konference, prakses dienasgrāmata.  
 Prasības kursa apguvei: 

Programmā paredzēto praktisko un patstāvīgo darbu izpilde. 85% 
Piedalīšanās prakses konferencē. 15% 

 
Literatūra (ar * apzīmēta obligātā literatūra) 
• Blīgzna K. Vizuālās mākslas ABC. Rīga. Lielvārds 1999.* 
• Blūma D., Šmite E. Kā top glezna, gravīra, skulptūra.- Rīga: apgāds “Mācību 

grāmata”,1998.* 
• Druvaskalne – Urdze A., Krāsas un skaĦas sintēze kā metode, Raka, Rīga 2004.  
• Kavacs V. Mākslas valodas pamati. Zvaigzne ABC, Rīga, 2005. * 
• Mārtina Dž. Zīmēšana un gleznošana, Zvaigzne ABC, Rīga, 1996.  
• Valsts pamatizglītības standarts. Rīga, ISEC 2004. * 
• Vizuālās mākslas programma 1.- 9.klasei Rīga, ISEC 2001. * 
• Edwards Betty, The Drawing on the Right Side of the Brain. NewYork, 1999.  
• The 20th century art book, Phaidon, NY, 1996.  
• www.art.com 
• www.artlex.com. 
• www.arthistory.net/artist.html* 
• www.groveart.com. 
• www.nc.uk.net 
 
 
Īpašas piezīmes.  
 Prakses programmā uzrādīts vadāmo stundu minimums. Ar skolotāja konsultanta 
piekrišanu, students var vadīt arī vairāk stundu.   
 Iekavās uzrādīts hospitējamo un vadāmo stundu skaits, kā arī darba veids nepilna laika 
studentiem, kas ir praktizējoši vizuālās mākslas skolotāji un veic praksi savā darba vietā.  

Valsts kvalifikācijas prakses ietvaros viena stunda tiek vadīta komisijas klātbūtnē, un 
kopā ar stundas dokumentāciju un pašanalīzi veido Valsts Kvalifikācijas eksāmena praktisko 
daĜu.  
 



SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU PROGRAMMA 
Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā 

Studiju plāns pilna laika studijām. 
Stundu skaits Pārbaudījumi Docētājs  Studiju 

priekšmets 
Kredīt 
punkti 5.sem 6.sem. 7.sem. 8.sem. kopā Iesk. Eks. Valsts 

pārbaud. 
 

1. Pedagoăiskā 
procesa 
vadība un 
metodika 

3 48    48  5.sem.  Mag.Paed.D.Stipina 

2. Idejas 
radīšanas 
tehnikas  

2 32    32  5.sem.  Mg.art. I.Briška 

3. Māksla kā 
problēmu 
risināšana  

3 48    48  5.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

4. Zīmēšana un 
metodika 

5  48 32  80 6.sem 7.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

5. Gleznošana 
un metodika 

5  48 32  80 6.sem. 7.sem.  Mg.art. I.Briška 

6. Kompozīcija 
un metodika 

3   32 16 48  8.sem.  Mg.art. I.Briška 

7. Dizaina 
pamati 

3  16 16 16 48    Mg.paed.D.Kalēja-
GAsparoviča 

8. Pasaules 
mākslas 
vēsture 

2  16 16  32  7.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

9. Latviešu 
mākslas 
vēsture 

2    32 32  8.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

10.DaiĜrades 
psiholoăija 

2    32 32    Dr.Psych.R.Bebre 

11.Pedagoăiskā 
prakse 

4  2 ned.  2ned.   6, 7. 
sem. 

   

12.Valsts 
Kvalifik ācijas 
prakse 
(Valsts 
Kvalifik ācijas 
eksāmena 
praktiskā 
daĜa) 

4    4 ned  8.sem  8.sem.  

13.Valsts 
Kvalifik ācijas 
eksāmens. 
Teorētiskā 
daĜa.  

2        8.sem.  

14.Kredītpunkti  40 8 10 10 10+2      
15.Stundas kopā  128 128 128 96 480     
 



 

 

SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU PROGRAMMA 
Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā 
Studiju plāns nepilna laika studijām. 

Stundu skaits Pārbaudījumi Docētājs  Studiju 
priekšmets 

Kredīt 
punkti 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. kopā Iesk. eks Valsts 

pārbaud. 
 

1. Pedagoăiskā 
procesa 
vadība un 
metodika 

3 24    24  5.sem.  Mag.Paed.D.Stipina 

2. Idejas 
radīšanas 
tehnikas  

2 16    16  5.sem.  Mg.art. I.Briška 

3. Māksla kā 
problēmu 
risināšana  

3 24    24  5.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

4. Zīmēšana un 
metodika 

5  24 16  40 6.sem 7.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

5. Gleznošana 
un metodika 

5  24 16  40 6.sem. 7.sem.  Mg.art. I.Briška 

6. Kompozīcija 
un metodika 

3   16 8 24  8.sem.  Mg.art. I.Briška 

7. Dizaina 
pamati 

3  8 8 8 24    Mg.paed.D.Kalēja-
GAsparoviča 

8. Pasaules 
mākslas 
vēsture 

2  8 8  16  7.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

9. Latviešu 
mākslas 
vēsture 

2    16 16  8.sem.  Piel.Mg. D.Pelše 

10.DaiĜrades 
psiholoăija 

2    16 16    Dr.Psych.R.Bebre 

11.Pedagoăiskā 
prakse 

4  2 ned.  2ned.   6, 7. 
sem. 

   

12.Kvalifik ācijas 
prakse 
(Valsts 
Kvalifik ācijas 
eksāmena 
praktiskā 
daĜa) 

4    4 ned  8.sem  8.sem.  

13.Valsts 
Kvalifik ācijas 
eksāmens. 
Teorētiskā 
daĜa.  

2        8.sem.  

14.Kredītpunkti 
kopā 

40 8 10 10 10+2      

15.Stundas kopā  64 64 64 48 240     
 
 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Rita Bebre 

Dzimšanas dati 1938. gada 19. augusts 
Adrese Brīvības 136-17, Rīga, LV-1012 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7377696 
29249099 

E- pasts 
Fakss 

rita193@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms/ 
Akadēmijas korespondētājloceke 

Izglītības iestādes nosaukums Academia Scientiarum Acmeologicarum 

Laika periods 1992 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ 
Psiholoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych) 

Izglītības iestādes nosaukums LU 

Laika periods 1968 - 1971 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

1. DIPLOMS/  
2. PSIHOLOĂIJAS ZINĀTĥU KANDIDĀTE (1974) 

Izglītības iestādes nosaukums LVU (aspirantūra) 

Laika periods 1956-1961 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2003-šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 1999-2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats Asoc. prof. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 
 
 
 

Laika periods  
2003.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Kreativitātes centra vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas 
Kreativitātes centrs 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 



 

 

 
 

2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts ( R.Bebre) 

 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 
Ilze Briška  

Dzimšanas dati 1965.gada 17.jūnijs 
Adrese Šampētera iela125-6, Rīga, LV – 1046 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

67808123 
29247066, 

E- pasts 
Fakss 

ilze.briska@rpiva.lv 
371 7405938 

Izglītība   

Laika periods 2002. – 2007. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Studijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1995. - 1998 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mākslas maăistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas Akadēmijas 

Laika periods 1983. – 1991 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Māksliniece, gleznotāja 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas Akadēmijas Glezniecības nodaĜa 

Laika periods 1976. – 1983. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1994. – 2007.  

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola  

Nozare Vizuālās mākslas metodika, bakalaura darbi 

Laika periods 1996. – 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Studiju programmas ‘’Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā’’ 
direktore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola  

Nozare Pedagoăija, Vizuālās mākslas metodika 

 

Laika periods 1999. – 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Daugavpils Universitātes Rīgas un Jelgavas filiāles 

Nozare Vizuālās mākslas metodika 



 

 

2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 
 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Daiga Kalēja - Gasparoviča 
Dzimšanas dati 1961.gada 8.novembris 

Adrese Stabu ielā 97- 1a , Rīga , LV 1009 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
 
29418680 

E- pasts 
Fakss 

daiga.kaleja@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Doktorande 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte  

Laika periods 1986.-1992. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Zīmēšanas un rasēšanas skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas akadēmija 

Laika periods 1977.-1981. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mākslinieka – meistara kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Mākslas vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2001. 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, 
Pedagoăijas fakultāte 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods Kopš 2006. 
Profesija vai ieĦemamais amats Asistente (papildslodze) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Kreativitātes centrs 

Nozare Kreatoloăija 
 

Laika periods 1995. – 2001. 
Profesija vai ieĦemamais amats Docētāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas un darbmācības 
katedra 

Nozare Pedagoăija 
 
 

Laika periods 1990. – 1995. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pedagogs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Liepājas Mākslas koledža 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Latviešu + + + 



 

 

2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds   Dace Pelše 
Dzimšanas dati 1947. gada 5. marts 

Adrese Progresa iela 8-31, Rīga, LV-1067 
Miera iela 9, Ikšėile, Ogres raj., LV-5052 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

67625215 
29630220 

E- pasts 
Fakss 

dacepelse@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods no 2002.g. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

maăistrante –eksternās studijās 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas akadēmija 
 

Laika periods 1974.-1980. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mākslinieks, vizuālās mākslas pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas akadēmija  
 

Laika periods 1966.-1970. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Klavierspēles pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums Alfr ēda KalniĦa Cēsu mūzikas vidusskola 
 
 

Darba pieredze  

Laika periods no 1994.g  
Profesija vai ieĦemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Rīga, 7.līnija 1 
 

Nozare Vizuālās mākslas mācību satura un metodikas sākumskolā un 
pamatskolā pedagogs; 
Studentu radošās pašizpausmes vizuālajā mākslā pedagogs; 
Zīmēšanas un metodikas pamatskolā pedagogs; 
Paaules mākslas vēstures un metodikas pamatskolā pedagogs; 
Latviešu mākslas vēstures un metodikas pamatskolā pedagogs; 
Kursa darbu vadīšana. 
 
 
 

Laika periods no 1992. - 1994.g.   

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas  Skolotāju institūts 
Rīga, Brīvības ielā 72, Rīga, 7.līnija 1 

Nozare Vizuālās mākslas mācību satura un metodikas sākumskolā un 
pamatskolā pedagogs;  

Studentu radošās pašizpausmes vizuālajā mākslā pedagogs; 



 

 

 
 
 

2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 
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Anotācija 
 

Studiju programma sniedz iespēju studentiem iegūt profesionālo izglītību kā 

pamatskolas matemātikas skolotājiem.  

Matemātikas mācību specifika nosaka to īpašās iespējas katra studenta personības 

attīstības veicināšanā, pasaules kopainas veidošanā.  

Studenti studiju procesa gaitā apgūst ne tikai zināšanas matemātikas disciplīnās 

augstākās matemātikas pamatu apjomā un matemātikas metodikas pamatskolā 

jautājumos, bet arī prasmes risināt uzdevumus jeb problēmsituācijas, analizēt, vispārināt 

un izmantot praksē teorētiskās zināšanas, efektīvi vadīt skolēnu darbību un saskarsmi, 

nodarboties ar metodisko pašizglītību, veikt metodiskos pētījumus.  

Studiju programmas apguves laikā, studenti: 

• apgūst zināšanas aritmētikā, algebrā, matemātiskajā analīzē, ăeometrijā  augstākās 

matemātikas pamatu apjomā un matemātikas metodikas pamatskolā jautājumos 

• iepazīst pedagoăiskā darba organizēšanas metodes un metodiskos paĦēmienus 

matemātikas mācībā pamatskolā 

• pilnveido prasmes novērtēt, sistematizēt, veidot mācību materiālus un mācību 

palīglīdzekĜus 

 

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai 

 

• Lai sekmīgi apgūtu izvēles programmu, studentiem ir iepriekš jāapgūst vispārīgās 

pedagoăijas, didaktikas un psiholoăijas pamatu kursi. 

 

Studiju programmas mērėis 

 

Nodrošināt topošā matemātikas skolotāja pamatskolā teorētisko sagatavotību, pilnveidot 

profesionālās prasmes un sekmēt pedagoga kā augsti izglītotas un radošas personības, 

aktīvas un atbildīgas demokrātiskas sabiedrības locekĜa izaugsmi. 

 

Studiju programmas uzdevumi 

 



 

 

1) Pilnveidot studenta sākotnējās zināšanas un prasmes pedagoăijas un psiholoăijas 

jautājumos, 

akcentējot: 

— mācību procesa efektīvu organizēšanu, 

— skolēnu audzināšanu, individuālo spēju un vispārējo attīstīšanu; 

2) veicināt radošas, humānas un demokrātiskas skolotāja personības attīstību; 

3) nodrošināt nākamo matemātikas skolotāju pamatskolā kompetenci apgūstot: 

� zināšanas aritmētikā, algebrā, matemātiskajā analīzē, ăeometrijā augstākās 

matemātikas i pamatu apjomā un matemātikas metodikas jautājumos; 

� iepazīstot pedagoăiskā darba metodes matemātikas mācībās pamatskolā; 

� veidojot prasmes novērtēt, sistematizēt, veidot mācību materiālus un mācību 

līdzekĜus; 

� veidojot praktiskas iemaĦas matemātikas mācībās pamatskolā. 

 

Plānotais rezultāts 

Sekmīgi realizētas programmas rezultātā tiek piešėirta matemātikas skolotāja 

kvalifikācija pamatskolā. 

  

Studiju programmas apjoms un saturs  

Specializācijas programmas apjoms ir 40 kredītpunkti un studiju ilgums 2 gadi (tabulas 

Nr.1.,Nr.2.) Studiju saturs un realizācijas plānojums pilna un nepilna laika studijās 

(tabulas Nr.3.,Nr.4.) 

 

Profesionālās specializācijas kursi- 30 kredītpunkti 

Prakse- 8 kredītpunkti: 

• 1.studiju prakse-  2 kredītpunkti 

• 2.studiju prakse- 2 kredītpunkti 

• Valsts kvalifikācijas prakse (ietver Valsts  pārbaudījuma praktisko daĜu 

specializāciju)- 4 kredītpunkti 

Valsts pārbaudījumi specializācijā- 2 kredītpunkti: 

• Valsts  pārbaudījuma teorrrētiskā daĜa specializācijā- 2 kredītpunkti 



 

 

 

Studiju formas un metodes  

Studiju procesā paredzētas lekcijas un studentu patstāvīgais darbs. Visos studiju kurssa 

apguves posmos tiek praktizēti semināri, praktiskās nodarbības, mācību procesa 

modelēšana, pedagoăisko situāciju analīze. Izmantotās metodes un darba formas palīdz 

nodrošināt atgriezenisko saiti, pārmantot kolēău pieredzi, attīsta prasmes izmantot to 

praksē, organizējot matemātikas mācību procesu pamatskolā. Kā zināšanu un prasmju 

pārbaudes formas tiek izmantoti rakstiskie eksāmeni, projekti, radošie uzdevumi. 

 

Prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei 

Lai iegūtu matemātikas skolotāja pamatskolā profesionālo kvalifikāciju, sekmīgi jāveic 

kontroldarbi, patstāvīgie darbi un praktikuma darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

semināros, pedagoăiskajā praksē jāiegūst pozitīvs vērtējums, sekmīgi jānokārto ieskaites 

un eksāmeni, kvalifikācijas eksāmens, kurš sastāv no divām daĜām: teorētiskās un 

praktiskās. 



 

 

Tabula Nr.1. Studiju saturs un realizācijas plānojums pilna laika studijās 
Studiju priekšmeta nosaukums Kontaktst. /P. F. Kr.p. Docētāji 
Profesionālās specializācijas kursi – 30KP 
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 48 Eks. 3 Mg.paed.,lekt. D. Stipina 

 
Matemātikas teorija 48 Eks. 3 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Elementārās matemātikas saturs un metodika 32 Eks. 2 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Algebra 96 Eks. 6 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Ăeometrija 96 Eks. 6 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Matemātikas mācību metodika 112 Eks. 7 Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 

Mg.paed.,doc. I.Milaša 
Dr.paed.,lekt.I.Helmane, 

Matemātikas praktikums 48 Eks. 3 Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. I.Milaša 
Dr.paed.,lekt.I.Helmane, 

Prakse – 8KP 
Pedagoăiskā prakse pamatskolā  

 
 4 Mg.paed.,lekt. I.Helmane, 

Mg.paed.,lekt.M.RaudziĦa, 
Mg.paed.,doc. I.Milaša 

 
Kvalifik ācijas prakse 

  4 Dr.paed.,lekt.I.Helmane, Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 

Valsts pārbaudījumi (2KP) 
Kvalifik ācijas eksāmens  2 Dr.paed.,lekt.I.Helmane, Mg.paed.,doc. 

I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
 

                                                                                             Kopā: 40 KP 
 
Tabula Nr.2. Studiju saturs un realizācijas plānojums nepilna laika studijās 

Studiju priekšmeta nosaukums Kontaktst. /P. F. Kr.p. Docētāji 
Profesionālās specializācijas kursi – 22KP 
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 24 Eks. 3 Mg.paed.,lekt. D. Stipina 

 
Matemātikas teorija 24 Eks. 3 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Elementārās matemātikas saturs un metodika 16 Eks. 2 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Algebra 48 Eks. 6 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Ăeometrija 48 Eks. 6 Mg.paed.,doc. I.Milaša 

Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Matemātikas mācību metodika 56 Eks. 7 Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 

Mg.paed.,doc. I.Milaša 
Dr.paed.,lekt. I.Helmane, 

Matemātikas praktikums 24 Eks. 3 Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. I.Milaša 
Dr..paed.,lekt. I.Helmane, 

Prakse – 8KP 



 

 

Pedagoăiskā prakse pamatskolā  
 

 4 Dr..paed.,lekt. I.Helmane, 
Mg.paed.,lekt.M.RaudziĦa, 
Mg.paed.,doc. I.Milaša 

 
Kvalifik ācijas prakse 

  4 Dr.paed.,lekt.I.Helmane, Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 

Valsts pārbaudījumi (2KP) 
Kvalifik ācijas eksāmens  2 Dr..paed.,lekt.I.Helmane, Mg.paed.,doc. 

I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. M.RaudziĦa 

                                                                                             Kopā: 40KP 
Tabula Nr.3. Studiju satura un realizācijas plānojums pilna laika studijās 

1.spec.kurss 2.spec.kurss Pārbaudījumi  Studiju 
priekšmets 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem

. 

St. 
kopā Iesk. Eks. 

KRP Docētājs 

1.  Pedagoăiskā 
procesa vadība 
un metodika 

 
3 

   48  5.sem. 3 Mg.paed.,lekt. 
D. Stipina 
 

2.  Matemātikas 
teorija 

3    48  5.sem. 3 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

3.  Elementārās 
matemātikas 
saturs un 
metodika 

2    32  5.sem. 2 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

4.  Algebra  2 2 2 96 6.sem. 7.,8 
Sem. 

6 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

5.  Ăeometrija  2 2 2 96 6.sem. 7.,8. 
sem. 

6 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

6.  Matemātikas 
mācību metodika 

 2 2 3 112 6.sem. 7.,8. 
Sem. 

7 Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Dr..paed.,. 
I.Helmane 

7.  Matemātikas 
praktikums 

 1 1 1 48 6.sem. 7.,8. 
sem. 

3 Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Dr..paed.,. 
I.Helmane 

Pedagoăiskā prakse  
8.  Pedagoăiskā 

prakse 
pamatskolā 

 2 ned. 2.ned.   6.,7.sem  4 Dr..paed.,lekt. 
I.Helmane, 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa, 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 

9.  Kvalifik ācijas 
prakse 

   VP 
4.ned. 

  8.sem. 4 Dr..paed.,lekt. 
I.Helmane, 



 

 

Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

Kvalifik ācijas pārbaudījums  
 Kvalifikācijas 

eksāmens 
   VE   8.sem. 2 Dr..paed.. 

I.Helmane, 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

Kopā 40 kredītpunkti  



 

 

Tabula Nr.4. Studiju satura un realizācijas plānojums nepilna laika studijās 
1.spec.kurss 2.spec.kurss Pārbaudījumi  Studiju 

priekšmets 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem
. 

St. 
kopā Iesk. Eks. 

KRP Docētājs 

1.  Pedagoăiskā 
procesa vadība 
un metodika 

3    24  5.sem. 3 Mg.paed.,lekt. 
D. Stipina 
 

2.  Matemātikas 
teorija 

3    24  5.sem. 3 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

3.  Elementārās 
matemātikas 
saturs un 
metodika 

2    16  5.sem. 2 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

4.  Algebra  2 2 2 48 6.sem. 7.,8 
Sem. 

6 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

5.  Ăeometrija  2 2 2 48 6.sem. 7.,8. 
sem. 

6 Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

6.  Matemātikas 
mācību metodika 

    56 6.sem. 7.,8. 
sem. 

7 Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
I.Helmane 

7.  Matemātikas 
praktikums 

 1 1 1 24 6.sem. 7.,8. 
sem. 

3 Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša 
Mg.paed.,lekt. 
I.Helmane 

Pedagoăiskā prakse  
8.  Pedagoăiskā 

prakse pamatskolā 
 2 ned. 2.ned.   6.,7.sem  4 Mg.paed.,lekt. 

I.Helmane, 
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa, 
Mg.paed.,doc. I.Milaša 

9.  Kvalifik ācijas 
prakse 

   VP 
4.ned. 

  8.sem. 4 Mg.paed.,lekt. 
I.Helmane, 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

Kvalifik ācijas pārbaudījums  
 Kvalifikācijas 

eksāmens 
   VE   8.sem. 2 Mg.paed.,lekt. 

I.Helmane, 
Mg.paed.,doc. 
I.Milaša,  
Mg.paed.,lekt. 
M.RaudziĦa 

Kopā 40 kredītpunkti 
 



 

 

Matemātikas skolotājs pamatskolā 
(specializācijas programma) 
Studentu prakses plānojums 

 
 
Topošo matemātikas skolotāju prakse izriet no RPIVA kopējās studiju 

koncepcijas un ir saistīta ar LIZM noteiktajām prasībām skolotāju sagatavošanā, 
integrējot matemātikas skolotāju jauno speciālistu mācības izglītības mērėprogrammā 
mūsu valstī. 

 
Prakses mērėis ir topošo matemātikas skolotāju profesionālo un pedagoăisko 

zināšanu un prasmju pilnveidošana un novērtēšana.  
Studenti vēro, salīdzina un analizē skolotāja – konsultanta vadītās stundas, mācās 

radoši izmantot iegūto pieredzi patstāvīgi plānotās un realizētās matemātikas mācību 
stundās.  

 
Pedagoăiskās prakses uzdevumi: 
• skolas, audzināšanas un mācību procesa izpēte, 
• pedagoăiskās mijiedarbības skolēns –skolotājs izpēte, 
• skolas, mācību priekšmeta skolotāja un klases audzinātāja dokumentācijas izpēte un 

analīze, 
• pieredzējušo kolēău pedagoăiskās un matemātikas mācību metodiskās darbības 

vērojums un analīze, 
• atklātās mācību stundas novadīšana, izmantojot mācību saturam atbilstošas metodes 

un paĦēmienus, 
• savas pedagoăiskās un metodiskās darbības analīze, 
• nepieciešamās prakses dokumentācijas izstrāde un izmantošana praktiskajā darbībā. 

 
Paredzamie rezultāti: 
• pedagoăiskās apziĦas un domāšanas attīstība, 
• gatavība motivētai, radošai, praktiskai pedagoăiskai darbībai, kas veltīta skolēna 

humānas, harmoniskas personības attīstības stimulēšanai, 
• prasmīga apgūto matemātikas metodikas zināšanu praktiska izmantošana pedagoăiskā 

darbībā, 
• pedagoăiskās darbības vērtēšanas un pašvērtēšanas spēju attīstīšana. 

 
Pedagoăiskās prakses saturs: 
Pedagoăiskās prakses saturs izriet no teorētiski apgūto pedagoăijas, psiholoăijas un 
matemātikas mācību metodikas zināšanu izmantošanas praktiskā pedagoăiskajā darbībā. 
(22 KP) 
 
1. 1.studiju prakse 2 KP 
Uzdevumi: 
• izzināt mācību priekšmetu savstarpējās sakarības, 
• izprast mācību metožu dažādošanu, atbilstoši izvirzītajam mērėim un mācību 

uzdevumiem, 



 

 

• iepazīties ar mācību satura variativitāti, atbilstoši skolēna vajadzībām, interesēm un 
vecumposma īpatnībām. 

• iepazīties ar matemātikas skolotāja izstrādāto dokumentāciju, 
• piedalīties ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā un norisē, izplānot un novadīt vienu 

ārpusstundu pasākumu matemātikā. 
• apgūt un izmantot novērojuma metodi kā vienu no personības pētīšanas metodēm, 
• novērot matemātikas mācību procesa aktīvos veicējus- skolēnus un skolotājus, 
• vērot un analizēt izmantoto mācību metožu un metodisko paĦēmienu atbilstību 

izvirzītajam mācību mērėim un mācību uzdevumiem 
 
2.2.studiju prakse 2 KP 
Uzdevumi: 
• vadīt matemātikas (algebras, ăeometrijas) mācību stundas 5.-9.klasēs, 
• plānot mācību saturu, pamatojoties uz IZM izstrādātajām vadlīnijām, 
• veikt novadīto matemātikas mācību stundu pašanalīzi, 
• piedalīties pārbaudes darba organizēšanā. 
 
3.Kvalifikācijas prakse- 4 KP 
Uzdevumi: 
• patstāvīgi plānot savu pedagoăisko darbību, balstoties uz skolēnu vajadzībām, 
• vadīt matemātikas (algebras, ăeometrijas) mācību stundas 5.-9.klasēs, 
• analizēt un novērtēt savu pedagoăisko kompetenci, 
• radīt emocionāli izzinošu saskarsmi ar skolēniem. 
 
 
Pirms došanās praksē students saĦem: 
• rajona skolu valdei un skolai adresētu norīkojumu, 
• prakses uzdevumus, to atskaites formas. 
 
1.un 2.studiju prakses laikā students: 

• hospitē savai iegūstamajai kvalifikācijai atbilstošās mācību stundas, analizē 
uz skolēnu centrēta mācību procesa realizāciju skolā; 

• sarunās ar skolotājiem, pedagoăiskās dokumentācijas izpētē un 
pedagoăiskos vērojumos analizē Valsts pamatizglītības standarta prasību 
realizāciju atbilstoši savai iegūstamajai kvalifikācijai; 

• vada mācību stundas, atbilstoši savā studiju programmā apgūstamajai 
kvalifikācijai. 

 
Pēc kvalifikācijas prakses students iesniedz prakses vadītājam šādus dokumentus: 
• pedagoăiskās prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguĜojas vismaz 3  vēroto stundu 

analīze, 
• studenta individuālais darba plāns, 
• vismaz 6 novadīto stundu konspekti, 
• prakses kopsavilkums, 
• skolotāja – prakses vadītāja īsa analīze 3 studenta novadītajām stundām, 



 

 

• skolotāja – prakses vadītāja kopvērtējums topošā speciālista pedagoăiskai darbībai. 
 
Prakses aizstāvēšana un vērtēšana. 
Prakses noslēguma konferenci organizē RPIVA Skolas pedagoăijas katedra 1 nedēĜu pēc 
prakses beigšanas. Konferencē katrs prakses dalībnieks uzstājas ar ziĦojumu, kurā tiek 
veikta studenta paveiktā darba pašanalīze, tiek sakātoti prakses dokumenti, izstādīti 
didaktiskie materiāli. 
Studenta prakses darbu vērtē kursa darba vadītājs pēc 10 ballu sistēmas, Ħemot vērā: 
• vadīto stundu vērtējumu, 
• praktikanta raksturojumu, 
• dokumentu noformējuma kvalitāti, 
• uzstāšanās kvalitāti noslēguma konferencē. 
 
Prakses vietas: Studentiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties jebkuru no Latvijas skolām 
(atbilstoši savai darba vietai). Studentiem tiek arī piedāvāts prakses uzdevumus realizēt 
Privātskolā „Patnis” un Rīgas 41.vidusskolā. 
 
 
 

Studiju programmas kursu anotācijas 
 
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika- 3KP 
Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā,  pedagoăisko 
procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības procesa 
plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba 
organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 
Lektore Mg.paed. D. Stipina 
 
Matemātikas teorija – 3KP 

Pilnveidot topošā pamatskolas matemātiskas skolotāja profesionālo kompetenci 
matemātikā (matemātiskā instrumentārija izveide, matemātikas lietojums dabas un 
sabiedrības procesu analīzē, matemātisko modeĜu veidošana un pētīšana ar matemātikai 
raksturīgām metodēm), akcentējot matemātikas praktiskā lietojuma nozīmi, padziĜinot 
izpratni par matemātikas lomu stabila un objektīva pasaules uzskata izveidē, parādot 
matemātikas zināšanu un prasmju pieaugušo lomu valsts ekonomiskajā attīstībā.  

Docētāji: Docente, Mg.paed. I.Milaša, lektore, Mg.paed. M.RaudziĦa 
 

Elementārās matemātikas saturs un metodika – 2KP 

Likt pamatus matemātikas skolotāja profesionālajai kompetencei, pilnveidot spējas 
izvēlēties matemātikas mācību mērėus un uzdevumus atbilstoši skolēnu sasniegumu 
līmenim, standarta matemātikā prasībām; noteikt to realizācijai nepieciešamās metodes, 
paĦēmienus un līdzekĜus; veidot  praktiskās darbošanās pieredzi, radīt iespējas radošai 
darbībai.  



 

 

Docētāji: Docente, Mg.paed. I.Milaša, lektore, Mg.paed. M.RaudziĦa 

 

Ăeometrija –6KP 

Kursa mērėis ir attīstīt prasmes pētīt plaknes figūru īpašības, veidojot izpratni un prasmi 
lietot matemātikas terminoloăiju, un attīstīt telpiskos priekšstatus un iztēli risinot 
praktiska satura uzdevumus.Kursa ietvaros paredzēts iepazīt ăeometrisko interpretāciju 
būtību un izmantošanas iespējas, ăeometrijas jēdzienus, figūras, sakarības pamatskolā, 
ăeometriskās izpētes metodes, pierādījumu, tā būtību un struktūru variantus. 

Docētāji: Docente, Mg.paed. I.Milaša, lektore, Mg.paed. M.RaudziĦa 
 
Matemātikas mācību metodika –7KP 
Matemātikas organizācijas metodika pamatskolā, balstoties uz didaktikas principiem 
matemātikā, matemātikas mācību mērėi. Studenti gūst zināšnas un prasmes sākot ar 
matemātikas satura izveidi un beidzot ar pārbaudes organizāciju un vērtēšanu. 
Docētāja: Lektore, Mg.paed. M.RaudziĦa, docente, Mg.paed. I.Milaša 
 
Matemātikas praktikums – 3KP 
Tiek apgūts skaitĜa jēdziens, matemātiskās darbības, daĜu jēdziens, procentu rēėinu un 
aritmētiskie teksta uzdevumi, akcentējot ikdienas dzīves atspoguĜojumu matemātikas 
uzdevumos. 
Docētāja: Lektore, Mg.paed. M.RaudziĦa, docente, Mg.paed. I.Milaša, 
 
Algebra – 6KP 
Algebras kurss sevī ietver tādus jautājumus kā : simboli, darbības ar kopām, algebriskā 
daĜa, vienādojumi, vienādojumu sistēma, teksta uzdevumi, nevienādības, nevienādību 
sistēmas, funkcija, atsevišėu funkciju pētīšana, funkciju grafiku konstruēšana, virknes, 
varbūtības teorijas pamati. 
Docētāja: Docente, Mg.paed. I.Milaša, Mg.paed. M.RaudziĦa 
 
 
Ieteicamās literatūras saraksts 

• Mencis J. Matemātikas mācīšanas metodika pamatskolā - 
• Ausējs L. Aritmētikas metodika -R.,Rīgas skolot. Inst., 1935 
• Erns T., Priedītis O. Aritmetikas metodika. Teorētiskā daĜa- R., Valters un Rapa, 

1927 
• Priedītis O. Matemātikas metodika. Aritmetikass (turpinājums), algebras un 

ăeometrijas metodika. Praktiskā daĜa- J., A..V.Priedīte, 1932 
• Priedītis O. Matemātikas metodika. Veselie skaitĜi un daĜskaitĜi. Praktiskā daĜa- J., 

Priedīte, 1932 
• Dukurs K., Mencis J. Aritmetikas metodika- R., Liesma, 1965 
• Celms M. Metodiskie aizrādījumi matemātikā- R., Valters un Rapa, 1938 
• Pčolko A.S. Aritmetikas mācīšanas metodika- R., LVI, 1951 
• Leimanis A. Īsi metodiski aizrādījumi aritmetikas pasniedzējiem 1.,2. Māc g.- R., 

Valters un Rapa, 1923 



 

 

• Lynn E.H. Concept-Based curriculum and Instruction, 1998 
• Kyriacou C. Essential Teaching skills, 1998 
• Cole W.R. Educating Everybody’s Children, 1995 
• Cratty B.J. Active Learning, 1971 
• Новая система началъного обучения 1.класс. Под.ред. Л.В.Занкова. 

М.Просвещение. 1965 
• Герлах Как преподавать детям арифметику в духе творческого воспитания. 

М. И.Н.Кушнерев. 1910 
• Истомина Н.Б. Методика обучения матетатике в начальних классах. 

М.Академия. 1999 
• Перова М.Н. Методика преподавания матетатики в коррекционной школе. 

М.Владос.1999 
• www.isec.gov.lv 
• Matemātikas mācību grāmatas pamatskolā apstiprinātās IZM 
 
  

 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 
 
Studiju programmas nosaukums:  

“Izgl ītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā” 

 
Apjoms: 3KP, 4,5ECTS 

 
Kursa autors un docētāji: Autors, lektore mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā, 

pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai 

izglītības procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības 

darba organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzina izglītības iestādes 

vadītāja funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Skolu darbības 

pamatjomas. Studenti apgūst efektīva pedagoăiskā procesa vadības tehnoloăijas, kuras ir 

atbilstošas mūsdienu skolu praksei. Studentiem jāizprot pedagoăiskā procesa plānošana, 

atbilstoši standartam. Studenti spēs veidot kritisku un prakstisku izpratni par galvenajām 

pieejām pedagoăiskā procesa organizēšanā, izpratīs pedagoăiskā procesa 

pamatkoncepcijas, zinās nozīmīgākās pedagoăisko darbinieku kompetences, spēs 

organizēt pedagoăisko procesu mācību iestādē Studiju kurss veicina pedagoăiskā procesa 

vadības kompetenču veidošanos: darba plānošanā, skolas darbības virzienu izprašanā, 

skolas pedagoăiskā procesa vadībā, kontrolē un analīzē.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kontak

tst. 
PLS 

Konta
ktst. 
NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
2 1 1 2 

2. Komandas darbs pedagoăiskā prcesa vadībā 2 1   
3. Izglītības attīstības un sabiedrības attīstības 

mijsakarības teorijā un praksē 
3 1,5   



 

 

4. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

3 1,5 2 4 

5.  Izglītības principi, izglītības vadīšanas 
principi, mācību stundas principi. 

2 1   

6. Mācību didaktiskie modeĜi 2 1 1 2 
7. Intelekta tehnoloăija 4 2   
8. Moderācija kā tehnoloăija 3 1,5 2 4 
9.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 4 2   
10.  Paātrinātā mācīšanās klasē, interaktīvā 

mācīšanās 
2 1   

11. Mēdiju didaktika 3 1,5   
12. Mēdiju pedagoăija 3 1,5   
13. Datoratkarība, preventīvā darbība tās 

bloėēšanai 
4 2   

14. Pētījumi un prognzes ( PISA, OECD, 
TIMSS) 

2 1   

15. Sadarbības organizēšana ar vecākiem, 
efektīva pedagoăiskā procesa 
nodrošināšanai 

3 1,5   

16. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

3 1,5 2 4 

17. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes 4 2 2 4 
18. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 

standartam un skolēna mācīšanās spējām 
3 1,5 2 4 

Kopā                                                                                    48          24            12           24          
 
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
Grupu darbs Prezentācija 

2. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

Patstāvīgais 
darbs 

Pārbaudes 
darbs 

3. Mācību didaktiskie modeĜi Argumentētā 
eseja 

Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Moderācija kā tehnoloăija Moderācijas 

metodes 
Prezentācija 

5. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes Prakstiskais 
darbs 

Prezentācija 



 

 

7. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 
standartam un skolēna mācīšanās spējām 

Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( pedagoăiskā procesa 
problēmsituācijas analīze) 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 
 
Obligātā literatūra 
ŠmBroks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata 

”Izgl ītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. OECD pētījumi. 

Tautsaimniecības attīstība. “Skolas un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs 

skolēnu personības izpētē”. BaldiĦš, Raževa 2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un 

attīstība splānošanas rokasgrāmata”, “Atbalsts pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartu ieviešanai (latv.v , soc zin.)” Pamatizglītības standarts”. “Nacionālā attīstības 

politika”. “ Izglītības likums”. “Izglītības attīstības koncepcija”. Periodika – “Skolotājs”, 

“Izgl ītība un kultūra” J.Valbis. “Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums” 

Zvaigzne ABC 2004. . “Moderācija” 2003. NOVA , I.Žogla Didaktikas teorētiskie 

pamati. Teorija un prakse RaKa 2001., Klaus Dīters Hofmanis  Prezentācijas un 

moderācija. Zvaigzne ABC 2005. Karolīne Hēnkampa Indigo fenomens Jaunā laikmeta 

bērni. Jumava 2006. 

 

Ieteicamā literatūra 
“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba 
grupa. Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. 
RaKa 1999. “Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 
2001. “Savādāks bērns skolā – kā sniegt nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 
2003 “Kvalitatīva skolas attīstība” ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. 
RaKa 2000. Periodika “Izglītība un kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. 
Herberts Gudjons Pedagoăijas pamatatziĦas Zvaigzne ABC 1998., I.Gailīte Pedagoăiskā 
analīze skolu praksē. Mācību grāmata 2000. Roberts Fišers Mācīsim bērniem domāt 
RaKa 2005.,  
 
Literatūra svešvalodā 
Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  
Smolka D., Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. 
Auer Verlag 2001. Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie 
der Schule Wiater W. Auer Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau 
Schooningh UTB 2003.Des Schulmeiser Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – 
hilfe Schnabel J. Auer Verlag 2000. Kron/Sofas Mediendidaktik Reinhardt Verlag 2003., 



 

 

Bernward/Hoffmann Medienpaadagogik Schooningh UTB 2003. Peter Faulstich 
Selbstbestimtes Lernen Juventa 2002.W.Wiater Unterrichtsprinzipien Auer verlag 2001., 
UNICEF Situation der Kinder in der Welt 2004., Pocket Power Moderationsteshniken 
Hanser 2002. ,Pocket Power Wissens management” Hanser 2002., Hans Rolff/Hans 
Sshmidt Brenpunkt Schulleitung und Schulaufsicht. Koncepte und Anregung Fuur Praxis 
Luchterhand 2002., Monika Murphy- Witt, Petra Stamer-Brandt Was Kinder Fuur die 
Zukunft brauchen. GU Verlag 2004.,Friedrich W.Kron Grundwissens Didaktik UTB 
Reinhardt Verlag 2000., Christa DyrdaSchule – Innovation- Erfolg Potenziale aktivieren, 
Selbstmanagement Fuur Schulen Gabal verlag 2002. Hans Schachl Was haben wir im 
Kopf Die grundlagen Fuur gehirngerechtes Lehren und Lernen Veritas verlag Linz 2005. 
 
Īpašas piezīmes 
Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. Obligāts  
patstāvīgais darbs 
 

Izskatīts 

Skolvadības katedras sēdē 

2007.gada 18. aprīlī 

Kat. vad.__________ 



 

 

Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Matemātikas saturs un metodika pamatskolā (ăeometrija). 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācijas studiju programma „Pamatskolas 
matemātikas skolotājs”. 
 
Apjoms. 6 KP, 9 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Docente Mg. paed. Irina Milaša 
 
Kursa mērėis. Veicināt izpratni par ăeometrijas kursa uzbūvi, par ăeometriskām 
problēmu risināšanas metodēm, veicināt  ăeometrijas satura apguvi, likt pamatu 
ăeometrijas mācīšanas metodiskajām un pedagoăiskajām prasmēm.  
 
Paredzētais rezultāts.  
• Brīva orientēšanās pamatskolas ăeometrijas kursa saturā. 
•  Izpratne par pamatskolas ăeometrijas kursa matemātisko un loăiski-didaktisko 

struktūru.  
• Prasmes izvēlēties mācību mērėus un uzdevumus, veidot ăeometrijas nodarbības 

saturu, izvēlēties tam atbilstošus mācību līdzekĜus, metodes, paĦēmienus un 
skolēnu darbības organizācijas formas. 

 
Kursa saturs.  
 
           Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr. 
p.k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 
Ăeometrijas mācību mērėi un 
uzdevumi. Ăeometrijas kursa uzbūve 
un saturs. Valsts standarts ăeometrijā. 

4 4 8 8 

2 
Ăeometrijas  loăiski didaktiskais saturs 
un tā apguves metodika (jēdzieni, 
aksiomas teorēmas). 

4 4 __ __ 

3 
Jēdzienu loăiskā struktūra, jēdzienu 
mācīšanas metodika un apguves 
nodrošināšana. 

10 6 16 24 

4 
Aksiomas, to loăiskā struktūra. 
Aksiomu mācīšanas metodika un 
apguves nodrošināšana. 

6 4 12 12 



 

 

5 

Teorēmas, to loăiskā struktūra.  
Īpašības un pazīmes, savstarpēji 
apvērstās teorēmas. Teorēmu mācīšanas 
metodika un apguves nodrošināšana. 

20 8 36 40 

6 

Uzdevumi ăeometrijā, kā  galvenais 
kursa apguves līdzeklis. Uzdevumu 
klasifikācija. Ăeometrijas uzdevumu 
loăiskās risināšanas metodes. 

20 6 16 22 

7 
Ăeometrisko vietu metode 
konstruēšanas uzdevumu risināšanā. 

10 4 
__ __ 

8 
Trigonometriskās funkcijas 
pamatskolas ăeometrijas kursā un to 
mācīšanas metodika. 

6 4 16 20 

9 

Uzdevumu risināšanas ăeometriskās 
metodes. Trijstūru vienādība. 
Ăeometriskie pārveidojumi. Līdzība.   
Vektori. Dekarta koordinātes. 

10 4 24 36 

10 
Ăeometrisko figūru laukumi, laukumu 
īpašības un aprēėināšanas formulas. 

2 2 16 24 

11 
Stereometrijas elementi pamatskolas 
ăeometrijas kursā. 

4 2 - 6 

 
 Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Prasības pamatskolas 
ăeometrijas kursa apguvei. 

Patstāvīgs darbs ar valsts 
standartu un pamatskolas 
pārbaudījumu saturu. 

Frontāla pārbaude 
studiju procesā. 

2 

Rombs. Taisnstūris. Kvadrāts. Apgūtās darba metodikas ar 
jēdzieniem, teorēmām un 
aksiomām izmantošana mācību 
līdzekĜu analīzei. 

Individuāla kontrole. 

3 

Daudzstūri. Regulāri 
daudzstūri, to īpašības, 
metriskie raksturojumi. 

Apgūtās darba metodikas ar 
jēdzieniem, teorēmām un 
aksiomām izmantošana mācību 
līdzekĜu analīzei 

Individuālā kontrole. 

4 

Ăeometrisko figūru laukumi, 
to aprēėināšanas formulu 
pierādījumi.Uzdevumu 
sistēma. 

Grupu darbs ar mācību 
grāmatām un uzdevumu 
krājumiem. 

Grupālā kontrole. 

5 
RiĦėa līnija un riĦėis: 
definīcijas, elementi, īpašības. 

Patstāvīgs darbs ar mācību 
līdzekĜiem un uzdevumu 
krājumiem pēc dotā plāna. 

Paškontrole. 

6 
Tēmas “Trijstūri”  loăiski 
didaktiskā analīze divās 

Grupu projekta darbs. Grupālā kontrole. 



 

 

mācību grāmatās.  

7 
Tēmas “ Laukumi” teksta 
uzdevumi ar integrēto saturu. 

Grupu projekta darbs. Grupālā kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes formas.  

Ieskaite un eksāmens ar diferencētu vērtējumu (ieskaite tiek vērtēta pēc studiju 
procesā veiktiem patstāvīgiem darbiem, bet gala vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu 
vērtējuma un rakstiska eksāmenu darba vērtējuma). 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 



 

 

Literatūra 
Obligātā literatūra   
1. Andžāns A., FaĜkenšteina E., Grava A. Ăeometrijas 7-9. Ăeometrijas pamatjēdzieni I.- 

R. Zvaigzne ABC, 1996. 
2. Andžāns A., FaĜkenšteina E., Grava A. Ăeometrijas 7-9. Trijstūri Ii.- R. Zvaigzne 

ABC, 1997. 
3. Andžāns A., FaĜkenšteina E., Grava A. Ăeometrijas 7-9. RiĦėa līnija.RiĦėis. III.- R. 

Zvaigzne ABC, 1996. 
4. Andžāns A., FaĜkenšteina E., Grava A. Ăeometrijas 7-9. Četrstūri. IV.- R. Zvaigzne 

ABC, 1998. 
5. Andžāns A., FaĜkenšteina E., Grava A. Ăeometrijas 7-9. Laukumi V.- R. Zvaigzne 

ABC, 1997. 
6. Lude I., Januma S. Ăeometrija pamatskolai I – III daĜas - R. : Zvaigzne ABC, 1999. – 

2002.g. 
7. Lude I., Januma S. Uzdevumu krājums ăeometrijā pamatskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 

2001. 
8. www. isec. gov. lv 
Ieteicamā literatūra 
1. Волович М. Б. Математика без перегрузок. – М.: Педагогика, 1991. 
2. Ляпин С. Методика преподавания геометрии. – М.: Просвещение, 1954. 
 
 
 

 

 

 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 
 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums. Matemātikas saturs un metodika pamatskolā (algebra). 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācijas studiju programma „Pamatskolas 
matemātikas skolotājs”. 
 
Apjoms. 6 KP, 9 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Docente Mg. paed. Irina Milaša 

 
Kursa mērėis. Veicināt pamatskolas matemātikas skolotāja profesionālās kompetences 
veidošanos: orientēšanos pamatskolas algebras kursā, prasmes izvēlēties mācību 
metodikas un  organizēt un vadīt algebras mācības . 
 
Paredzētais rezultāts.  

Kursa nobeigumā studentiem: 
• brīvi jāorientējas sākumskolas matemātikas kursa saturā un Valsts standarta 

prasībās, jāpārvalda terminoloăija,  
• jāprot noteikt mācību mērėus, veidot nodarbību saturu, saskaĦojot to ar skolēnu 

sagatavotības līmeni, Valsts standarta prasībām,  
• izvēlēties satura un skolēnu darbības organizācijas formas un mācību metodes 

atbilstoši mērėiem,  
• jāprot vērtēt skolēnu darbu saskaĦā ar izvirzītajiem mērėiem. 

 
Kursa saturs 
 Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr. 
p.k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 

Algebras kursa saturs un uzbūve, 
loăiski – didaktiskā struktūra. 
Valsts standarts matemātikā un tā 
izmantošana mācību procesā. 

4 4 6 6 

2 

Izteiksmju identiskie pārveidojumi: 
pamatjēdzieni. Pakāpe, monoms, 
polinoms.  Pakāpju īpašības. 
Pakāpe ar racionālu kāpinātāju. 

6 2 24 36 

3 

Monomu un polinomu saskaitīšana 
un reizināšana, polinomu dalīšana 
reizinātājos. DaĜveida racionālu 
izteiksmju pārveidošana. 

10 6 __ __ 

4 Kvadrātsakne: pamatjēdzieni, 8 4 4 6 



 

 

īpašības. Iracionālas izteiksmes un 
to pārveidošana.  

5 
Vienādojumi: pamatjēdzieni, 
ekvivalence. Lineārie vienādojumi. 4 __ 12 18 

6 
Kvadrātvienādojumi, Vjeta 
teorēma. Bikvadrāta vienādojumi. 

6 2 12 24 

7 
DaĜveida racionāli vienādojumi. 
Vienādojumi ar moduli. Iracionāli 
vienādojumi. 

10 6 18 24 

8 
Vienādojumi ar diviem mainīgiem 
un to sistēmas, atrisināšanas 
paĦēmieni. 

6 4 8 10 

9 

Nevienādības: pamatjēdzieni, 
atrisināšana, grafiskais atrisinājuma 
attēls. Nevienādību sistēmas. 
Intervālu metode. 

8 4 12 __ 

10 

Funkcijas: pamatjēdzieni, grafiks, 
īpašības, izpēte. Linārā funkcija. 
Tiešā proporcionalitāte. Apgrieztā 
proporcionalitāte. Kvadrātfunkcija. 
Funkcija y = =√ x. 

20 10 26 36 

11 
Virknes. Aritmētiskā un 
ăeometriskā progresijas. 

__ __ 
10 16 

12 Teksta uzdevumi algebras kursā. 12 4 --- --- 

13 

Varbūtības teorijas elementi: 
matemātiskās varbūtības definīcija; 
notikums, varbūtības ăeometriskā 
definīcija. 

4 2 12 16 

 
Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
Matemātiskie modeĜi fizik ā 
un ėīmijā. 

Patstāvīgs darbs ar 
matemātisko literatūru. 

Individuāla konspektu 
kontrole. 

2 

Tēmas “ Veselo izteiksmju 
identiskie pārveidojumi” 
vingrinājumu sistēmas 
salīdzinoša analīze divās 
dažādu autoru mācību 
grāmatās. 

Patstāvīgs darbs ar mācību 
un metodisko literatūru. 

Individuālā kontrole. 

3 
Virknes: aritmētiskā un 
ăeometriskā progresija. 

Patstāvīgs darbs ar mācību 
līdzekĜiem. 

Uzdevumi 
kontroldarbā. 
Individuālā kontrole. 



 

 

4 
Vienādojumi. Vienādojumi 
ar parametriem 
fizikā un ėīmijā. 

Patstāvīgs darbs ar mācību 
līdzekĜiem, atbildes un 
iepriekš dotajiem 
jautājumiem. Uzdevumu 
risināšanas praktikums. 

Individuāla pārbaude. 
Kontroldarbs. 

5 
Tēmas  “Vienādojumi”  
loăiski didaktiskā analīze . 

Patstāvīgs darbs ar mācību 
līdzekĜiem, reglamentējošiem 
dokumentiem un metodisko 
literatūru. 

Individuālā kontrole. 

6 

Patstāvīgo darbu un 
kontroldarbu saturs un 
vērtēšana tēmai “ Funkcijas 
izpēte”. 

Grupu  projekta darbs.  Grupālā vērtēšana. 

7 
Varbūtības teorijas elementi 
un statistika. 

Patstāvīgs darbs ar 
matemātisko literatūru pēc 
dotā plāna. 

Individuāla kontrole. 

8 
Nodarbību bloka (4 st.) 
konspekts. 

Grupu projekta darbs. Grupālā vērtēšana. 

9 
Fakultatīvā algebras kursa 
saturs pamatskolā. 

Patstāvīgs darbs ar 
metodisko literatūru. 

Individuālā vērtēšana. 

10 
Matemātikas vēstures 
elementi algebras mācībās. 

Patstāvīgs darbs ar literatūru. Individuāla kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes formas.  

Ieskaite un eksāmens ar diferencētu vērtējumu (ieskaites vērtējumu students 
saĦem par studiju procesā veiktajiem patstāvīgiem darbiem, gala vērtējums veidojās no 
studiju gaitā veiktiem patstāvīgo darbu vērtējumiem un rakstiskā eksāmenu darba 
vērtējuma. 
 
Kursu apgūst latviešu  valodā. 



 

 

 
Literatūra 
Obligātā literatūra 

1. Januma S.  Algebra katrai stundai. 7. klase R.: Zvaigzne, 2002. 
2. Januma S. Algebra katrai stundai.  8. klase R.: Zvaigzne, 2003. 
3. Januma S. Algebra katrai stundai  9. klase  R.: Zvaigzne, 2004. 
4. Kriėis D., ZariĦš P., Ziabrovskis V. Diferencēti uzdevumi matemātikā. R.: 

Zvaigzne ABC, 1996. 
5. LazdiĦa I., Mangule E. Algebra 1. daĜa. Īss uzziĦas materiāls. R.: RaKa, 2004.  
6. Vītuma M. Pirms eksāmena algebrā 9. klasei. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 

Ieteicamā literatūra 
1. ěutiks V. Skolēniem par varbūtības teoriju. R.: Zvaigzne, 1979. 
2. Башмаков М.И.   Математика. М.: Высшая школа. 1987. 
3. Глейзер Г.И. История математики в школе VII – VIII классы. М.: 

Просвещение. 1982. 
4. Гусев В.А. Психолого- педагогические основы обучения математике. М.: 

Вербум-М,2003. 
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Studiju kursa apraksts 
 
 
Kursa nosaukums. Matemātikas mācību metodika. 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācijas studiju programma “Matemātikas 
skolotājs pamatskolā (5. – 9. klasē)”. 
 
Apjoms. 7 KP, 10,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Mg. paed. M.RaudziĦa 
 
Kursa mērėis. Palīdzēt studentiem izprast matemātikas kā mācību priekšmeta mērėi 

skolēnu izglītības programmā un apgūt tās zināšanas un profesionālās prasmes, kas 

svarīgas matemātikas mācību satura un metodikas izvēlē skolēna personības attīstīšanai. 

 
Paredzētais rezultāts. 

� Studenti spēj piedāvāt katram skolēnam individuālu mācīšanās stilu saskaĦā ar 

pusaudžu individuāli psiholoăiskajām īpatnībām un matemātikas mācību 

priekšmetu struktūru un saturu. 

� Izprot matemātikas mācību metodiku būtību. 

� Māk veidot mācību programmu atbilstoši pamatizglītības standartam matemātikā, 

plānot un īstenot mērėtiecīgu pedagoăisko procesu. 

� Prot izvēlēties un lietot skolēnu darbības vērtēšanas kritērijus; spēj sastādīt 

mācību stundas konspektu, plānu, mācību kalendāro plānu; spēj darbā izmantot 

pedagoăiskajā, psiholoăiskajā un metodiskajā literatūrā iekĜautās atziĦas. 

� Spēj saskatīt skolēnos sadarbības partnerus matemātikas mācību procesā, radot 

interesi par matemātikas nepieciešamību dabas, sabiedrības procesu izpētē. 

 
Kursa saturs. 
 
 Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 
Metodiski vispārīgie un vēsturiskie 
jautājumi un nostādnes. 

2 1 2 4 



 

 

2 
Matemātikas metodikas mērėi un 
uzdevumi, pētniecības metodes. 

4 2 8 16 

3 
Didaktikas principi matemātikas 
mācībā. 

4 2 8 16 

4 
Matemātikas mācīšanas process 
pamatskolā, tā organizācija. 
priekšmeta standarts, programma. 

12 6 10 16 

5 Matemātikas mācīšanas metodes. 4 2 10 16 

6 
Mācību satura pārbaudes formas un 
vērtēšana. 

8 4 12 16 

7 
Matemātisko jēdzienu veidošana 
un apguves metodiskie paĦēmieni. 

10 5 12 16 

8 
Jaunu zināšanu un prasmju 
apguves paĦēmieni. 

10 5 12 12 

9 
Algebras kā pamatskolas mācību 
priekšmeta satura elementi. 

12 6 16 16 

10 
Ăeometrijas kā pamatskolas 
mācību priekšmeta satura 
elementi. 

12 6 16 16 

11 
Teksta uzdevumu risināšana, 
sastādot matemātiskos modeĜus. 

12 6 12 12 

12 

Problēmuzdevumu un reālu 
problēmu risināšana – centrālais 
matemātikas mācīšanās procesa 
uzdevums 

8 4 12 16 

13 Ārpusklases darbs matemātikā. 6 3 12 16 

14 

Mācību procesa didaktiskais 
nodrošinājums: uzskates līdzekĜi, 
izdales materiāli, mācību 
grāmatas, darba burtnīcas, darba 
rīki, datorprogrammas. 

8 4 26 36 

 
Patstāvīgā darba plānojums  

Nr.p.
k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Metodiski vispārīgie un vēsturiskie 
jautājumi un nostādnes. 

--- --- 

2. Matemātikas metodikas mērėi un 
uzdevumi, pētniecības metodes. 

--- --- 

3. Didaktikas principi matemātikas 
mācībā. 

--- --- 

4. Matemātikas mācīšanas process 
pamatskolā, tā organizācija. 
priekšmeta standarts, programma. 

Grupu darbs, 
patstāvīgais darbs – 
reglamentējošo 
dokumentu analīze. 

Savstarpēja 
kontrole. 

5. Matemātikas mācīšanas metodes. Patstāvīgais darbs. Grupālā kontrole. 



 

 

6. Mācību satura pārbaudes formas un 
vērtēšana. 

Patstāvīgais darbs – 
atbildes meklēšana uz 
jautājumiem. 

Paškontrole. 

7. Matemātisko jēdzienu veidošana un 
apguves metodiskie paĦēmieni. 

Patstāvīgais darbs – 
atbildes meklēšana uz 
jautājumiem. 

Paškontrole. 

8. Jaunu zināšanu un prasmju apguves 
paĦēmieni. 

Patstāvīgais darbs – 
atbildes meklēšana uz 
jautājumiem. 

Paškontrole. 

9. Algebras kā pamatskolas mācību 
priekšmeta satura elementi. 

Darbu analīze grupā. Savstarpēja 
kontrole. 

10. Ăeometrijas kā pamatskolas mācību 
priekšmeta satura elementi. 

Darbu analīze grupā. Savstarpēja 
kontrole. 

11. Teksta uzdevumu risināšana, 
sastādot matemātiskos modeĜus. 

Individuālais 
paškontroles darbs. 

Paškontrole. 

12. Problēmuzdevumu un reālu 
problēmu risināšana – centrālais 
matemātikas mācīšanās procesa 
uzdevums 

Darbu analīze pāros. Savstarpēja 
kontrole. 

13. Ārpusklases darbs matemātikā. Darbu analīze grupā. Savstarpēja 
kontrole. 

14. Mācību procesa didaktiskais 
nodrošinājums: uzskates līdzekĜi, 
izdales materiāli, mācību grāmatas, 
darba burtnīcas, darba rīki, 
datorprogrammas. 

Individuālais darbs. Individuāla 
kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Mutvārdu eksāmens ar diferencētu vērtējumu, 
pēc analītiskās vērtēšanas sistēmas. 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 
Literatūra. 
 

1. BeĜickis I. Vērtīborientētāmācību stunda – R., RaKa, 2000 

2. Božoviča L. Personība un tās veidošanās skolas gados: Psiholoăisks pētījums – R., 
Zvaigzne, 1975 

3. Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās – ceĜš uz izglītotu sabiedrību – R., 
Akadēmisko programmu aăentūra, 1998 

4. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei – Rīgas pilsētas skolu valde, 1998 
5. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas – R., Zvaigzne ABC, 1998 
6. ăindulis E Matemātikas metodika: vēsture un aktualitātes – R., RaKa, 2004 
7. Komenskis J.A. Lielā didaktika – R., Zvaigzne, 1992 
8. Mahmutovs M. Mācību stunda mūsdienās – R., Zvaigzne, 1987 
9. Mencis J. Matemātikas metodika pamatskolā – R., Zvaigzne, 1984   



 

 

10. Nākotnes izglītības meti UNESCO starptautiskās komisijas “Izglītība divdesmit  
pirmajam gadsimtam” ziĦojumā – R., Vārti, 1998 

11. Plaude I. Rakstu krājumi, Kooperatīvā mācīšanās – R., RaKa, 2004 
12. Svence G Attīstības psiholoăija – R., Zvaigzne ABC, 1999 
13. Šatalovs V. Kur un kā pazudis trijnieks: No DoĦeckas skolu darba pieredzes – R., 

Zvaigzne, 1998   
14. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati – R., RaKa, 2000 
15. Блох А.Я. Методика преподования математики в средней школе – М., 

Просвещение, 1987  
16. Волкович М. В. Математика без перегрузок – М., Педагогика, 1991 
17. Груденов Я.И. Психолого – дидактические основы методики общее 

математике – М., Просвещение, 1987 
18. Ляпин С.Е. Методика преподование геометрии – М., Просвещение, 1954 
19. Gudjons H., Winkel R. Diaktischet Theorien – Hamburg, Bergmann+ Helbig 

Verlag, 1999 
20. Huber J. (HG) Gruppendynamik und Gruppenpadagogik – Wien-Munchen, Jugend 

und Volk, 1976 – 173 lpp Centre for education research and innovation. Making 
the Curriculum Work – France, OECD, 1998 

21. Graumann G. The General Education of Children in Mathematics Lessons// 
NORMA – 94 Conference Proceedings of the Nordic Conference on Mathematics 
Teaching in Lathi 1994 – Helsinki, Department of Teacher Education University of 
Helsinki, 1995 

22. Henderson D.W. Experiencing Geometry on Plane and Sphere – USA, Prentice 
Hall, Upper Saddle River, Nj 07458, 1978 

23. Inkeles A. Society, social structure and child socialization // Clausen J. 
Socialization and Society – Boston, Little Brown, 1968 

24. Kutnick P.J. Relationships in the primary school classroom – London, P.C.P. Paul 
Chapman Publishing Ltd, 1988 

25. Nelsen J., Lott L., Glenn H.S. Positive Discipline in the Classroom – USA, Prima 
Publishing, 1997   
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Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Matemātikas praktikums. 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācijas studiju programma “Matemātikas 
skolotājs pamatskolā (5. – 9. klasē)”. 
 
Apjoms. 3 KP, 4,5 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji. Mg. paed. M.RaudziĦa 
 
Kursa mērėis. Sekmēt topošo matemātikas skolotāju zināšanas un prasmes kā veiksmīgi 
matemātikas metodes izmantot skolēnu praktiskajā darbībā, citos mācību priekšmetos. 
 
Paredzētais rezultāts. 

� Studenti spēj matemātikas pamatzināšanas un pamatprasmes izmantot dažādu 
praktisku uzdevumu, problēmu risināšanā, kā arī citu zinību apguvē. 

� Brīvi orientēties dažādos mācību līdzekĜos, vērtēt to nozīmīgumu konkrētā 
skolēna vajadzībām un individuāli psiholoăiskajām īpatnībām. 

� Prot sadarbībā ar skolēniem izgatavot un dažādu problēmu risināšanā izmantot 
modeĜus, sekmēt skolēnu sapratni, interesi. 

 
Kursa saturs. 
 Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p. k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 
SkaitĜa jēdziens, matemātiskās 
darbības.  

2 1 2 4 

2 DaĜu jēdziens, procentu uzdevumi. 4 2 4 16 

3 

Aritmētiskie teksta uzdevumi, 
akcentējot ikdienas dzīves 
atspoguĜojumu matemātikas 
uzdevumos. 

4 2 8 16 

4 Algebriskās izteiksmes. 4 2 6 4 
5 Vienādojumi un nevienādības. 6 3 8 8 

6 
Matemātikas uzdevumu 
strukturēšana. 

6 3 12 16 

7 
Matemātiskie pētījumi un 
matemātikas projekti, to 
prezentācijas kritēriji. 

6 3 12 16 

8 Elementārās funkcijas. 4 2 4 4 
9 Reālie skaitĜi. 2 1 4 2 



 

 

10 
Statistikas kombinatorikas un 
varbūtības elementi. 

4 2 4 2 

11 
Uzskates līdzekĜi, dažādi izdales 
materiāli, to izgatavošana 

6 3 8 8 

 
 
 
Patstāvīgā darba plānojums  

Nr.p.
k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1 
SkaitĜa jēdziens, matemātiskās 
darbības.  

Individuālais darbs. Individuālā 
kontrole. 

2 
DaĜu jēdziens, procentu 
uzdevumi. 

Darbu analīze pāros. Savstarpēja 
pārbaude. 

3 

Aritmētiskie teksta uzdevumi, 
akcentējot ikdienas dzīves 
atspoguĜojumu matemātikas 
uzdevumos. 

Grupu darbs – dažādas 
sarežăītības pakāpes uzdevumi 
saistīti ar ikdienas dzīvi. 

Savstarpēja 
kontrole. 

4 
Algebriskās izteiksmes. Individuālais darbs. Individuāla 

pārbaude. 

5 

Vienādojumi un nevienādības. Patstāvīgais darbs – akcents uz 
ăeometrijas, sadzīves problēmu 
risināšanu, sastādot atbilstošo 
vienādojumu vai nevienādību. 

Paškontrole. 

6 
Matemātikas uzdevumu 
strukturēšana. 

Patstāvīgais darbs, atlasot 
dažādiem tematiem uzdevumus, 
atbilstoši piedāvātai struktūrai. 

Paškontrole. 

7 
Matemātiskie pētījumi un 
matemātikas projekti, to 
prezentācijas kritēriji. 

Grupu darbs. Savstarpēja 
kontrole. 

8 
Elementārās funkcijas. Patstāvīgais darbs, meklējot 

atbildes uz iepriekš dotajiem 
jautājumiem. 

Paškontroles 
tests. 

9 
Reālie skaitĜi. Individuālais darbs par kopu 

teoriju. 
Paškontrole. 

10 
Statistikas, kombinatorikas un 
varbūtības elementi. 

Grupu darbs. Savstarpēja 
kontrole. 

11 
Uzskates līdzekĜi, dažādi 
izdales materiāli, to 
izgatavošana 

Individuālais darbs. Individuāla 
kontrole. 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu (students 
vērtējumu saĦem par studiju procesā veiktajiem patstāvīgajiem darbiem). 
 
Kursu apgūst latviešu valodā. 
 



 

 

Literatūra. 
 

1. Andžāns A. Ăeometrija 7. – 9. kl. – R., Zvaigzne ABC, 1995, 1997, 1998 
2. Celms M. Metodiskie aizrādījumi matemātikā – R., Valters un Rapa, 1938 
3. Dukurs K., Mencis J. Aritmētikas metodika – R., Liesma, 1965  
4. Dzērve I., Grunsberga S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem – R., 

Lielvārds, 2002  
5. Dzērve I., Mencis J. (jun.) Uzdevumu krājums matemātikā 5. un 6. klasei, R., 

Zvaigzne ABC, 2004  
6. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt – R., RaKa, 2005 
7. Grunsberga S. Uzdevumi un vingrinājumi matemātikā, daĜas un procenti – R., 

Zvaigzne ABC, 1998 
8. Ăingulis E. Kā saprast un iemācīties matemātiku – R., RaKa, 2005 
9. Jaunuma S., Lunde I. Algenra katrai stundai. 7. – 9. kl. – R., Zvaigzne ABC, 

2002, 2003, 2005 
10. Jaunuma S., Lude I. Ăeometrija pamatskolai – R., Zvaigzne ABC, 1998 
11. Kārters F. un Rasels K. Domāšanas māksla – R., Zvaigzne ABC, 2004 
12. Lude I. Darba burtnīca matemātikas draugiem 7.  – 9. klase, R., RaKa, 2001 
13. Lude I. Matemātika 5. – 6. kl. – R., Pētergailis, 2002, 2003 
14. Lude I. Uzdevumu komplekti matemātikā 5. – 9. klasei, R., Pētergailis 2005 
15. Lude I., Lude V. Testi un tabulu uzdevumi matemātikā pamatskolai 1. daĜa – 3. 

daĜa, R., Pētergailis, 2000 
16. Mencis J. (jun.) Matemātika 5. – 6. kl. – R., Zvaigzne ABC, 1999, 2000 
17. Mencis J. (sen.) Algebra pamatskolai 1.d., 2.d., 3.d. – R., Zvaigzne ABC 1995, 

1996 
18. Mencis J. (sen.) Matemātika 5. – 6. kl. – R., Zvaigzne ABC, 1995 
19. Press H.J. No rotaĜām uz zināšanām – R., Zvaigzne, 1990 
20. Valbis J. Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums – R., Zvaigzne 

ABC, 2004 
21. Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика – М.Педагогика 

1985 
22. Журналы Математика в школе 
23. Bennett M. Middle School Math Course 1,2,3 – Holt, Rinehart and Winston, 2004 

 
 
 
 
 
 
 

IZSKATĪTS 
Skolas ped. katedras sēdē 

2005.gada __________________ 
Katedras vad. _______________ 

As.prof. Dr.paed. E.Volāne 
  



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Ineta Helmane (dzimusi Balode) 
Dzimšanas dati 1973. gada 18.augusts, Rīga 

Adrese Kristapa 3– 6, Rīga, LV- 1046 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
 
29182888 

E- pasts 
Fakss 

ineta.helmane@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000.- 2006.g. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Dr. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1998.- 1999.g. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mag. paed 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1993.-1997.g. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt veselības mācību un 
matemātiku pamatskolā, bakalaura grāds 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

Darba pieredze  

Laika periods No 2004.g. 
Profesija vai ieĦemamais amats Studiju programmas ’’Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 

1 priekšmetu pamatskolā’’ specializācijas programmas 
’’Matemātikas skolotājs pamatskolā’’ programmas direktore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods No 2004.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pedagoăijas fakultātes prodekāne 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods No 1997.g 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA 

Nozare Pedagoăija 
 

Laika periods 1997.-2000.g 

Profesija vai ieĦemamais amats Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Rīgas 6. vidusskola 

Nozare Pedagoăija 



 

 

 
2007. gada_____________________                                                
__________________ 

    Datums                 paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Irina Milaša  

Dzimšanas dati 29.05.1944. 
Adrese Krāsotāju 25 – 32 a, Rīga, LV – 1009 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29575149 

E- pasts 
Fakss 

irina.milasa@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1993. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mag.paed. matemātikas didaktikas apakšnozarē 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 1962. – 1969. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Fiziėe 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2002.g. janvāra  
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese RPIVA 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1996. septembris – 2001. decembris 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1991.janvāris – 1997. jūlijs 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Daugavpils Pedagoăiskās universitāte 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1980. – 1990. 

Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe, kabineta vadītāja, lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Latvijas Republikas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1967. – 1990. 

Profesija vai ieĦemamais amats   Pamatskolas matemātikas skolotāja 
 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu + + + 
AngĜu  + + + 
Latviešu + + + 

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 



 

 

 
 
 

2007. gada_____________________                                                
__________________ 

    Datums                 paraksts 



 

 

Curriculum vitae 



 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Mār īte RaudziĦa 
Dzimšanas dati 1954.gads 16. decembris 

Adrese Cēsu prospekts 24/26, PriekuĜi, Cēsu rajons, LV - 4126 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
mājas 4130330,  darbā 4127479 
mob. 9146015 

E- pasts 
 

mdraudzina@inbox.lv 

Izglītība   

1994 –1995  
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Maăistra diploms - pedagoăijas maăistrs.  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

1973 –1977.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Augstākās izglītības diploms - matemātikas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 

1970 – 1973  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Atestāts  -  vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu 1. vidusskola 
 

Darba pieredze  

2005. – 2006.  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
ISEC, Rīga, Metodiskā atbalsta sniegšana pamatizglītības 
standarta īstenošanā pamatizglītībā 5. – 9. klasēs. 

Nozare Izglītība 

2003. –   

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā,  
Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV - 1083 

Nozare Izglītība 

1995. –  

Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Cēsu filiāles vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  

Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV - 1083  
Nozare Izglītība 

1982. – 1995.  

Profesija vai ieĦemamais amats Matemātikas skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
PriekuĜu vidusskola,  
Cēsu raj., PriekuĜu pag., Cēsu prospekts 46 

 
Nozare Izglītība 



 

 

 
 
 

2007. gada_____________________                                                
__________________ 

    Datums                 paraksts 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specializācijas studiju programma 
 

“Ang Ĝu valodas skolotājs 

pamatskolā” 

 
 
 



 

 

Studiju programmas anotācija 

 
Latvijas iekĜaušanās Eiropas apritē nenoliedzami nosaka intensīvu svešvalodu 

apguves nepieciešamību. AngĜu valodas prasme ir kĜuvusi par augstas saskarsmes 

kultūras un tolerances garantu starptautiskā līmenī, kā kultūras, tā ekonomikas sfērā. 

Latvijā vēl joprojām trūkst angĜu valodas skolotāju. Piedāvājot studentiem iegūt angĜu 

valodas skolotāju kvalifikāciju, šī problēma varētu tikt risināta.  

Ir svarīgi, lai mūsu jaunā paaudze veiksmīgi sagatavotos dzīvei daudzveidīgajā un 

sarežăītajā 21.gadsimta sabiedrībā. Nenoliedzami, ka nozīmīgākais priekšnoteikums tam 

ir topošo pedagogu izglītības kvalitāte, garīgās izaugsmes nepieciešamība un gatavība 

autonomām studijām visas dzīves garumā, kas, savukārt, motivēs jaunos skolotājus 

radošai, patstāvīgai pedagoăiskai darbībai.  

 
Studiju programmas vispārējs raksturojums 

 
Programma paredzēta RPIVA skolotāju programmu studentiem. Programmu sāk apgūt 

3.kursā pēc veiksmīgi nokārtota iestājpārbaudījuma. Programmas apjoms 40 punkti. 

 
Programmas mērėis 

 
Sagatavot tādus angĜu valodas skolotājus Latvijas pamatskolām, kas mācību un 

audzināšanas procesā varētu veicināt humānas, radošas, harmoniskas skolēnu personības 

attīstību, kas spēj integrēties multikulturālajā Eiropas sabiedrībā.  

 
Programmas uzdevumi 

 
• Nodrošināt studentiem iespēju pilnveidot angĜu valodas prasmes Kembridžas pirmā 

sertifikāta līmenī jeb B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē; 

• Nodrošināt angĜu valodas mācību metodikas teorētisko aspektu apguvi un mācību 

metožu un paĦēmienu praktiskas pielietošanas iespējas; 

• Sekmēt studentu zinātniski pētniecisko darbu; 



 

 

• Pilnveidot studentu prasmi “mācīties mācīties” (prast atlasīt nepieciešamos mācību 

līdzekĜus un metodisko literatūru, strādāt ar angĜu valodas mācību programmām 

datorklasēs, darboties autonomi – individuāli un grupās); 

• Veicinot studentu pedagoăiskās kompetences attīstību, sekmēt ikvienas personības 

brīvu, radošu pašizpausmi atbilstoši mūsdienu multikulturālās sabiedrības humānās 

attīstības perspektīvām un vispārcilvēciskajām kvalitātēm. 

 
Darba formas 

 
• Lekcijas, semināri, stundu modelēšana un projektu izstrāde; 
• Praktikumi, diagnosticējošie pārbaudes darbi; 
• Diskusijas, referātu izstrāde; 
• Audio un video nodarbības; 
• Tulkošana, teksta stilistiskā un lingvistiskā analīze. 
 

UzĦemšanas noteikumi 

 
2.studiju gada beigās pretendenti kārto integrētu eksāmenu angĜu valodā, kas sastāv no 2 

daĜām: 

• Valodas lietojuma testa; 
• Pārrunām ar programmas direktori. 
Studenti tiek uzĦemti programmā, ja integrētā eksāmena vidējais vērtējums nav zemāks 
par “gandrīz labi” (6). 
 

Studiju programmas saturs 

 
Tas pakārtots programmas mērėim un uzdevumiem, atbilst RPIVA koncepcijai un ir 

izveidots, Ħemot vērā „Svešvalodu pamatizglītības standartu 3. – 9.klasei”.  

 

Prasības kvalifikācijas “AngĜu valodas skolotājs pamatskolā” ieguvei 

 

• Visu kursu sekmīga apguve atbilstoši programmai; 
• AngĜu valodas (B2) eksāmena vērtējums ne zemāks par 7 ballēm; 
• Pozitīvi novērtēta prakse skolā; 
• Integrētā kvalifikācijas eksāmena praktiskās daĜas vērtējums ne zemāks par 6 ballēm; 
• Integrētā kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daĜas vērtējums ne zemāks par 6 ballēm; 
 



 

 

Prakšu organizācija 

 

Topošo angĜu valodas skolotāju prakse specializācijā “AngĜu valodas skolotājs 

pamatskolā” balstās uz RPIVA koncepciju un ir saistīta ar IZM noteiktajām prasībām 

skolotāju sagatavošanā. 

 

1.prakse 
 Prakses mērėis: izprast angĜu valodas mācību procesa būtību pamatskolā un 
noskaidrot, kādu jautājumu risināšana varētu uzlabot šī procesa kvalitāti. 
 
 Prakses uzdevumi: 

1. Aprakstīt angĜu valodas kā mācību priekšmeta vietu, mērėi un uzdevumus 
pamatskolā; 

2. Aprakstīt situāciju konkrētajā mācību iestādē (skolotāji, klases, mācību un 
tehniskie līdzekĜi, to izmantošana u.tml.); 

3. Iepazīties ar nepieciešamo dokumentāciju angĜu valodas skolotāja darbā; 
4. Vērot un analizēt angĜu valodas skolotājas darbu, realizējot svešvalodas 

standarta prasības; 
5. Palīdzēt skolotājai sagatavot mācību stundas, mācību materiālus un 

ārpusstundu pasākumus; 
6. Sagatavot 15 vēroto stundu analīzi. 

 
 
 
2.prakse 
 Prakses mērėis: veicināt prasmīgu teorētisko atziĦu praktisku izmantošanu 
pedagoăiskajā darbībā pamatskolā, kā arī pedagoăiskās darbības vērtēšanas un 
pašvērtēšanas spēju attīstību. 
 
 Prakses uzdevumi: 

1. Novadīt 5 stundas, izstrādājot detalizētus stundu plānus un veicot rakstisku 
pašanalīzi, un saĦemot rakstisku prakses vadītāja (vai mācību pārziĦa) 
vērtējumu; 

2. Veikt savstarpējo stundu vērošanu, apmeklējot 2 citu studentu vadītās 
stundas un rakstiski analizēt tās; 

3. Iesniegt programmas direktorei prakses dokumentāciju (aprakstus, stundu 
plānus, pašvērtējumu, prakses vadītāja vērtējumu un kvalifikācijas darba 
temata pamatojumu) vienu nedēĜu pirms prakses atskaites semināra. 

 
Valsts kvalifikācijas prakse 
 Prakses mērėis: novērtēt studenta profesionālo un komunikatīvo kompetenci, kā 
arī prasmi izmantot angĜu valodu kā skolēna personības pilnveides līdzekli. 
 



 

 

 Prakses uzdevumi:  
1. Patstāvīgi plānot pedagoăisko darbību, ievērojot skolēnu attīstības līmeni, 

vajadzības, intereses, spējas un patstāvīgi vadīt stundas; 
2. Veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru skolēnu, apakšgrupu, visu 

klasi, pielietojot aktīvas mācību darbības formas un metodes; 
3. Vērtēt savu pedagoăisko kompetenci, pieĦemt lēmumus, pašam uzĦemties 

atbildību par savu pedagoăisko darbību; 
4. Vadīt atklāto stundu, saĦemot komisijas vērtējumu. Ja vērtējums ir zemāks 

par 6 ballēm, kvalifikāciju nepiešėir; 
5. Iesniegt Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijai 10 vadīto mācību stundu 

izvērstus plānus un atklātās stundas plānu (konspektu) pašanalīzi nedēĜu 
pirms konferences; 

6. Iepazīstināt komisiju un kursa biedrus ar praksē gūtajām atziĦām studentu 
prakses konferencē. 

 
 

 



 

 

Studiju kursu anotācijas 
 
Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 

Kursa mērėis - izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un 

metodikā, pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā 

veiksmīgai izglītības procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības 

iestādes vadības darba organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

 

AngĜu valoda 

Kursa mērėis ir intensīvi pilnveidot studentu klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, 

runāšanas prasmes un vārdu krājumu, kā arī attīstīt studentu intelektuālās spējas un 

profesionālās personības īpašības. 

 

AngĜu valodas mācību metodika 

Kursa mērėis ir dot pārskatu par angĜu valodas mācību metodikas pamatjautājumiem to 

daudzveidībā, stimulējot topošā skolotāja personības radošu pašizpausmi. 

Kursa saturs ietver angĜu valodas mācību pieeju, metožu un paĦēmienu analīzi vēsturiskā 

skatījumā, īpaša vērība veltīta valodas galveno prasmju un iemaĦu mācīšanas un 

mācīšanās jautājumiem. Izcelta personības attīstību stimulējošā holistiskā pieeja angĜu 

valodas mācību procesā.  

 

Ievads angĜu un amerikāĦu literatūrā un kultūrā 

 Kurss iepazīstina studentus ar angĜu un amerikāĦu literatūras attīstību vēsturiskā 

skatījumā, pievēršot uzmanību pasaulslaveniem klasiėiem V.Šekspīram, Č.Dikensam, 

Dž.Londonam u.c., kā arī mūsdienu literatūras attīstības tendencēm Anglijā un Amerikā. 

Kursā izceltas bērnu literatūras īpatnības, tās nozīme. 

Bez tam studenti iepazīstas ar angĜu valodā runājošo nāciju kultūru, tradīcijām, paražām, 

analizējot kopīgo un atšėirīgo mūsu nācijas kultūrā un valodā un angliski runājošo nāciju 

kultūrā un valodā. Tiek izcelta kultūrvides nozīme personības attīstības procesā, kā arī 

mūsdienu kultūru daudzveidības attīstības tendences un to ietekme uz personības 

attīstību.  



 

 

 

AngĜu valodas fonētika 

Kursā pievērsta uzmanība praktiskās angĜu valodas fonētikas apskatam, iepazīstotis arī ar 

izrunas variantiem angliski runājošajās valstīs. Īpaši tiek akcenta fonētikas vieta angĜu 

valodas mācībās pamatskolā.  

 

Akadēmiskā rakstīšana 

Kurss nostiprina un pilnveido studentu prasmes un iemaĦas akadēmiskajā rakstīšanā 

angĜu valodā. Kursa gaitā studenti mācās rakstīt esejas, pārskatus, anotācijas un noformēt 

kvalifikācijas darbu angĜu valodā. 

 

Leksikoloăija 

Kursa mērėis. Paplašināt nākamo angĜu valodas skolotāju akadēmiskās iemaĦas angĜu 

valodas leksikoloăijā t.sk. semantikā, etimoloăijā u.c.  

 

Paredzētais rezultāts –Nostiprināt zināšanas tālākai pilnveidei C1 līmenī atbilstoši 

Eiropas valodu apguves standartam, izmantojot daiĜliteratūru, interneta materiālus u.c. 

leksikas semantisko formu apguve un angĜu valodas lietojuma bagātināšanā. 

 

 

Vācu valodas pamati 

Svešvalodu skolotājam jāizprot valodas apguves process. TādēĜ apgūstot vācu valodu, 

topošajam angĜu valodas skolotājam jāapzinās un jāattīsta sava mācību pieredze. 

 



 

 

Valodu katedra 

ANGěU VALODAS SKOLOT ĀJS PAMATSKOLĀ 

Izvēles studiju programma 

Studiju plāns 

 

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmets KP Docētāji 

1.  Pedagoăiskā procesa 
vadība un metodika 

3 Lekt. D. Stipina 

2.  AngĜu valoda 6 Asist. M. Leikarte 
3.  AngĜu valodas mācību 

metodika 
6 Lekt. I. Bagone 

4.  Ievads angĜu/amerikāĦu 
literatūrā un kultūrā  

4 Lekt. I. Bagone 

5.  AngĜu valodas fonētika 3 Lekt. I.Berga 
6.  Akadēmiskā rakstīšana 2 Lekt. I. Ratniece 
7.  Leksikoloăija 4 Asist. M. Leikarte 
8.  Vācu valodas pamati 2 Prof. M. Kaltigina 
9.  Prakse vērojumu 2 Lekt. I. Berga,  

Lekt. I.Bagone 
 aktīvā 2 Lekt. I. Berga, 

Lekt. I.Bagone 
 kvalifikācijas 4 Lekt. I.Bagone,  

Prof. M. Kaltigina 
Asist. M. Leikarte 
Lekt. I.Berga 

10.  Valsts pārbaudījuma 
teorētiskā daĜa 

2 Lekt. I.Bagone,  
Prof. M. Kaltigina 
Asist. M. Leikarte 
Lekt. I.Berga 

 Kopā: 40  
 

 

 

 

 

 



 

 

Valsts pārbaudījuma teorētiskā daĜa specializācijas programmā 

„Ang Ĝu valodas skolotājs pamatskolā’’ 

 

 

 Valsts pārbaudījuma teorētiskā daĜa ir izstrādātā referāta prezentācija un atbildes 

uz komisijas jautājumiem par angĜu valodas mācībām 3. -9 klasē. 

 

1. Darba izstrādes mērėis: 
Specializācijas programmās gūto teorētisko zināšanu praktiskas izmantošanas 

atspoguĜojums referātā un tā prezentācija. 

1.2. Valsts pārbaudījuma darba uzdevumi: 
 1.2.1.Izvēlētā temata aktualitātes pamatojums atbilstoši Pamatizglītības 

standartam svešvalodā un jaunākajām teorētiskajām atziĦām. 

  1.2.2.Teorētiskās literatūras izpēte un analīze atbilstoši darba mērėim un 

uzdevumiem. 

 1.2.3. Izvēlētā temata atspoguĜojums skolotāja darbā un angĜu valodas stundās.  

1.3. Darba apjoms – 20 lpp. bez pielikumiem. Burtu izmērs 12, atstarpes 1.5. 

 

2. Valsts pārbaudījuma darba aizstāvēšana. 
 2.1. Referāts jāiesniedz Valodu katedrā ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms 

aizstāvēšanas. 

 2.2. Valsts pārbaudījumu komisijai referāts tiek prezentēts, izmantojot uzskates 

materiālu. 

 2.3. Studenti atbild uz komisijas locekĜu jautājumiem. 

 

3. Valsts pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 
- Izvēlētā temata aktualitātes pamatojums; 
- Literatūras iztirzājuma mērėtiecība un prasme izdarīt pamatotus secinājumus; 
- Prasme iesaistīties diskusijā un argumentēti atbildēt uz jautājumiem; 
- AngĜu valodas lietojuma kvalitāte mutvārdos un rakstos; 
- Darba noformējums 

 



 

 

Kursa apraksts 
AngĜu valoda 

 
Valodu katedra 

 
Programmas: Specializācija “AngĜu valodas skolotājs pamatskolā” 
 

6 KP 

 
Autors un docētāji: Piel.mag. Maija Leikarte 
 
Ievads: AngĜu valodas zināšanu un prasmju pilnveide un pielietošana, balstoties uz 
priekšzināšanām B1 līmenī. 
 
Mērėis: Pamatskolas angĜu valodas skolotājam nepieciešama valodas prasmju pilnveide. 
 
Rezultāts: AngĜu valodas prasmes B2 līmenī atbilstoši Eiropas standartam (First 
Certificate level) ar eksāmena rezultātu ne mazāku par 7 ballēm. 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Tematiskais plānojums:  
1. Draudzīga vide, globālās problēmas 
2. Skolotāja misija, intervija 
3. Darbu tirgus Eiropā 
4. Nākotne 2004 
5. Eksāmeni, to plusi/mīnusi 
6. Veselīgs dzīves veids, iepirkšanās 
7. Māja, ăimene, vērtības, attiecības 
8. Pasakas “Lapsa un vārna” u.c. 
9. Tūrisms (plusi un mīnusi) 
10. Personība, īpašības, CV 
11. Populāras vietas 
12. Skolotāja ikdiena un brīvais laiks 
13. Masu informācijas līdzekĜi un skola 
14. Modernās tehnoloăijas 
 
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
• Māja, ăimene, vērtības, attiecības 
• Tūrisms (plusi un mīnusi) 
• Personība, īpašības, CV 
• Skolotāja ikdiena un brīvais laiks 
• Īpašības vārdu lietošana 
• ApstākĜu vārdu lietošana 



 

 

• Noteiktā un nenoteiktā artikula lietošanas likumi 
• Prievārdu pielietošanas īpatnības u.c. pēc pasniedzējas norādījumiem 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Advanced learners “Grammar by M.Foby and D.Hall 2003 
2. Grammar with key by Luke Prodromou Longman Second Impression 2000 
3. Vocabulary with key by Luke Prodromou Longman Second Impression 2000 
4. Listening tasks from New First Certificate Masterclass 2000 by B.Stewart 
5. Entry tests with key by Luke Prodromou Longman 2000 
6. Exam practice 1 – 7 by Luke Prodromou Longman 2000 
7. Wordstore by Luke Prodromou Longman p.263 - 304 
8. www.longman-elt.com 
9. Reading for learners of English by M.Leikarte, Rīga Pētergailis 2003 
 
Patstāvīgie darbi: 
• Pasniedzējas ieteikto gramatisko struktūru lietojuma skaidrojums (rakstiski) – 

praktiskais darbs 
• 12 sacerējumi (2 uz 1 KP) par izvēlētajām tēmām – praktiskais darbs 
 
Prasības studiju kursa apguvei: 
• ieskaite – 1 
• patstāvīgā darba izstrāde – 12 
• lekciju apmeklējums – 75% 
• eksāmens - 1 



 

 

Kursa apraksts 
Ievads angĜu/amerikāĦu literatūrā un kultūrā  

 
 

Valodu katedra 

 
Programmas: Specializācija “AngĜu valodas skolotājs pamatskolā” PLS un NLS 
 
4 KP 

 
Autore un docētāja: Piel.mag.paed. Ināra Bagone 
 
Ievads: Kurss tiek mācīts pēc vispārīgās un lietišėās angĜu valodas kursu kā arī pēc 
pasaules kultūras vēstures kursa apguves. 
 
Mērėis: Iepazīstināt topošos angĜu valodas skolotājus pamatizglītībā ar nozīmīgākajiem 
angĜu/amerikāĦu literatūras un kultūras jautājumiem, ievērojamākajiem rakstniekiem, 
māksliniekiem, mūziėiem. Sniegt  ieskatu angĜu/amerikāĦu tautas tradīcijās, politiskajās 
institūcijās un sadzīvē. 
 
Rezultāts: Pēc kursa apguves studentiem jāpārzina angĜu/amerikāĦu literatūras un 
kultūras svarīgākie jautājumi un jāprot gūtās zināšanas izmantot praksē, mācot angĜu 
valodu pamatskolā un iepazīstinot skolēnus ar attiecīgo zemju kultūru kā arī izmantot 
literatūru sekmīgākai svešvalodas apguvei. 
 
Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Tematiskais plānojums: 
1. British Studies/American Studies 

1.1. What is Britain?/USA? 
1.2. Cultural Diversity 
1.3. Sport 
1.4. Food 
1.5. Education 
1.6. Leisure 
1.7. Newspapers, Magazines, Books 
1.8. Holidays 
1.9. Nature and the Environment 
1.10. Being Young Today 
1.11. Politics, Local Government, Religion, Law 

2. English literature 
2.1. The Beginnings of English Literature 
2.2. The Renaissance 
2.3. The Commonwealth and Restoration 
2.4. Augustan to Gothic Period 



 

 

2.5. The Romantic Period 
2.6. The Victorian Period 
2.7. The 20th Century 
2.8. The Contemporary Period 

3. American Literature 
3.1. Colonial Beginnings 
3.2. The Rise of a National Literature 
3.3. An American Renaissance 
3.4. The 19th Century Literature (R.W.Emerson, W.Irwing, J.F.Cooper, H.Melville, 

H.W.Longfellow, M.Twain, H.James, W.Whitman) 
3.5. The 20th Century Literature 

3.5.1. Social Realism and Naturalism 
3.5.2. The 20th Century Black Writers 
3.5.3. Drama (T.Williams, A.Miller) 
3.5.4. The Writers of “Lost Generation” 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. C.Kramsh. Language and Culture. Oxford University Press (OUP). 1998; 
2. Oxford Guide to British and American Culture. OUP, 1999; 
3. G.C.Tharnley and G.Roberts. An Outline of English Literature. Longman, 1984; 
4. S.Ankrava, I.Penēze. An Anthology of English <edieval an Renaissance Literature. 

Rīga, 1998; 
5. P.B.High. An Outline of American Literature. Longman, 1986; 
6. I.Collie, A.Martin. What’s it Like? Life and Culture in Britain Today. Cambridge 

University Press. 
 
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
• Newspapers, Magazines, Books 
• Drama (T.Williams, A.Miller) 
• The Contemporary Period 
• Education 
 
 
Patstāvīgie darbi: 
• Prezentācijas sagatavošana par rakstnieku + izdales materiāls; 
• Individuāli detalizēti iepazīties ar vienu angĜu un vienu amerikāĦu rakstnieku. 
 
Prasības studiju kursa apguvei: 
♦ Lekciju apmeklējums – 75% 
♦ Ieskaite – 1 
♦ Kontroldarbs – 2 uz 1 KP 
♦ Piedalīšanās grupu darbā 
♦ Patstāvīgā darba izstrāde 



 

 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. AngĜu valodas fonētika 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācija: ‘’Ang Ĝu valodas skolotājs 
pamatskolā’’  
 
Apjoms   3 KP , (4,5 ECTS) 
 
Kursa autors un docētāji.  Lektore, Mag. paed. Īrisa Berga 
   
 
Kursa mērėis. Teorētiskās pamatzināšanas angĜu valodas fonētikā un fonoloăijā: angĜu 
valodas fonēmu sastāvs , to artikulācijas pamatprincipi, fonētiskā transkripcija, vārda un 
teikuma uzsvars., runas ritms un intonācijas veidi un funkcijas, to integrēšana angĜu 
valodas mācību procesā. Ieskats mūsdienu normatīvās angĜu valodas attīstības tendencēs 
un reālā valodas lietojuma daudzveidībā.  
 
Paredzētais rezultāts.  
• Spēja uztvert autentisku runu saistītā diskusijā, izmantojot zināšanas par vārdu 

sasaistes likumībām, uzsvaru, intonāciju, pareizas izrunas prasmju izkopšana. 
• Teorētiskās pamatzināšanas par angĜu valodas skaĦu sistēmu, to artikulāciju 

salīdzinājumā ar dzimto valodu; speciālās terminoloăijas un fonētiskās 
transkripcijas prasmes. 

• Zināšanas un praktiskas iemaĦas izrunas, uzsvara un intonācijas   elementu 
integrēšana mācību procesā pamatskolā;  

• Izrunas vārdnīcu (Longman un D. Jones u.c.) izmantošanas prasmes (Starptautiskais 
fonētiskais alfabēts un fonētiskie simboli);  

• Priekšstats par normatīvās angĜu valodas attīstību, akcentu un dialektu 
daudzveidību, izrunas un rakstības vēsturisko attīstību, to likumībām un 
izĦēmumiem. 

• Ieskatu veidošana, par angĜu valodu kā ăermāĦu valodu, tās rašanās vēsturi, 
ciltskoku, ėeltu valodu atdzimšanas tendencēm.  

 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
  Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika studijas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Phonetics as a branch 

of linguistics. 
Fundamentals of 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

phonetics and 
suprasegment 
phonology. The 
phoneme, its concept 
and allophonic 
variations. The 
phonemic set and 
chart. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
6 

2. The English vowel 
system. 
Monophthongs, 
diphthongs, 
triphthongs and their 
articulation. 

 
 
2 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

6 

      
3. The English consonat 

system Respiration and 
voicing. Plosives, 
fricatives, affricates, 
nasals and other 
consonants, their 
articulation.  

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

6 

4. The structure of the 
English Syllable. 
Strong and weak 
syllables. Syllabic 
consonants. The ‘ə’ 
vowel (‘’schwa’’). 
Weak forms. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

5.  The nature of word 
stress. Prominence. 
Stress in simple and 
complex words. 
Suffixes. Prefixes. 
Compound words. 
Word – class pairs. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

6. Pronunciation and 
spelling, insight into 
history. Sound 
/spelling patterns. 
Rules for vowels. 
English vowel 
diagraphs. Single 
vowel letters in 
monosyllabic and 
polysyllabic words. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sound values of single 
and composite 
consonant letters 
(clusters). Basic 
spelling patterns and 
exceptional spellings. 

3 1 4 6 

7. The internacional 
Phonetic alphabet. 
Phonetic symbols. 
Phonemic 
transcription. Longman 
and D. Jones 
pronuncation 
dictionaries. Layout of 
entries. Main, regional, 
alternative types of 
pronunciation.  

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

8 

8. Sounds and 
simplifications in 
connected speech. 
Rhythm. Careful and 
rapid colloquial 
speech. Assimilation. 
Elision. Liaison. 
Vowel reduction. 
Linking. Strong and 
weak forms. Juncture. 
Transcription of 
connected speech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

9. Discaurse infonation: 
its forms and functions. 
The attudinal, 
accentual, 
informational, 
grammatical, 
discourse, syntactic, 
textual, genre – 
specific functions of 
intonation. Listening to 
extracts from 
conversation. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

10. The communicative 
function of intonation. 
Pitch. Tones and their 
transcription. Complex 
Tones and pitch height. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Listening to intonation 
in Context: imitation, 
practice and 
communication 
activities. 

 
 
6 

 
 

2 

 
 

6 

 
 
8 

11. English worldwide. 
Standards of  
pronunciation.  
Exposure to different  
English accents and 
dialects, their 
similarities and 
diferences. Received 
Pronuncation (RP). 
Current systemic, 
distributional and 
stress changes in the 
Standard pronuncation. 
BBC English. Estuary 
English. Cockney. 
Regional RP accents of 
the British Isles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

12. Intelligibility and 
communicative 
effectiveness as 
pronunciation 
objectives. Native – 
like accent as a goal – 
interference with a 
learners personality. 
English as an 
international language 
and ‘lingua franca’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

13. Origin and history of 
English. Germanic and 
Celtic languages. Irish 
and Scots gaelic, the 
welsh language. 
Scottish, Irish and 
Welsh English. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

14. Comparative  analysis 
of English and Latvian  
vowels and 
consonants. 
Differences in 
phoneme inventoves. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Common 
pronunciation errors. 
Foreign accent. 
Improving prosodic 
features of an accent.   

2 2 4 
 

6 

15. The history and scope 
of pronunciation. New 
directions in the 
teaching of 
pronunciation. 
Pronunciation in the 
language curriculum. 
Incorporation of 
pronunciation 
instruction into general 
skills language course. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

16. Teaching 
pronunciation as 
communication. 
Methodological 
variation. Direct and 
audio lingual methods. 
Silent way. 
Community language 
Pearning. Total 
Physical response and 
natural approach. 
Sugges-Topedia. 
Communicative 
approach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

17.  Innovative teaching 
techniques. Using 
multimedia in the 
teaching of 
pronunciation. Video- 
and computer –assisted 
instruction. Fluency 
building activities: 
effective listening 
exercise, discussion 
wheel, fluency 
workshop, valued 
topics. Using 
multisensory modes: 
visual, auditory, tactile, 
kinesthetic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 



 

 

reinforcement and 
authentic materials in 
teaching pronunciation.  

 Total 48 24 72 96 
 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1.  Piemērs. 
Referāts, 
projekts u.c. 

Piemērs. Kontroldarbs, 
darba aizstāvēšana u.c. 

1. 2. 3. 4. 
1. Fonoloăijas elementu 

izmantošana angĜu 
valodas mācību procesā, 
metožu un paĦēmienu 
izvēle 

Kembridžas testa 
izpilde (Teaching 
knowledge test) 

Tests 

2. Saistītās runas fonētiskā 
transkripcija, izmantojot 
normatīvo simboliku un 
vārdu sasaistes likumus 

Diskursa 
transkripcija 
(10.lpp) 

Rakstu darbs 

3. AngĜu valodas un 
dzimtās valodas skaĦu 
sistēmu salīdzinoša 
analīze  

2 monoftongu,  
2 diftongu,  
2 konsenantu 
artikulācijas 
raksturojums 

Prezentācija un analīze 
(diskusija) 

4. SpēĜu elementu, 
dziesmu, no psiholoăijas 
un mākslas aizgūtu 
paĦēmienu (NLP, drāma, 
simulācija) izmantošana, 
izrunas un intonācijas 
mācīšanā 

eseja Rakstu darba prezentācija un 
diskusija 

5. AngĜu valodas izrunas un 
rakstības likumību un 
izĦēmumu analīze 

Rezultātu 
apkopošana pēc 
dotajiem 
kritērijiem 

Prezentācija 

6. Izrunas apguves principi: 
precīzs artikulācijas 
raksturojums, 
introspekcija, imitācija, 
palēnināta runa. Skolēnu 
tipisku izrunas kĜūdu 
analīze un korekcijas 
iespējas. Pašvērtējuma 
un kontroles nozīme 

Skolēnu runas 
analīze, rezultātu 
apkopošana 

Seminārs 

7. AmerikāĦu un britu Tekstu Prezentācija un diskusija 



 

 

angĜu valodas literārā 
standarta fonētiskās, 
leksiskās un gramatiskās 
atšėirības 

salīdzinājums 

8. AngĜu valodas vēsture, 
sen angĜu valoda, tās 
fonētika. ĂermāĦu un 
ėeltu valodu grupas 

Literatūras izpēte 
par angĜu valodas 
izcelsmi 

Prezentācija un diskusija 

9. AngĜu valodas akcentu 
un dialektu 
daudzveidība. Normatīvā 
angĜu valoda, 
mūsdienīgas izmaiĦas un 
attīstības tendences 

Izvēlēta britu 
angĜu valodas 
akcenta (dialekta) 
salīdzinājums ar 
normatīvo angĜu 
valodu 

Prezentācija un diskusija 

10. Integrēta izrunas 
mācīšana: izruna un 
darbs ar leksiku. Metožu, 
pieeju un paĦēmienu 
izvēle, fonētikas 
zināšanu un prasmju 
pielietošana 

Izvēlētās metodes 
apskats un 
pieredzes 
apkopojums 

Kolokvijs 

11. Skolotāja mācību 
stratēăija un skolēna 
mācību uzvedība, mācot 
izrunu, Ħemot vērā 
dzimtās valodas skaĦu 
sistēmas atšėirības no 
angĜu valodas 

Eseja Seminārs 

12. Skolēna vajadzības un to 
loma izrunas apguvē. 
Pedagoăiskās prioritātes. 
Komunikatīvā 
efektivitāte vai vietējais 
akcents kā izrunas 
apguves mērėis 

Skolēnu vajadzību 
izzināšana 

Diskusija 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  Eksāmens 
 
Kursu apgūst latviešu valodā (angĜu valodā, krievu valodā u.c.) Apgūst kursu angĜu 
valodā 
 
Literat ūra.  

1. Adrian Underhill. Sound foundations Learning and teaching pronuncation. – 
Macmillian Books for Teachers, 2005. 

2. Jim Scriven. Learning Teaching. – A guidebook for English language teachers. 
2nd edition. – Macmillian, 2005. 



 

 

3. Teaching pronunciation. A Reference for Teachers of english to Speakers of 
othere language / Marianne Celce – Murcia, Donna M. Brinton, Janet M. Goodwi. 
– Cambrige University Press, 1996.  

4. English phonetics and phonology. A practical course 3rd edition / Peter Roach. – 
Cambridge University Press, 2005. 

5. English pronuncation in use. Self study and classroom use Plus 4 audio CDs/ 
Mark Hancock. – Cambridge University Press, 2005.  

6.  Jenkins Jennifer. The phonology of English as an international language. – 
Oxford University Press, 2003. 

7. The struggle   to teache English as an international language / Adrian Holliday. – 
Oxford University Press, 2005. 

8. Elena Velikaya. The Internet in  English language teaching and learning: 
methodological recommendations. – Moscow, 2005.  

9. Cambridge English pronouncing dictionary / Daniel Jones. Plus  CD – ROM. – 16 
th edition.  – Cambridge University Press, 2003. 

10. New Headway pronunciation / Intermediate students practice book / Sarah 
Cunningham, Bill Bowler. – Oxford University Press, 2005. Plus audio CDs 

11. Wells J. Longman pronuncation dictionary. – London:  Longman, 2000. 
12. Martin Hewings. Pronuncation activities. – Cambridge Univ. Press, 2004. 
13. New Headway Pronunciation / Upper intermediate Students practice book / Plus 

audio CD / Bill Bowler, Sarah Cunningham. -  Oxford University Press, 1999. 
14. Barbara Bradford. Intontion in Context. Intonation practice for upper – 

intermediate and advanced learners of English.Plus cassete. Cambridge University 
Press, 2002. 

15. Gimson A. C. An introduction to the pronuncation of English. – London, 1981. 
16. The introductory – remedial phonetics course: Metodiska izstrāde / Rīga: LVU, 

1988. 
17. Streaming Speech. Listening and Pronuncation for advanced loearners of English. 

Listening to the accents of the British Isles.  
www.speechinaction.com 
18. Periodiskie izdevumi: 

- Newsletter of the IATEFL Pronuncation Special Interests group 
- English Teaching Professional 
- English Teaching Forum 
- Bi –monthly newsletter of IATEFL ‘Voices’ 

 
Īpašas piezīmes. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai.  

- Nodarbību apmeklējums ( 75 %) 
- Aktīva līdzdalība 



 

 

Kursa apraksts 
Akadēmiskā rakstīšana 

 
Valodu katedra 

 
Programmas: Specializācija “AngĜu valodas skolotājs pamatskolā” PLS/NLS 
 
2 KP 
 
Autors un docētājs: Piel.mag. Maija Leikarte 
 
 Ievads: AngĜu valodas apguvē svarīgs priekšnoteikums ir rakstveida prasmes, kuras  
studentiem jāizmanto arī kvalifikācijas darbu rakstīšanā. 
 
Mērėis: Pilnveidot studentu prasmes veidot profesionālu tekstu atbilstoši teksta 
lingvistikas kritērijiem.  
 
Rezultāts: Studenti spēj veidot profesionālu tekstu (referātu, rakstu, kvalifikācijas darbu) 
atbilstoši teksta lingvistikas kritērijiem. 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite 
 
Tematiskais plānojums: 
1. Rakstveida darbu struktūra 
2. Paragrāfu saistība  
3. Ievada raksturīgās pazīmes 
4. Teikumu dažādošanas paĦēmieni 
5. Domas precīza formulēšana (argumentēšana, secināšana utml.) 
6. Izteiksmes līdzekĜi (stila izvēle, bezpersoniskas konstrukcijas, citātu izmantošana) 
7. Nobeiguma paragrāfa īpatnības 
 
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
• Dažādu nozares tekstu raksturojums pēc dotajiem kritērijiem 
• Tēzes izvirzīšana ievaddaĜā un ievada raksturīgās pazīmes 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. D.Silverman. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook/London: Sage 

Publication, 2000 
2. Benson, M. Writic and academic article. English Teaching Forum, 32, 2, pp. 6-9/94, 

Volume 35 Jan/97 
3. Leki, I. Academic Writing: Exploring Processes and Strategies; New York: 

St.Martins Press, 1995 
4. Swades, I. Genre Analysis. Cambridge: Cambridge Press, 1990 
5. PutniĦa, M. Academic Writing Course – Klaipēda, 2003. 
6. www.usia.gov/education/engteaching/eal-foru.htm 
7. www.cen.hu/etc/sfaccess.htm1#ResearchPaper  



 

 

 
Patstāvīgie darbi: 
• Tekstu analīze atbilstoši dotajiem kritērijiem. 
• Aprakstošs un argumentējošs teksts (raksts, anotācija, nodaĜa utml.) par profesionālu 

tematu. 
 
Prasības studiju kursa apguvei: 
• Seminārs – 1 
• Kontroldarbs  - 2 uz 1 KP 
• Lekciju apmeklējums – 75% 
• Patstāvīgo darbu izpilde 
• Ieskaite - 1 
 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Leksikoloăija 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācija –AngĜu valodas skolotājs pamatskolā. 
  
 
Apjoms 4 KP, 6 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Docētāja M. Leikarte 
 
Kursa mērėis. Paplašināt nākamo angĜu valodas skolotāju akadēmiskās iemaĦas angĜu 
valodas leksikoloăijā t.sk. semantikā, etimoloăijā u.c.  
 
Paredzētais rezultāts –Nostiprināt zināšanas tālākai pilnveidei C1 līmenī atbilstoši 
Eiropas valodu apguves standartam, izmantojot daiĜliteratūru, interneta materiālus u.c. 
leksikas semantisko formu apguve un angĜu valodas lietojuma bagātināšanā. 
 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontakt- 
stundas 

Studentu  patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PLS NLS PLS NLS 
24.  Word –classes; compound 

adjectives 
2 2 8 10 

25.  Prefixes  and their meaning 2 2 8 10 
26.  Suffixes and suffixes marking 

gender 
6 2 8 10 

27.  Synonyms, related  words, 
possible collocations 

6 4 8 10 

28.  Antonyms 6 2 8 10 
29.  Neulogisms 6 4 8 12 
30.  Borrowing (foreign words) 

Words with interesting origins- 
from other e-ges, people, places 

6 2 8 10 

31.  Poly semantic words 6 2 8 12 
32.  Text discussions, lexical and 

syntactic features, stylistic 
devices  

6 4 8 12 

33.  Poetry, drama 6 2 8 10 
34.  Abbreviations 6 4 8 12 
35.  British and American English 6 2 8 10 

 
 
 



 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 
Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. Valodu prasmes un valodu portfolio Pašvērtējums 
leksikoloăijā un 
turpmāko vajadzību 
formulējums 

Analīze grupā 

2. Prievārdi un to nozīmes Prievārdu nozīmes 
izvēlētā tekstā 

Izveidotās tabulas 
prezentācija 

3. PiedēkĜi un to nozīmes PiedēkĜu un to 
nozīmes izpēte tekstā 

Izveidotās tabulas 
prezentācija 

4. Sinonīmi Sinonīmi kā 
stilistikas līdzekĜi 

Atšėirt formālos un 
neformālos 
sinonīmus 
(sinonīmu 
semantiskās skalas 
grafiska analīze) 

5. Antonīmi Grupēt antonīmus un 
sinonīmus 

Rakstīt stāstu, 
izmantojot 
antonīmus un 
sinonīmus 

6. Jaunvārdi saistīti ar vietām, cilvēkiem Meklēt daiĜliteratūrā Rakstīt definīcijas; 
7. Aizguvumi Aizguvumi kā 

stilistiski līdzekĜi -
tabula 

Ilustrēt karti ar 
aizguvumiem 

8. Daudznozīmīgi vārdi Vārdu analīze Darbs ar vārdnīcām 
9. Tekstu analīze; stilistiskie līdzekĜi Salīdzināt stilistiskos 

līdzekĜus 
Darbs grupās 

10. Dzejas analīze; leksiskie un stilistiskie 
līdzekĜi 

Analizēt stilistisko un 
leksisko līdzekĜu 
nozīmi  

Iestudējumi; citāti 

11. Saīsinājumi Apkopot 
saīsinājumus 

Testi; definīcijas 

12. Atšėirības amerikāĦu un britu angĜu 
valodā 

Literatūras izpēte; 
piemēru meklēšana 

Prezentācija grupās 

 
Pārbaudes forma. Ieskaite un eksāmens 
Kursu apgūst angĜu valodā. 
Literat ūra. 

1. Dictionary of Contemporary English; New edition, 2002 
2. English for Advanced Studies; Apgāds ‘’Zvaigzne ABC’’ 2005 
3. Insights from the Common European Framework edited Keith Narrow; Oxford 

University Press 2004 
4. ‘’101 Helpful Hints for IELTS (Academic Module and General Training Module 

Versions)  
5. English Vocabulary in Use (Uppes – intermediate to Advanced) by M. Mc 

Carthy, Felicity O’Dell 



 

 

6. Reading for Intermediate Learners of English by M.Leikarte;Riga, ‘’Pētergailis’’, 
2003 
7. Samples of fiction (prose, drama, poetry)  20 th century guidlines; e.g. texts by 
Arnold Bennet,  George Orwell and analyses; Bernard Mc Laverty, Anthony Burgess, 
W. Shakespeare, O. Wilde etc 
8. www.lexicology.livejournal.com 

Īpašās piezīmes. 
Kursa apguvei nepieciešamas angĜu valodas priekšzināšanas vismaz A2 līmenī (atbilstoši 
Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē). 

 
IZSKATĪTS 

Valodu katedras sēdē 
2007.gada 7.maijā 

Kat.vad._____________ 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 
Studiju programmas nosaukums: “Izgl ītības darba vadītājs un viena mācību 

priekšmeta skolotājs” 
Apjoms: 3KP, 4,5ECTS 
 
Kursa autors un docētāji . Autors mag.paed. Daiga Stipina 
 
Kursa mērėis. Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un 
metodikā,  pedagoăisko procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā 
veiksmīgai izglītības procesa plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības 
iestādes vadības darba organizēšanā un efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 
 
Paredzētais rezultāts. Apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāpārzin izglītības iestādes 
vadītāja funkcijas un to saistība ar pedagoăiskā procesa vadību. Skolu darbības 
pamatjomas. Studenti apgūst efektīva pedagoăiskā procesa vadības  tehnoloăijas, kuras ir 
atbilstošas mūsdienu skolu praksei. Studentiem jāizprot pedagoăiskā procesa plānošana, 
atbilstoši standartam. Studenti spēs veidot kritisku un prakstisku izpratni par galvenajām 
pieejām pedagoăiskā procesa organizēšanā, izpratīs pedagoăiskā procesa 
pamatkoncepcijas, zinās nozīmīgākās pedagoăisko darbinieku kompetences, spēs 
organizēt pedagoăisko procesu mācību iestādē  Studiju kurss veicina pedagoăiskā 
procesa vadības kompetenču veidošanos : darba plānošanā, skolas darbības virzienu 
izprašanā, skolas pedagoăiskā procesa vadībā, kontrolē un analīzē. Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.

k. 
Temats Kont

aktst. 
PLS 

Kontak
tst. 

NLS 

Patst.
d. 

PLS 

Patst.
d. 

NLS 
1.  Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
2 1 1 2 

2. Komandas darbs pedagoăiskā prcesa vadībā 2 1   
3. Izglītības attīstības un sabiedrības attīstības 

mijsakarības teorijā un praksē 
3 1,5   

4. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

3 1,5 2 4 

5.  Izglītības principi, izglītības vadīšanas 
principi, mācību stundas principi. 

2 1   

6. Mācību didaktiskie modeĜi 2 1 1 2 
7. Intelekta tehnoloăija 4 2   
8. Moderācija kā tehnoloăija 3 1,5 2 4 
9.  Skolu teorija un prakse Latvijā un Eiropā 4 2   
10.  Paātrinātā mācīšanās klasē, interaktīvā 

mācīšanās 
2 1   

11. Mēdiju didaktika 3 1,5   
12. Mēdiju pedagoăija 3 1,5   
13. Datoratkarība, preventīvā darbība tās 4 2   



 

 

bloėēšanai 
14. Pētījumi un prognzes ( PISA, OECD, 

TIMSS) 
2 1   

15. Sadarbības organizēšana ar vecākiem, 
efektīva pedagoăiskā procesa 
nodrošināšanai 

3 1,5   

16. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

3 1,5 2 4 

17. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes 4 2 2 4 
18. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 

standartam un skolēna mācīšanās spējām 
3 1,5 2 4 

Kopā                                                                                    48          24            12           24          
Patstāvīgā darba plānojums 
Nr.p.

k. 
Temats Darba veids Parbaudes 

forma 
1. Ilgtspējīgas izglītības aspektu integrēšana 

mācību procesā 
Grupu darbs Prezentācija 

2. Izglītības vajadzības nākotnei, darba tirgus 
vajadzības 

Patstāvīgais 
darbs 

Pārbaudes 
darbs 

3. Mācību didaktiskie modeĜi Argumentētā 
eseja 

Disputs 

Pārbaudes 
darbs 

Seminārs 
4. Moderācija kā tehnoloăija Moderācijas 

metodes 
Prezentācija 

5. Mācīšanās traucējumu diagnostika, 
novēršanas iespējas; speciālās komisijas 
darbs, pedagoăiskās palīdzības organizēšana 
skolā 

Grupu darbs Prezentācija 

6. Skolēnu mācīšanās spēju izpētes metodes Prakstiskais 
darbs 

Prezentācija 

7. Pedagoăiskā procesa organizēšana atbilstoši 
standartam un skolēna mācīšanās spējām 

Tests Testa rezultātu 
analīze 

 
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ( pedagoăiskā procesa 
problēmsituācijas analīze) 
 
Kursa apguves valoda. Latviešu, krievu, vācu 
 
Obligātā literatūra 
ŠmBroks A. “Izglītības sistemoloăija”, RaKa 2000. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata 
”Izgl ītības programmu pilnveide” Zvaigzne ABC 2000. OECD pētījumi. 
Tautsaimniecības attīstība. “Skolas un ăimenes sadarbība”,” Klases audzinātāja darbs 
skolēnu personības izpētē”. BaldiĦš, Raževa 2001. RaKa 2002.”Skolu vērtēšanas un 
attīstība splānošanas rokasgrāmata”, “Atbalsts pamatizglītības mācību priekšmetu 



 

 

standartu ieviešanai (latv.v , soc zin.)” Pamatizglītības standarts”. “Nacionālā attīstības 
politika”. “ Izglītības likums”. “Izglītības attīstības koncepcija”. Periodika – “Skolotājs”, 
“Izgl ītība un kultūra” J.Valbis. “Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums” 
Zvaigzne ABC 2004. . “Moderācija” 2003. NOVA , I.Žogla Didaktikas teorētiskie 
pamati. Teorija un prakse RaKa 2001., Klaus Dīters Hofmanis  Prezentācijas un 
moderācija. Zvaigzne ABC 2005. Karolīne Hēnkampa Indigo fenomens Jaunā laikmeta 
bērni. Jumava 2006. 
 
Ieteicamā literatūra 
“Adaptācijas periods skolā.” No pieredzes darbā ar 1.,5.,10.klasēm. Ivanova N. un darba 
grupa. Mācību apgāds NT Rīga, 1997.” Kopveseluma pieeja audzināšanā.” Lieăeniece D. 
RaKa 1999. “Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes”,  Geske, Grīnfelds RaKa 
2001. “Savādāks bērns skolā – kā sniegt nepieciešamo atbalstu” Rīga., ARTEKOMS, 
2003 “Kvalitatīva skolas attīstība” ěihačova I.” Skolas darbības izvērtēšana”  BērziĦa I. 
RaKa 2000. Periodika “Izglītība un kultūra”, “Skolotājs”. PRIVA zinātniskie raksti. 
Herberts Gudjons Pedagoăijas pamatatziĦas Zvaigzne ABC 1998., I.Gailīte Pedagoăiskā 
analīze skolu praksē. Mācību grāmata 2000. Roberts Fišers Mācīsim bērniem domāt 
RaKa 2005.,  
 
Literat ūra svešvalodā 
Gewalt in der Schule. BaauerleS./ Weher H. Auer Verlag 2001. Schuuler motivation  
Smolka D., Luchterhonol 2004. Kompetencenwerb in der Schule von morgen Wiater W. 
Auer Verlag 2001. Selbst Management fuur Schulen. Dyrda.Chr.GABAL 2002. Theorie 
der Schule Wiater W. Auer Verlag.2001. Paadagogische Beratung Krause/Fittkau 
Schooningh UTB 2003.Des Schulmeiser Arbeit-, Organisations – und Beobachtungs – 
hilfe Schnabel J. Auer Verlag 2000. Kron/Sofas Mediendidaktik Reinhardt Verlag 2003., 
Bernward/Hoffmann Medienpaadagogik Schooningh UTB 2003. Peter Faulstich 
Selbstbestimtes Lernen Juventa 2002.W.Wiater Unterrichtsprinzipien Auer verlag 2001., 
UNICEF Situation der Kinder in der Welt 2004., Pocket Power Moderationsteshniken 
Hanser 2002. ,Pocket Power Wissens management” Hanser 2002., Hans Rolff/Hans 
Sshmidt Brenpunkt Schulleitung und Schulaufsicht. Koncepte und Anregung Fuur Praxis 
Luchterhand 2002., Monika Murphy- Witt, Petra Stamer-Brandt Was Kinder Fuur die 
Zukunft brauchen. GU Verlag 2004.,Friedrich W.Kron Grundwissens Didaktik UTB 
Reinhardt Verlag 2000., Christa DyrdaSchule – Innovation- Erfolg Potenziale aktivieren, 
Selbstmanagement Fuur Schulen Gabal verlag 2002. Hans Schachl Was haben wir im 
Kopf Die grundlagen Fuur gehirngerechtes Lehren und Lernen Veritas verlag Linz 2005. 
 
Īpašas piezīmes 
Prasības studiju kursa apguvē – 75% apmeklējums, 100% patstāvīgā darba. 
Obligāts  patstāvīgais darbs 
 



 

 

Kursa apraksts 
AngĜu valodas mācību metodika 

 
Valodu katedra 

 
Programma: Specializācija “AngĜu valodas skolotājs pamatskolā” PLS un NLS 
 

6 KP 
 
Autors un docētājs: Piel.mag.paed. Ināra Bagone 
 
Ievads: The course “EFL teaching/learning methodology” is a part of English language 
teacher specialization programme aimed at EFL teacher qualification in basic school.  
 
Mērėis: 
- to faciliate the development of the students’ individual philosophy of education; 
- to educate English teachers able to contribute to the development of English language 

teaching/learning in the years ahead in line with the national standards for 
compulsory education; 

- to faciliate the development of students knowledge of pupils, the subject matter, 
English language teaching/learning context ant it’s strategies; 

- to develop student-student and teacher-teacher interpersonal skills, conflicts, 
contributing ideas, disagreeing without critisising people, energising the group, 
encouraging etc. 

 
Rezultāts: Having completed the course, the students will have: 
- formed their own concepts about the EFL teaching/learning methodology based on 

individual learning at the academy and observation at schoo; 
- discussed the state foreign language policy, school policies, national standards and an 

EFL syllabus to be implemented in EFL teaching; 
- experieneced different learning modes, such as micro-teaching, peer observation, 

cooperative learning, interactive learning etc.; 
- developed self-evoluation skills enabling them to look at their own teaching as an on-

going research activity; 
- learned to reflect on the whole process of learning and teaching and be prepared for 

their professional and personal enrichment. 
 
Pārbaudījma veids: eksāmens 
 
Tematiskais plānojums: 
1. Course introduction 
2. Learners and learning 
3. Classroom management 
4. Methods and approaches to language teaching 
5. Teaching vocabulary at different levels to different age groups 
6. Teaching grammar at different levels to different age groups 



 

 

7. Devlopment af listening skills at different levels to different age groups 
8. Development of speaking skills at different levels to different age groups 
9. Development of reading skills at different levels to different age groups 
10. Development of writing skills at different levels to different age groups 
11. Lesson planning 
12. Testing, assessment and evaluation 
13. Teaching aids 
14. Models and forms of teaching and learning 
15. Language Learning Strategies (R.L.Oxford. Language Learning Strategies) 
16. Teaching with video (J.Hamer. The Practice of English Language Teaching) 
17. Learner Authonomy, Teacher Development (J.Hamer. The Practice of English 

Language Teaching) 
18. The Roles of a Teacher (J.Hamer. The Practice of English Language Teaching) 
 
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
• Language Learning Strategies (R.L.Oxford. Language Learning Strategies) 
• Teaching with video (J.Hamer. The Practice of English Language Teaching) 
• Learner Authonomy, Teacher Development (J.Hamer. The Practice of English 

Language Teaching) 
• The Roles of a Teacher (J.Hamer. The Practice of English Language Teaching) 
 
Patstāvīgie darbi: 
• Reflections on peers’ micro teaching 
• Lesson plans 
• Reading critiques 
• Selection and evaluation of a course book 
• Desgning tests 
 

Prasības studiju kursa apguvei 
• Ieskaite – 1 
• Eksāmens – 1 
• Praktiskais darbs 
• Kontroldarbs – 2 uz 1 KP 
• Lekciju apmeklējums – 75% 



 

 

Studiju kursa apraksts 
 
 
Studiju kursa nosaukums. Vācu valodas pamati 
 
Studiju programmas nosaukums. Specializācijas studiju programma “AngĜu valodas 

skolotājs pamatskolā” 
 
Apjoms 2 KP, 3 ECTS 
 
Kursa autors un docētāji.  Dr.paed. M.Kaltigina 
 
Kursa mērėis. Pilnveidot studentu daudzvalodības kompetenci, rosināt refleksiju par 
svešvalodu apguves procesu un izpratni par to. 
 
Paredzētais rezultāts – spēja orientēties un kontaktēties standartsituācijās vācu valodā, 
mācīšanās stratēăiju pilnveide un izpratne par to izmantošanas iespējām svešvalodas 
stundās. 
 
Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontakt- 
stundas 

Studentu  patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PLS NLS PLS NLS 
36.  Erste Kontakte 4 2 6 8 
37.  Haus und Haushalt 4 2 6 8 
38.  Essen und Trinken 4 2 6 8 
39.  Freizeit 4 2 6 8 
40.  Wohnen 4 2 6 8 
41.  Krankheit 4 2 6 8 
42.  Alltag 4 2 6 8 
43.  Orientierung 4 2 6 8 

 
Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Erste Kontakte 6. – 18.lpp. Tests 
2. Haus und Haushalt 19. – 28.lpp. Dialogs 
3. Essen und Trinken 29. – 40.lpp. Krustvārdu mīkla 
4. Freizeit 41. – 54.lpp. Telefonsaruna 
5. Wohnen 54. – 65.lpp. Zīmējuma apraksts 
6. Krankheit 67. – 76.lpp. Tabulas aizpildīšana 
7. Alltag 77. – 86.lpp. Sacerējums 
8. Orientierung 87. – 100.lpp. Vēstule 

 
Pārbaudes forma. Ieskaite  
 



 

 

Kursu apgūst vācu valodā. 
 
Literat ūra. 

1. Themen neu I: Kursbuch 
2. Themen neu I: Arbeitsbuch 
3. www.juma.de 
4. www.schule.de 
 
 

Īpašas prasības. 
- Lekciju apmeklējums vismaz 75% apmērā; 
- Patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā. 
 
 



 

 

Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
Berga Īrisa 

Dzimšanas dati 20.08.1949. 
Adrese 

 
 
Sesku iela 56, Rīga, LV-1082 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7592846 
29228938 

E- pasts 
Fakss 

 

Izglītība  
Laika periods 

 
1995.-1997. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Maăistra diploms  
Maăistra grāds pedagoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
 

Laika periods 1966.-1971. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 
Filologa, angĜu valodas pasniedzēja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Valsts universitāte 
 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
No 1994.gada līdz šim 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums  RPIVA 

  
Laika periods No 1991.-1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas institūts 
Rīga, Imantas 7.līnijā 1 

Nozare Izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
AngĜu 5 5 5  

Prasmes 
Valodu prasmes 

Krievu 
Vācu 

 5      
2 

5 
2 

5 
2 

Datora lietošanas prasmes  

Internet, Microsoft Word, Excel. 

Citas prasmes AA un B kategorijas autovadītāja apliecība 
  



 

 

 

 
 

    Datums ____________________            paraksts________________________ 
 
 

Papildu informācija 
Semināri 

 
IATEFL Izrunas frakcijas seminārs. Intonācijas mācīšana: 
formas, funkcijas, modalitāte. Cardiff 2005.04.04. 

 IATEFL  Pētniecības frakcijas seminārs: Rakstīšanas prasmju  
nozīme svešvalodu apguvē. Cambridge University 2005.g. 25.-
27.februāris 

 IATEFL Izglītības un skolotāju sagatavošanas frakcijas 
seminārs: Jauninājumi skolotāju sagatavošanā 21. gadsimtā! 
Vīne 2005.g.  4.-6. marts 

 IATEFL Pētniecības frakcijas seminārs: Pētījumu kvalitāte. 
Harrogate 2006.g.8.aprīlis 

  

Kursi IATEFL Izrunas frakcijas kursi. Izrunas mācīšanas praktikums 
University of Reading .Lielbritānija 2005.g. 11.jūnijs 
 

Konferences IATEFL 39.gadskārtējā  zinātniskā konference. Cardiff 
2005.g. 5.-9.aprīlis 
Žurnāla „English Teaching profesional” organizētās 
konferences: Jaunas atziĦas gramatikas, leksikas, sarunvalodas 
mācīšanā, izrunas integrēšanā mācību procesā. Londona  
2005.g., 2006.g. 
 

  
  

  



 

 

Curriculum vitae 

Vārds, uzvārds 

 

Maija Leikarte 

 

Dzimšanas datums 

 

1938.gada 5.maijā 

Dzīves vieta 

 

Stirnu ielā 55-9, Rīga LV – 1084, Latvija 

Kontaktt ālrunis 7597646, 6400841, e-pasts: maija.leikarte@rpiva.lv 

Ăimenes stāvoklis Precējusies, meita un dēls 

 

Izglītība 

 

• 2001.g.okt. – RPIVA Sēde lēmums par Mag. paed. pielīdz. 

• Latvijas Valsts Universitāte, angĜu valodas un literatūras 

specialitātes pilns kurss; piešėirta filologa, angĜu valodas 

skolotāja kvalifikācija, Diploma Nr. 149842; 

• 1946. – 1957.g. - Talsu vidusskola. 

Darba pieredze • 1995. – pašreiz – RPIVA; angĜu valodas docētāja pilna un 

nepilna laika studijās; 

• 1962. – 1991. – Rīgas 4.vidusskolas (tagadējā Riga English 

Grammar School) angĜu valodas skolotāja; 

• 1988. – 1994. – Svešvalodu mācību centra „Kultūra” angĜu 

valodas pasniedzēja un metodiėe; 

• 1995. – 1997. – Svešvalodu mācību centra „Mirte” angĜu 

valodas pasniedzēja; 

• 2005.g.septembris – oktobris Mentor training courses for ELT at 

British Council Latvia. 



   

  

 

Tālākizglītība  • 2005.g.marts – septembris, semināri „M ācīt un mācīties ar 

sirdi”; 

• 2005.g. 8.jūnijs Longman Tertiary Level Conference (6 

academic hours) – ”The History of Innovation: Meeting the 

Needs of Today and Tomorrow”; 

• 2004.g.12. – 13.novembris – RPIVA IX starptautiskā 

kreativitātes konference „Kreativitātes izpēte un atraisīšana”; 

• 2004.g.augusts – Latvijas AngĜu valodas skolotāju asociācijas 

rīkotie semināri ”English in the New Europe: Exploring the 

Changing nature of Teaching and Learning English in a Wider 

European Context”; 

• 2004.g.maijs – Oxford University Press Latvia rīkotā konference 

”Grammar and Learner Development”; 

• 2002.g.septembris – Starptautiska konference veltīta Eiropas 

valodu dienai (Latvijas Valodu skolotāju asociācija); 

• 2001.g.augusts – decembris – Starptautiskais valodu centrs B&V 

(proficiency); angĜu valodas kursi; 

• 1998.janvāris – maijs – 24 stundu semināri zināšanu testēšanā 

ADVANCED l īmenī; TOEFL tests, datora programma. 

Intereses    • TV CNN izteicienu angĜu valodā apkopošana; 

• CeĜošana saistīta ar autentisku materiālu vākšanu Kalifornijas 

štatā ASV par Pepperdines universitāti (1998.); 

• Prāga, tās kultūras mantojuma apgūšana (1997.); 

• Parīzes un pasaules vecmeistaru glezniecības Luvrā (2000.); 

• AngĜu valodas video ierakstu kolekcionēšana, to izmantošana 

lekcijās (Amsterdama, Skotija); 

• Ilggadīga ASV un Anglijas vēstuĜu draugu materiālu, 

pastkartīšu, žurnālu, fotogrāfiju kolekcionēšana, to izmantošana 

darbā ar studentiem. 



 

  

Curriculum vitae 
 

 
Personas informācija 
 
       Vārds, Uzvārds Inta Ratniece 
                  Dzimšanas dati   15.04.1949. 
                     Adrese AusekĜa 2, Jūrmalā, LV2008 

 
                   Tālrunis 7768182 
     Mobilais tālrunis 29788986 

          E-pasts inta@eriga.lv; intaratniece@gmail.com                       
  Fakss -   
Izglītība 
           Laika periods 1966. – 1971. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  Diploms, nr. #347229        
          nosaukums/Piešėirtā  filologs, angĜu valodas pasniedzējs 
                            kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums LU 
 
                  Laika periods 1999. – 2000. 
Piešėirtā izglītības dokumenta  Diploms, nr. #008800 

          nosaukums/Piešėirtā    
                       kvalifikācija izglītības zinātĦu maăistre  
       Izglītības iestādes nosaukums LU 

 
Darba pieredze 
           Laika periods no 1998.g.-arī pašlaik   
Profesija vai ieĦemamais amats angĜu valodas lektore 
 Darba vietas nosaukums un RPIVA Valodu (pirms tam Svešvalodu) katedrā 
             adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV 1083 
           Nozare Pedagoăija 
 
   Laika periods  no 2004.g.- arī pašlaik 
  Profesija vai ieĦemamais amats angĜu valodas skolotāja 
        Darba vietas nosaukums un A.Pumpura vidusskola, Jūrmala 
             Adrese Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV 2008 
             Nozare Pedagoăija 
 
Prasmes     Valoda Saprotu  Runāju  Rakstu 
    
        Valodu prasmes Latviešu     5              5            5  
     AngĜu      5              5            5 
     Krievu      5              5            5 
                                                      Vācu                   4               3            3 
 Datora lietošanas prasmes Microsoft Word-teicamas zināšanas 
     Internets- teicamas zināšanas 
 
          Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
 
 
 Papildu informācija  



 

  

           
          Semināri  1999.g. IV seminārs Karjeras attīstīšana   
     pusaudžiem vidusskolās. 

     2006. III piedalījos  Oxford University Press  
     organizētajā seminārā. 

2007. I – IV piedalījos Pearson Longman    organizētajā 
video klipu konkursā „Great Teachers Motivate”, ieguvu 
godalgu. 
2007. III piedalījos Express Publishers seminārā „ETL 
for and beyond Test.”  

 
 
          Kursi   1991.g. mācījos LR IM skolu inspektoru   
     kursos. 
     1992.g. Dānijā demokrātijas mācību kurss   
     Jūrmalas skolu valdes speciālistiem un skolu  
     direktoriem.    
     1992.g. pieredzes apmaiĦas kursos Malmē,   
     Zviedrijā. 
     1993.g. VIII mācījos Zviedrijā Upsalas   
     universitātē, Eiropas padomes kursos ''Meitenes  
     un zēni skolā''. 
     1994.g.-1995.g. Mācījos Lielbritānijas Daremas  
     universitātes Biznesa skolas kursos    
     ''Enterprise''(UzĦēmības un uzdrīkstēšanās   
     veidošana skolēnos), 1995.g. IX prakse Daremas  
     universitātē. 
     1995.g. III pabeidzu angĜu v. skolotāju   
     metodiskos kursus.    
     1998./99.m.g. piedalījos Zviedrijas Jevles   
     komūnas kursos ''Līdztiesība, demokrātija un  
     pedagoăija''. 
     2001.I – II Datorzinību kursi. 
     2001./2002. IZM ISEC un Britu Padomes angĜu  
     valodas metodiskas kursi. 
     2001./2002  IZM ISEC angĜu valodas   
     metodiskas kursi 12.klases rakstu darbu   
     labošanai. 
     2003./2004.m.g. -  metodiskas kursi „Zināšanu  
     vērtēšanas metodika”, ICT digitālo tehnisko   
     līdzekĜu izmantošana prezentācijām un mācību  
     procesā.   
     2004./2005.m.g. IZM ISEC angĜu valodas   
     metodiskas kursi „Akadēmisko rakstu prasmju  
     veidošana”. 

 UzĦēmēju izglītības dienas Rīgā,  2006.g.septembrī 
 
              
           Konferences 1991.g. piedalījos Pasaules latviešu    
     skolotāju konferencē. 
     1993.g.V piedalījos Baltijas valstu konferencē  
     Bornholmā. 



 

  

     2002.VII – piedalījos ALL Baltic Youth Camp –  
     Conference organizēšanā un darbā.  
     2002.VIII piedalījos un uzstājos ar referātu 3.  
     Baltijas starptautiskās angĜu valodas skolotāju  
     asociācijas un LAVSA 10 gadu jubilejas   
     starptautiskajā konferencē. 
     2003.g. V piedalījos un uzstājos ar referātu   
     starptautiskā konference Tallinas Pedagoăiskajā  
     universitātē. 
     2003.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu  
     LAVSA starptautiskajā konferencē. 
     2004.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu  
     LAVSA starptautiskajā konferencē. 
     2005.g VI piedalījos konferencē: Longman   
     Tertiary level conference ”The history of   
     innovation: Meeting the needs of today and   
     tomorrow”. 
     2005.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu  
     LAVSA starptautiskajā konferencē. 
     2006.g. VIII piedalījos LAVSA starptautiskajā  
     konferencē. 

     2006.g. IV RPIVA III Starptautiskās zinātniskās  
     konferencē „Teorija praksei mūsdienu   
     sabiedrības izglītībā”. 
     2006.g V piedalījos konferencē: Longman   
     Tertiary level conference ‘Total Tnglish &   
     Business English’, augstskolu pasniedzējiem. 
     2006.g. VIII piedalījos LAVSA/LATE   
     starptautiskajā konferencē, apliecība par AngĜu  
     valodas skolotāju profesionālās pedagoăiskās  
     pilnveides programmas (A2) Exploring the   
     Relationship: Learning, Teaching and   
     Assessment apgūšanu. 
  
             Projekti  1996.g.-1997.g. piedalījos projektā ''Eiropa''. 

     1998.g.-piedalījos projektā ''Eiropa''. 
     1999.g.-2000.g. piedalījos Londonas atklātās  
     universitātes un RTU projektā MEBA. 
     2002.g.CONSIDERING CHALLENGES IN  
     ELT – IT projekts integrēto mācīšanās prasmju  
     pilnveidošanai. 
     2002./2003.m.g. – 2003./2004.m.g.piedalījos  
     Humanitārās privātăimnāzijas un New College  
     Nottingham (NCN) starpvalstu projektā –   
     Starptautiskai biznesa kurss uzĦēmējdarbībā. 
     2003./2004.m.g. – piedalījos „Comenius I”   
     projekta izstrādē, projekts tika apstiprināts. 
     2004. VII Nottingemā NCN vadīju studentu   
     grupu no Latvijas, piedalījos viĦu projektu   
      izstrādes kursa vērtējuma darbā. 
     2004./2007.m.g piedalījos starptautiskā projektā  
     starp Pumpuru vsk. un Toholampi ăimnāziju. 



 

  

                                                      2007. I – IV piedalījos Pearson Longman    organizētajā 
video klipu konkursā „Great Teachers Motivate”, ieguvu godalgu. 
 
          Publikācijas  Jūrmalas skolu valdei 1997./98.m.g. Metodiskie  
    materiāli skolēniem un skolotājiem rakstot    
   referātus angĜu valodā (izmantojot projektu     
  ''Enterprise''). 
     1998./99.m.g. ''Radošie darbi angĜu valodā''. 
     1999./00. “IT nozīme skolēnu radošo darbu   
    veicināšanā”(Radošās uzĦēmības un     
   uzdrīkstēšanās metode). 
      
           Līgumdarbi RPIVA zinātnisko rakstu rediăēšana-angĜu   
    valodas redaktore 2004.g. un 2006.g. 

     2002.g. – 2007.g. tulkoju zinātnisko konferenču  
    un akreditācijas materiālus Rīgas Pedagoăijas un   
   izglītības vadības augstskolai (RPIVA). 
     2004.g. - RPIVA II Starptautiskās zinātniskās  
    konferences zinātnisko rakstu redaktore-   
   recenzente. 
     2006.g. - RPIVA III Starptautiskās zinātniskās  
    konferences zinātnisko rakstu redaktora    
   asistente-recenzente. 

 
 
 
______________       ______________ 
Datums        paraksts:                            
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1. Studiju programmas anotācija 

 

Specializācijas studiju programmas nepieciešamību noteica LR IZM ISEC un Sorosa 

Fonda „ Latvija” veiktajos pētījumos par izglītību Latvijā iegūtā informācija par to, ka daĜai 

strādājošo skolotāju ir šaura specializācija. Skolu slēgšana lauku apdzīvotās vietās apdraud 

viĦu nodarbinātību un aktīvu sociālo dzīvi. Ir skolotāji, kuri māca latviešu valodu un literatūru 

pamatskolā bez pietiekamām zināšanām valodniecībā un literatūrzinātnē. ViĦi nepārzina 

izglītības standartu saturu, mācību programmas u.c. (Skat. Pārskatus par izglītību Latvijā 

1999. - 2003. - izdevējs Sabiedriskās politikas centrs “Providus”). 

Specializācijas programmu “Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā” 

var apgūt Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas studiju programmās 

“Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” un “Izglītības darba 

vadītāja un viena priekšmeta pamatskolā” profesionālo studiju programmu pilna un nepilna 

laika studējošie. 

 

2. Studiju programmas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

 

Programmas mērėis.  

Nodrošināt topošā latviešu valodas skolotāja pamatskolā (5.-9. klasē) teorētisko 

sagatavotību, pilnveidot profesionālās prasmes un sekmēt pedagoga kā augsti izglītotas un 

radošas personības, aktīvas un atbildīgas demokrātiskas sabiedrības locekĜa, nacionālās 

cilvēces kultūras nesēja un bagātinātāja  izaugsmi. 

 

Programmas uzdevumi.  

• Pilnveidot studenta teorētiskās zināšanas pedagoăijas un psiholoăijas, literatūras 

vēstures un teorijas, fonētikas, gramatikas u. c. latviešu valodas mācības 

jautājumos. 

• Palīdzēt apgūt prasmi orientēties literatūras mācību metodikas un latviešu valodas 

mācību metodikas attīstībā un radoši izmantot metodes un darba organizācijas 

formas pedagoăiskajā darbā. 

• Pilnveidot studentu pedagoăiski pētnieciskā darba prasmes un motivēt studentus 

mērėtiecīgiem pedagoăiskajiem eksperimentiem, to vērtēšanai un rezultātu 

izmantošanai pedagoăiskajā darbībā. 

 

Plānotie rezultāti.  



 

  

Profesionāla prasme mērėtiecīgi izmantot pedagoăijas, psiholoăijas un literatūras un 

valodas mācību metodikās gūtās zināšanas skolēna kā harmoniskas personības attīstības 

sekmēšanai. 

Apgūtas speciālās prasmes atbilstoši latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācijai. 

Motivācija pašizglītībai, savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un prasme 

izvēlēties tai  atbilstošas tālākizglītības programmas. 

 

3. Studiju programmas īstenošanas apjoms un ilgums 

 

Studiju programmas apjoms – 40 kredītpunkti.  

Studiju programmā ietilpst: profesionālās specializācijas kursi, studiju prakses un valsts 

pārbaudījumi (teorētiskā un praktiskā daĜa). 

Profesionālās specializācijas studiju kursi paredzēti latviešu valodas un literatūras 

skolotāja profesionālās kompetences veidošanai.  

Studiju praksē studenti apgūst praktiskā darba pieredzi: latviešu valodas un literatūras 

mācību reglamentējošo dokumentāciju (standarts, programma), mācību līdzekĜus, mācību 

procesa plānošanu, īstenošanu, analīzi, vērtēšanas pieredzi. 

Studiju programmas ilgums: 4 semestri (3. kursa 5. un 6. semestris, 4. kursa 7. un 8. 

semestris). 

 



   

  

4. Studiju plāns specializācijas studiju programmai „Latviešu valodas un  
literatūras skolotājs pamatskolā” 

 
3.kurss 4.kurss Nr.p

.k. 
Studiju kursi, kredītpunkti, pārbaudījumu veids 

5. sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 
Kopā kredītp. 

skaits 
Docētāji 

1.  Pedagoăiskā procesa vadība un metodika 3 E    3 Mag.paed. D. Stipina 
2.  20. gs. ārzemju literatūra 3 E    3 Mag.paed. A.Kalve 
3.  Lietišėā tekstveida un valodas prakse 2 E    2 Dr.paed. Z. Anspoka 
4.  Ievads valodniecībā  1 IE   1 Dr.philol. V. Kuzina 
5.  Literatūras teorija  2 E   2 Mag.paed. A.Kalve 
6.  Literatūras vēsture  2 IE 2 E 1 IE 5 Mag.paed. A.Kalve 
7.  Latviešu valodas vēsture   2 IE  2 Mag.paed. U. UršuĜska 
8.  Latviešu valodas stilistika    1 IE 1 Dr.philol. V. Kuzina 
9.  Mūsdienu latviešu literārā valoda Fonētika  2 IE   2 Dr.philol. D.Markus 
10.  Morfoloăija   2 E  2 Dr. philol. A.Vulāne 
11.  Sintakse     2 E 2 Dr.philol. V. Kuzina 
12.  Leksikoloăija un frazeoloăija    1 IE 1 Dr.philol. V. Kuzina 

13.  
Literatūras mācību metodika pamatskolā 
Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā 

 1 IE 2 IE  3 Dr.paed. Z. Anspoka 

14.  Speckurss „Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra”    1 IE 1 Mag.paed. A.Kalve 

 
1.studiju prakse 
2.studiju prakse 
Kvalifik ācijas prakse 

 2  
2 

 
 
4 

8 Dr.paed. Z. Anspoka Mag.paed. U. 
UršuĜska Mag.paed. A.Kalve 

 
Valsts pārbaudījumi (teorētiskā daĜa)    2 2 Dr.philol. V. Kuzina Dr.philol. 

D.Markus Mag.paed. U. UršuĜska 
Mag.paed. A.Kalve 

Paskaidrojumi:  
1. IE – ieskaite ar diferencētu vērtējumu, 

E – eksāmens 
2. Pilna laika studijās 1 KP atbilst 16 kontaktstundām, 

nepilna laika studijās 1 KP atbilst 8 kontaktstundām. 

SSaasskkaaĦĦoottss    
VVaalloodduu  kkaatteeddrr aass  ssēēddēē  
22000044..ggaaddaa________________________________  
VVaalloodduu  kkaatteeddrr aass  vvaadd..  
________________________________MM ..KK aall tt iiggiinnaa  



 

  

5.Studiju kursu anotācijas 

 

Pedagoăiskā procesa vadība un metodika - 3 KP 

Izprast un apgūt pamatzināšanas pedagoăiskā procesa vadībā un metodikā, pedagoăisko 

procesu saistīt ar skolotāja profesionalitāti, kas ir pamatā veiksmīgai izglītības procesa 

plānošanai un organizēšanai, attīstot prasmes izglītības iestādes vadības darba organizēšanā un 

efektīva pedagoăiskā procesa nodrošināšanā. 

Docētāja Mag. paed. D. Stipina 

 

20.gs. ārzemju literatūra -3KP 

Kursa mērėis apgūt hronoloăiski sistemātisku pārskatu par literatūras procesu 20. 

gadsimtā. Uzmanība tiek pievērsta pasaules atspoguĜojumam ārzemju literatūrā, ideoloăijas, 

filozofijas, literatūras saikne.  

Docētāja Mg.paed. A. Kalve 

 

Lietišėā tekstveida un valodas prakse – 2KP 

Kursa mērėis ir pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas par aktuāliem valodas prakses 

jautājumiem lietišėajā sfērā, prasme izmantot normatīvus, kas nosaka dokumentu un citu lietišėo 

rakstu izveides principus, analizēt lietišėās tekstveides pamatus, galvenos nosacījumus un 

ierobežojumus teksta izveidē valodas kultūras aspektā. Uzmanība tiek pievērsta arī 

terminoloăijas jautājumiem, kas ir svarīgi lietišėajā tekstveidē.  

Docētāja Dr.paed. Z. Anspoka 

 

Literatūras teorija – 2 KP 

Kursa uzdevums – dot izpratni par literārā darba struktūru, tās elementu funkcionālajām 

sakarībām, skaidrot objektīvo un subjektīvo faktoru saistību daiĜdarba vērtējuma kritēriju 

izveidē. Īpaša uzmanība pievērsta daiĜdarba analīzei skolā (5. - 9. klasei). 

Docētāja Mg.paed. A. Kalve 

 

Literatūras vēsture – 5 KP 

Latviešu literatūras vēstures kursā aplūkotas būtiskākās latviešu literatūras attīstības 

tendences saistībā ar nozīmīgākajiem virzieniem pasaules literatūrā. Par izcilākajiem latviešu 

rakstniekiem doti literārie portreti. Īpaša uzmanība veltīta autoriem, kuru daiĜrade aplūkota skolā 

(5. - 9. klasē). 

Docētāja Mg.paed. A. Kalve 



 

  

 

Literatūras mācību metodika skolā – 1 KP 

Studiju priekšmeta uzdevums – dot ieskatu literatūras mācību metodikas attīstībā, 

iepazīstināt studentus ar pamatskolas standartu literatūrā, skaidrot literatūras mācību jautājumus 

kontekstā ar psihologu, pedagogu koncepcijām par literatūras lomu individualitātes veidošanā, 

paplašināt studentu sākotnējās zināšanas par dažādiem darba veidiem literatūras stundās, par 

skolēnu zināšanu un prasmju vērtēšanas tehnoloăiju literatūras stundās pamatskolā. 

Docētāja Dr.paed. Z. Anspoka 

 

Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā – 2 KP 

Studiju priekšmeta uzdevums – dot ieskatu latviešu valodas mācību metodikas attīstībā, 

paplašināt studentu sākotnējās zināšanas par latviešu valodas mācību metodēm, pilnveidot 

profesionālās prasmes, prast tās izmantot pedagoăiskajā darbībā. 

Docētāja Dr.paed. Z.Anspoka 

 

Mūsdienu latviešu literārā valoda. Morfoloăija. Sintakse.      Leksikoloăija.  

Frazeoloăija. – 7 KP 

Kursa uzdevums – padziĜināt studentu sākotnējās zināšanas latviešu valodas fonētikā, 

morfoloăijā un sintaksē. Studenti klausās pārskata lekcijas un uz patstāvīgu studiju pamata 

gatavo semināra referātus par valodas tematiku, kas saistāma ar 5.-9. klases kursu. 

Docētāji Dr.philol. V.Kuzina, Dr. philol. A.Vulāne 
 

Latviešu valodas vēsture – 2 KP 

Kurss sniedz nākamajiem latviešu valodas skolotājiem 5. - 9. klasē aplūkojamo valodas 

skaĦu, formu un konstrukciju attīstības skaidrojumu, kā arī latviešu literārās valodas veidošanās 

un kopšanas tendenču īsu pārskatu. 

Docētāja Mg.paed. V.UršuĜska 

 

 

 

Latviešu valodas stilistika – 2 KP 

Stilistikas kursā tiek apskatīti latviešu valodas stilistikas teorētiskie un praktiskie jautājumi: 

stilu klasifikācija, dažādi viedokĜi par to, stilu kopīgās un atšėirīgās iezīmes, stili atkarībā no 

emocionāli ekspresīvo izteiksmes līdzekĜu lietojuma, vispārlietojamā un specifiskā leksika. 

Docētāja Dr.philol. V.Kuzina 



 

  

 

Speckurss “Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra” – 1 KP 

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar jaunākās latviešu literatūras un ārzemju 

literatūras virzieniem, atsevišėu autoru daiĜradi, to izmantošana literatūras mācību saturā.  

Docētāja Mg.paed. A.Kalve 

 

Ievads valodniecībā – 1 KP 

Studiju kursa uzdevums sniegt priekšstatu par valodniecības kā zinātnes nozares attīstību 

vēsturiskā kontekstā, kā arī tās jaunākajām attīstības tendencēm. 

Docētāja Dr.philol. V.Kuzina 
 

Ar pilniem studiju kursu aprakstiem var iepazīties Skolas pedagoăijas katedrā



 

  

 
Studiju  prakse 

 

Prakses mērėis. Mācīties izmantot teorētiskās zināšanas profesionālo prasmju veidošanā, 

vadīt, analizēt un vērtēt latviešu valodas un literatūras mācību procesu pamatskolā. 

Studiju prakšu uzdevumi: 

1. studiju prakses uzdevumi:  

1) Vērot un analizēt ne mazāk kā 10 nodarbības latviešu valodā un literatūrā 

pamatskolā. 

2) Patstāvīgi vadīt un analizēt ne mazāk kā 5 nodarbības latviešu valodā un 

literatūrā pamatskolā. 

3) Pedagoăiskās prakses materiālus apkopot prakses dienasgrāmatā un nodot 

docētājiem, kas atbilst studiju praksei. 

4) Analizēt pedagoăiskās prakses norisi pedagoăiskās prakses konferencē. 

2. studiju prakses uzdevumi: 

1) Vērot un analizēt ne mazāk kā 10 nodarbības latviešu valodā un literatūrā 

pamatskolā. 

2) Patstāvīgi vadīt un analizēt ne mazāk kā 10 nodarbības latviešu valodā un 

literatūrā pamatskolā. 

3) Pedagoăiskās prakses materiālus apkopot prakses dienasgrāmatā un nodot 

docētājiem, kas atbilst studiju praksei. 

4) Analizēt pedagoăiskās prakses norisi pedagoăiskās prakses konferencē. 

5) Sagatavot scenāriju, ārpusklases uzdevumus saistībā ar valodas mācības 

saturu, to organizēt, norises analīzi atspoguĜot prakses materiālos. 

 

6. Prasības studiju programmas apguvei 

 

•    Sekmīgi jāapgūst specializācijas studiju programmas plānā paredzētie studiju kursi. 

• Sekmīgi jāveic studiju prakses uzdevumi. 

• Jānokārto valsts kvalifikācijas prakse (pietiekams vērtējums, ne mazāks kā 5 balles atbilstoši 

Senāta lēmumam) 

• Jānokārto integrēts valsts pārbaudījums mūsdienu latviešu literārajā valodā, literatūras 

vēsturē un literatūras teorijā literatūras un valodas mācību metodikā pamatskolā ( pietiekams 

vērtējums, ne mazāks kā 5 balles atbilstoši Senāta lēmumam). 

 



 

  

Valsts kvalifikācijas prakses mērėis apliecināt savu profesionālo kompetenci plānot, vadīt un 

analizēt latviešu valodas un literatūras mācību procesu 5. – 9. klasēs. 

 

Valsts kvalifikācijas prakses uzdevumi:  

•Vērot ne mazāk kā 4 literatūras un 4 valodas mācību nodarbības 5. – 9. klasēs (konkrētas klases 

izvēlas, vienojoties ar skolas administrāciju, skolotāju konsultantu un studiju programmas 

direktoru). 

•Patstāvīgi vadīt ne mazāk kā 5 literatūras un 5 valodas mācību nodarbības 5. – 9. klasēs. 

•Nodarbību pedagoăiskā procesa vērtējumu vai pašvērtējumu atspoguĜot prakses dienasgrāmatā. 

• Nodarbībām veidot plānu (konspektus), patstāvīgi izvēlēties vai sagatavot mācību līdzekĜus. 

• Valsts kvalifikācijas prakses komisija (komisijas sastāvs tiek noteikts RPIVA rektora rīkojumā) 

vēro, analizē un vērtē 2 ieskaites nodarbības (vienu latviešu valodas mācībā un vienu literatūrā). 

•Par ieskaites nodarbību datumu un laiku students praktikants savlaicīgi paziĦo studiju 

programmas direktorei (nepilna laika studijās studējošie studenti iesniedz 2 nodarbību filmētu 

materiālu). 

• Valsts kvalifikācijas prakse reizē ir arī Valsts kvalifikācijas eksāmena praktiskā daĜa un 

atbilstoši pedagoăiskā procesa vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. 

Prakses atskaites dokumentācija: 

• Prakses dienasgrāmatā atspoguĜotā mācību procesa analīze, vērtējums. 

• Nodarbību plāni (konspekti), patstāvīgi sagatavotie mācību līdzekĜi. 

 

7. Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma 

 

Studiju programmas apguves procesā studenti kārto ieskaites ar vērtējumu, eksāmenus. 

Vērtēšanas kritēriji atbilst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 10 ballu sistēmā 

izvirzītajiem kritērijiem. 

Konkrētā studiju kursā paredzētās studiju sasniegumu vērtēšanas formas un metodes 

norādītas studiju kursu aprakstos. Studiju kursu aprakstus izstrādā konkrēta studiju kursa 

docētāji, tos analizē  un apstiprina katedru sēdēs. 



 

  

Curriculum vitae 



 

  

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds Aija Kalve 
Dzimšanas dati 1957. gada 25. novembris 

Adrese ZvīĦu iela 6 – 25, Rīga 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
67431794 
26319088 

E- pasts 
Fakss 

aija.kalve@way.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Studijas tiek turpinātas 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, doktorantūra 

Laika periods 1995. – 1997. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Mg.paed. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA)  

Laika periods 1986. – 1991. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, audzināšanas darba 
metodiėe 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas fakultāte 

Laika periods 1974. – 1976. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pirmsskolas iestādes audzinātāja 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăiskā skola 

Darba pieredze  

Laika periods No 2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1992. – 2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoăija 

 

Laika periods 1991. – 1992. 
Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Rīgas Skolotāju institūts 

Nozare Pedagoăija 

Laika periods 1982. – 1990. 

Profesija vai ieĦemamais amats Audzinātāja 
Darba vietas nosaukums un 



 

  

 
 
 

2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 
 
 



 

  

Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds Dace Markus 
Dzimšanas dati 13.11.1950. 

Adrese Rīga, Dzirnavu 119 - 25, LV-1050 
Mobilais tālrunis +371 26 442598 

E- pasts markus@latnet.lv  
Izglītība   

Laika periods 1990. – 1993. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Filoloăijas zinātĦu habilitētā doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Vi ĜĦas Universitāte (Lietuva) 
  

Laika periods 1974. – 1979. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Filoloăijas zinātĦu doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 
  

Laika periods 1969. – 1974. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes 
grādi 

 

Laika periods 2000. 
Nosaukums/ grāds LZA īstenā locekle. 

  
Laika periods 1998. 

Nosaukums/ grāds LZA korespondētājlocekle. 
  

Laika periods 1997. 
Nosaukums/ grāds LU profesore. 

  
Laika periods 1995. 

Nosaukums/ grāds LU Latviešu valodas un literatūras mācību 
metodikas katedras profesore. 

  
Laika periods 1994. 

Nosaukums/ grāds Filoloăijas zinātĦu habilitētā doktore (nostrificēta). 
  

Laika periods 1994. 
Nosaukums/ grāds Humanitāro zinātĦu habilitētā doktore. 

  
Laika periods 1992. 

Nosaukums/ grāds Filoloăijas zinātĦu doktore (nostrificēta). 
  

Laika periods 1990. 
Nosaukums/ grāds Valodu un literatūras katedras docente. 

  
Laika periods 1983. 



 

  

Nosaukums/ grāds Filoloăijas zinātĦu kandidāte. 
  
Darba pieredze  

Laika periods No 2005. 
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA rektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Nozare izglītība, izglītības vadība 

  
Laika periods 2004. – 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA rektora p.i. 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība, izglītības vadība 
  

Laika periods 2000.III-2004.II 
Profesija vai ieĦemamais amats Baltu filoloăijas nodaĜas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 
Nozare valodniecība 

  
Laika periods No 1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats Filoloăijas fakultātes profesore 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare valodniecība 
  

Laika periods 1995.-2003.III 
Profesija vai ieĦemamais amats zinātĦu prorektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Nozare izglītība, zinātne 

  
Laika periods 1994.IX-2004.II 

Profesija vai ieĦemamais amats Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas 
katedras profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 
Nozare valodniecība 

  
Laika periods 1994.IX-1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats zinātĦu prorektore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas augstskola 

Nozare izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1992.-1994. 
Profesija vai ieĦemamais amats Latviešu val. un lit. katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 
Nozare izglītība 

  
Laika periods 1990.-1992. 

Profesija vai ieĦemamais amats VU Filoloăijas fakultātes docētāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Vi ĜĦas Universitāte 

Nozare valodniecība 
  

Laika periods 1987.-1990. 
Profesija vai ieĦemamais amats Valodu un literatūras katedras vadītāja, docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 



 

  

Nozare valodniecība, pedagoăija 
  

Laika periods 1985.-1987. 
Profesija vai ieĦemamais amats Pedagoăijas fakultātes vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 
Nozare valodniecība, pedagoăija 

  
Laika periods 1981.-1985. 

Profesija vai ieĦemamais amats Redakcijas un izdevniecības daĜas redaktore 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts Universitāte 

Nozare valodniecība 
  

Laika periods 1979.IX-1981. 
Profesija vai ieĦemamais amats Filoloăijas fakultātes vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 
Nozare valodniecība 

  
Laika periods 1974.VIII-XII 

Profesija vai ieĦemamais amats Filoloăijas fakultātes vecākā laborante 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 

Nozare valodniecība 
  

Prasmes  
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu 5 5 5 
 AngĜu  5 5 5 
 Lietuviešu 5 5 4 
 Franču  4 4 4 

Datora lietošanas 
prasmes 

Internets, MS Word 

  
Papildu informācija  

Akadēmiskie 
nosaukumi un 

zinātniskie 
grādi 

− 2000. LZA īstenā locekle. 
− 1998. LZA korespondētājlocekle. 
− 1997. LU profesore. 
− 1995. LU Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras 

profesore. 
− 1994. Filoloăijas zinātĦu habilitētā doktore (nostrificēta). 
− 1994. Humanitāro zinātĦu habilitētā doktore. 
− 1992. Filoloăijas zinātĦu doktore (nostrificēta). 
− 1990. Valodu un literatūras katedras docente 
− 1983. Filoloăijas zinātĦu kandidāte. 

Darbība 
zinātniskās, 

profesionālās 
un sabiedriskās 

organizācijās 

1. Starptautiskās Fonētiėu asociācijas (IPhA) biedre. 
2. Latvijas Zinātnes padomes locekle (līdz 2006. gadam). 
3. Latvijas Zinātnieku savienības biedre. 
4. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas Prezidija locekle. 
5. LZA Senāta un RPIVA Senāta locekle. 
6. IZM ISEC eksperte latviešu valodas kā otrās valodas apguvē. 
7. Latvijas Universitātes Promocijas padomes priekšsēdētāja 

valodniecībā un eksperte. 
8. Latvijas augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas eksperte. 
9. Valsts valodas komisijas locekle. 



 

  

10. LU Zinātnisko rakstu krājumu “Baltu filoloăija” un “Valoda un 
literatūra kultūras apritē”, RPIVA Zinātnisko rakstu redakcijas 
kolēăijas locekle. 

11. Žurnāla „LZA V ēstis” izdevniecības padomes locekle. 
12. LU Doktorantūras padomes valodniecībā un Valodniecības profesoru 

nozares padomes locekle, Filoloăijas fakultātes Domes locekle. 
13. LR Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle. 
14. Lietuvas Republikas ViĜĦas Universitātes ZinātĦu padomes eksperte 

humanitārajās zinātnēs. 
15. Lietuvas Republikas KauĦas Vitauta Dižā Universitātes ZinātĦu 

padomes eksperte humanitārajās zinātnēs. 
16. Valsts valodas aăentūras projektu izvērtēšanas komisijas locekle un 

konsultatīvās padomes locekle. 
17. ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanas 

koordinācijas grupas locekle (2007. gadā). 
Apbalvojumi, 

atzinība 
ārzemēs 

 

1. Latvijas ZinātĦu akadēmijas vārdbalva: JāĦa Endzelīna balva latviešu 
valodniecībā (2007. g.) 

2. Latvijas Valsts aizsardzības biedrības "Lāčplēsis" Goda zīme 
(2006. g.). 

3. LR IZM atzinības raksts par radošu darbību augstākajā izglītībā un 
nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē (2005. g. 
10. novembrī). 

4. LR Ministru kabineta Atzinības raksts, 2000. g. 
5. LR Sporta veterānu savienības Goda zīme, 2000. g. 
6. Starptautiskā L. BērziĦa konkursa laureāta goda raksts, 2000. g. 
7. IekĜauta “Best Europe” un “European Network in Language and 

Speech” datu bāzēs. 
8. Zviedrijas TEMPUS stipendija darbam Stokholmas Universitātē. 
9. Polijas Jozefa Mianowskiego fonda stipendija poĜu minoritāšu 

izglītības pētniecībai. 
10. Zviedru institūta stipendija darbam seminārā “Valoda un vide”. 
11. J. V. Fulbraita stipendija zinātniskajam darbam Ohaijo Universitātē. 
12. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas goda raksts un prēmija 

1997. gadā kā vienai no labākajiem augstskolu docētājiem.  
Kursi − 2000.-2007. Mūsdienu latviešu valodas II (Fonētika.) – 40 akad. st.; e-

kurss: Latviešu val. pareizrunas māc. metodika – 32 akad. st.; Bērna 
valoda – 32 akad. st.; Zilbes teorija baltu valodās – 32 akad. st.; 
Lingvistiskās mācības – 16 akad. st.; Ievads fonoloăijā – 32 akad. st.; 

− 1997.-2000. Mūsdienu latviešu val. II (Fonētika.) – 40 akad. st.; 
Leksikostilistika – 32 akad. st.; Latviešu valodas praktiskā fonētika 
minoritātēm – 32 akad. st.; Bērna valoda – 32 akad. st.; Zilbes teorija 
baltu valodās – 32 akad. st.; Valodas estētiskais potenciāls – 16 akad. 
st.; 

− 1990.-1997. Mūsdienu latviešu val. (fonētika); Leksikostilistika; 
Latviešu valodas praktiskā fonētika minoritātēm; Bērna valoda; 

− 1987.-1990. Mūsdienu latviešu. val. (fonētika), valodas kultūras 
pamati, dialektoloăija; 

− 1985.-1987. Mūsdienu latviešu val. (propedeitika, morfoloăija, 
leksikoloăija), ievads valodniecības vēsturē, dialektoloăija. 

Konferences Igaunijā, Lietuvā, Francijā, Zviedrijā, Ukrainā, Krievijā, Austrijā, Polijā, 
ASV, Spānijā, Kanādā u. c. 



 

  

Organizatoriskā 

darbība 

1. Letonikas I un II kongresa Rīcības padomes locekle (2005. g. 24.-
25. oktobrī; 2007. g. 30.-31. oktobrī). 

2. Starptautiskās konferences “Personības integrācija skolā, ăimenē un 
sabiedrībā”, organizācijas komitejas vadītāja. 

3. IV Starptautiskā dialektologu un ăeolingvistu kongresa, Vispasaules 
latviešu zinātnieku kongresa, I Baltijas studiju kongresa Eiropā, 
Baltistikas, Starptautiskā dialektologu kongresa un Letonikas I 
kongresa organizācijas komitejas locekle. 

4. Zinātnisko konferenču organizācijas komiteju locekle valodniecībā 
Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, KauĦā. 

5. Latviešu un lietuviešu dzejas dienu organizētāja Jelgavā (2002., 2003., 
2004., 2005., 2006.). 

Projekti 1. IZM finansētā projekta „Vērtību pedagoăija: teorija un prakse” 
vadītāja, 2006.g. 

2. LZP programmas 02.0018 projekta „Latvijas novadu attīstība. Sociālā 
un humanitārā dimensija” dalībniece. 2006. g., (vadītāja J. Kursīte). 

3. Valsts pētījumu programmas “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu 
un kultūru” projekta “Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: 
lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts” vadītāja, 2005.-2008. g.; 

4. IZM finansētā projekta „Identitātes un to jaunā loma mūsdienu 
kultūras, izziĦas un komunikācijas procesos” dalībniece (01.12.2004. – 
15.12.2005). 

5. 04.1071. LZP granta projekta “Fonētiski fonoloăiskie pētījumi: datu 
bāze, fonoloăiskā analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija” 
vadītāja, 2004. – 2007.g.; 

6. Valsts valodas komisijas finansētā pētījuma “Pāreja uz mācībām 
latviešu valodā: skolēnu attieksmes izpēte” vadītāja, 2002.g.; 

7. Valsts valodas komisijas finansētā projekta “Zinātniskā darba valoda” 
vadītāja, 2002.-2003. g.; 

8. 02.0018. LZA programmas “Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un 
kultūras attīstības stratēăijas globalizācijas kontekstā” dalībniece, 
2002.-2005.g.; 

9. 01.0448. LZP granta projekta “Latviešu valodas fonoloăijas izstrāde” 
vadītāja, 2001. – 2003.g.; 

10. Austrumeiropas ICEVI projekta “Wintalker Voice” (darbs 2000.g.) 
autore. 

11. Valsts pasūtīta pētījuma “Bilingvālās izglītības programmas ieviešanas 
izpēte” vadītāja, 2000.-2002.g.; 

12. Projekta “Phonetic Investigation of a Second Language Acquisition by 
Minorities: A Computer Based Analysis of Phonetics and Assessment 
of Teaching Methods ”, autore 1998.-1999. g., Ohaijo Universitātē. 

13. Sorosa fonda – Latvija projekta “Pedagoăijas terminu skaidrojošā 
vārdnīca” autore, 1998.-2000.g.; 

14. 94.737 granta projekta “Pedagoăiskās un estētiskās kultūras integrācija 
izglītībā” autore, 1994.-1996.g.; 

15. Strādājusi “UNDP – Latvian Language Training Mission” projektā 
1995. g., 1997. g.; 

16. Valsts pasūtīta pētījuma “Latviešu valodas skaĦu pareizrunas metodika 
minoritāšu skolās” Nr. ISEC 16/96 autore. 

17. 96.0102 LZP granta projekta “Fonētika: saturs un rekomendācijas” 
vadītāja, 1997.-2000. g.;  

18. Strādājusi TEMPUS projektā CME-2115-96 “Recruitment of 



 

  

Professors Implementing the New Law”, 1996./97. māc. g.; 
19. Strādājusi TEMPUS projektā S-JEP-7188-94 “Updating of In-service 

Teacher Training in Universities of Latvia”, 1994./95. māc. g.; 
Nozīmīgākās 

zinātniskās 
publikācijas 

1. Markus D. (2007). Bērns runā kultūras pasaulē. Monogrāfija. R.: 
Apgāds „Rasa ABC”. 160 lpp. 

2. Bond Z. S., Stockmal V., Markus D. (2006). Sixty years of 
bilingualism affects the pronunciation of Latvian vowels. Language 
Variation and Change, Volume 18, Number 2. Cambridge University 
Press (USA), p. 165-177. 

3. Markus D., Stockmal V., Bond Dz. (2005). Measures of Native and 
Non-Native Rhythm in a Quality Language. Language and Speech. 
48 (1). London: Kingston Press, p. 55-63. 

4. Bond Dz., Markus D., Stockmal V. (2003). Evaluating Native and 
Non-Native Latvian. Journal of Baltic Studies, vol. XXXIV, nr. 2, 
p. 223-229. 

5. Markus D., Grigorjevs J. (2003). Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas 
metodes. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes II. Rīga: Rasa 
ABC, (80 lpp.) 5,4 a.l. 

6. Markus D. (2003). Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. 
Rīga: Rasa ABC, 143 lpp. 

7. Markus D., Grigorjevs J. (2002). Fonētikas pētīšanas metodes. 
Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes I. Rīga: Rasa ABC, 
(80 lpp.) 5,4 a.l. 

8. Markus D. (2002). Latviešu valodas fonēmu galvenās šėīrējpazīmes 
fonoloăijas attīstības kontekstā. DU Humanitāro zinātĦu vēstnesis, 
nr. 1, 61.-67. lpp. 

9. Markus D. (1997). Latviešu augšzemnieku izlokšĦu prosodija. 
Monogrāfija. Rīga: Vārti, 7,5 a.l. 

Zinātniski 
pētnieciskās 

darbības 
virzieni 

1) latviešu valodas eksperimentālā fonētika un fonoloăija;       
2) bērnu valoda; 
3) pareizrunas mācību metodika latviešiem un  cittautiešiem; 
4) latviešu valodas lietojums; 
5) baltu valodu fonētika un fonoloăija; 
6) augstākās izglītības sistēma; 
7) latviešu valodas dialekti. 

Darbs un 
stažēšanās 
ārzemēs 

− Kvalifik ācijas paaugstināšana Austrijā, Norvēăijā, Somijā, Zviedrijā, 
ASV, Lietuvā, Kanādā, Krievijā, Francijā. 

− Mūsdienu latviešu valodas lekcijas un pētniecības darbs ViĜĦas 
Universitātē, Stokholmas Universitātē, Ohaijo Universitātē un Lincas 
Diacēzes pedagoăijas akadēmijā. 

Vadītie un 
aizstāvētie 
promocijas 

darbi 

1. Sanita LazdiĦa. Korelācija starp mācību līdzekĜu tekstiem un 
dominējošajām pieejām latviešu valodas kā otrās valodas apguvē 
(aizstāvēts 2007). 

2. Juris Grigorjevs. Latviešu valodas patskaĦu sistēmas akustisks un 
auditīvs raksturojums (aizstāvēts 2006). 

3. Arvils Šalme. Novitātes latviešu valodas kā otrās valodas mācību 
priekšmetā izglītības pārmaiĦu procesā (priekšmeta organizatoriskie un 
lingvistiskā satura jautājumi) (aizstāvēts 2006). 

4. Ilze AuziĦa. Latviešu valodas izrunas datormodelēšana (aizstāvēts 
2006). 

Recenzētie 
darbi 

1. Trumpa A. Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu 
valodā: promocijas darbs. 2006. gada 28. februārī, 222 lpp. 



 

  

2. Dr. Genovaite Kačiuškiene. Šiaur÷s Panev÷žiškių tarm÷s fonologijos 
bruožai: monogrāfija. 2005.g. 

3. Kudirka R. Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai. 
Instrumentinis tyrimas: promocijas darbs. 2005.g. 

4. Kaukeniene L. Dabartinių baltų bendrinių kalbų nekirčiuotų skiemenų 
vokalizmas: promocijas darbs. 2004.g. 

5. Kalnača A. Morfēmika un morfonoloăija. R.: LU, 2004. – 127 lpp. 
6. StrautiĦa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija 

un ortogrāfija: mācību grāmata. Liepāja: LiePA, 2004. – 122 lpp. 
7. Maslo E. Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāĦu valodas mācību 

procesā: promocijas darbs. 2003.g. – 299 lpp. 
8. Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloăija. R.: Apgāds Rasa 

ABC, 2002. – 168 lpp. 
9. Latviešu literārās valodas morfoloăiskās sistēmas attīstība. Lokāmās 

vārdšėiras/ Atb. red. K. Pokrotniece. R.: LU LVI, 2002. – 560 lpp. 
10. Joma D. Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme: promocijas darbs. 

2001.g. 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds Vladislava UršuĜska 

Dzimšanas dati 1947.gada 1.decembris 
Adrese Vīlipa 6 – 70,  Rīga, LV - 10 

Mobilais tālrunis 29741650 
E- pasts pirmsskola@rpiva.lv  

Izglītība   

Laika periods 1995.-1996. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 
Diploms/ Pedagoăijas maăistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1965.-1970. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/ Filologs, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzējs 

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

Darba pieredze  

Laika periods 1994.- 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente  

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

  

Laika periods 1992.-1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Skolotāju institūts 

Nozare Pedagoăija  
  

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

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

  
Laika periods 1981.-1986. 

Profesija vai ieĦemamais amats Metodiėe 
Darba vietas nosaukums un adrese Augstākās un vidējās speciālās izglītības 

ministrijas Mācību metodiskajā kabinets 
Nozare Pedagoăija 

  

Laika periods 1975.-1981. 

Profesija vai ieĦemamais amats Audzinātāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 215 b./d. 

Nozare Pedagoăija 
  

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

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 25.vidusskolā 



 

  

Nozare Pedagoăija 

Prasmes  

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

Papildu informācija  
Stažēšanās Tempus programma “Dzimtās valodas mācīšana”. 

Kursi Semināri LVAVP – „Latviešu valodas mācīšana cittautiešiem” 
(kopš 2001.gada 2x gadā) 
Mazā akadēmija  
Vadošo darbinieku un profesionālās izglītības speciālistu kursi- 
1990. 
Latviešu val. un literatūras skolotāju kursi 1984., 1990, 1996 

Konferences Starptautiskā konference “Latviešu valoda augstākajā izglītībā” - 
2001 

Organizatoriskā darbība Senāta Personāliju  un struktūras komisija. 
RPIVA Senāts.  
RPIVA Satversmes sekretāre. 
RPIVA Pedagoăijas fakultātes Dome. 
Jauno skolotāju klubiĦš 
Kuratoru klubiĦš 

Projekti RPIVA pedagoăiskā prakse topošajiem pirmsskolas izglītības 
skolotājiem. 
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei pirmsskolā 
 Augstāko pedagoăisko izglītību ieguvušo bezdarbnieku apmācība 
otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Pirmsskolas izglītības skolotājs” 

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

Zinātniski pētnieciskās 
 darbības virzieni 

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

 
_._________        ___________ 
   (datums)                     (paraksts) 



 

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:       Anna Vulāne 

Dzimšanas gads:               17. 11. 1956 

Personas kods:                  171156-10409 

Adrese:                               Lokomotīves iela 90-78, Rīga LV1057 

Tālrunis :                             6829917;  7131027  annav@lanet.lv 

Pārvalda svešvalodas:       krievu (brīvi), angĜu  

Izglītība:                          1982 – 1985  Latvijas ZinātĦu akadēmijas  Valodas un literatūras 

institūts, aspirante  

                                         1975 – 1980  Latvijas Valsts universitātes Filoloăijas fakultāte,   

studente 

Ăimene:                               3 bērni  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

          1999    Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras asoc. profesore  

          1995    Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras docente 

          1992   filoloăijas zinātĦu doktore  (Dr. philol.) 

          1987    filoloăijas zinātĦu   kandidāte 

 

Nodarbošanās: 

          Kopš 2004. g.   LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaĜas  asoc. 

profesore 

          1999-2004       LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Latviešu valodas  

                                    un literatūras mācību metodikas katedras asoc. profesore                                                    

          1989-1999    LU   Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras 

mācību metodikas katedras docente 

          1987-1989        Latvijas  Valsts  universitātes  Pedagoăijas fakultātes  docente 

          1985-1987         Latvijas ZinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras institūta jaunākā  zinātniskā 

līdzstrādniece 

          1980-1982       Daugavpils Pedagoăiskā institūta   Latviešu valodas un literatūras  katedras 

pasniedzēja 

          1974-1975       internāta  audzinātāja,  latviešu  valodas un  literatūras skolotāja Rēzeknes raj. 

Makašānu 8-gadīgajā skolā 

         

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits)   

                                                  Zinātniskās publikācijas      51 

                                              Citas publikācijas                  5 



 

  

 Referāti konferencēs            55 

 Promocijas darbu vadīšana     3  

                                               Disertāciju recenzēšana           3 

            Latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas noteikumu izstrādes komisijas locekle; darbs zinātnisku 

konferenču organizēšanā, darba vadīšanā; zinātnisku rakstu krājumu, monogrāfiju, publikāciju, maăistra 

darbu, mācību līdzekĜu recenzēšana 

          

Organizatoriskais darbs:   

       Kopš 2004 LU PPF SIN valdes locekle 

       Kopš 2001.g.    LU Profesoru padomes sekretāre 

       Kopš 2001. g.   Liepājas Pedagoăijas augstskolas promocijas padomes locekle 

1999-2000 LU Habilitācijas un promocijas padomes zinātniskā sekretāre 

1990-1991     LU PPF neklātienes nodaĜas prodekāne  

 LU PPF docētie lekciju kursi: Mūsdienu latviešu valoda: morfēmika, vārddarināšana -3 kp; Mūsdienu 

latviešu valoda: morfoloăija – 6 kp; Praktiskās gramatikas metodika minoritātēm – 2 kp.                

 

Dalība vietējos un starptautiskos projektos:  

    2005 – (2009)    Līdzdalība projetā Bērnu valodas pētījumi Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras 

aspekts. IZM grants/ Programma Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru. 

01.09.05. -31.12.05. Kopā – 42  mēneši. 

    2005                Līdzdalība pētniecības projektā Latgale kā kultūras pierobeža. DU Humanitārās 

fakultātes Komparatīvistikas indtitūts 

       

      2000-2003   LR IZM un Pasaules Bankas Izglītības sistēmas attīstības zinātniskais projekts g.g.):   

Latvia\Education\B1 ##090-73\C\IC\IBRD\. Izglītības kvalitātes apakšprogramma: 

Mācību priekšmetu standartu komponents. 

      2000                 IZM ISEC projekts “Vienota mācību un metodiskā nodrošinājuma izpēte un izstrāde 

valodā un  literatūrā atbilstoši vidējās izglītības  programmu prasībām  

1998-2003     IZM ISEC lietišėais pētījums “Mūsdienīga latviešu valodas apguve skolā: teorija un 

prakse”; latviešu valodas mācīšanas  koncepcijas izstrāde pamatskolai  

1998-2001      IZM ISEC lietišėais pētījums “Mūsdienīga latviešu valodas apguve skolā: teorija un 

prakse” – latviešu valodas mācību koncepcijas izstrāde pamatskolai                        

1995-2002       LZP projekts 96.0215 “Latviešu literārās valodas gramatiskās  sistēmas izpēte”        

Eksperta darbs:  

       Kopš 2004     IZM ārštata metodiėe  

      2000-2003    Vietējā eksperte LR IZM un Pasaules Bankas Izglītības sistēmas attīstības 

zinātniskā projektā (01.03.2000. – 31.12.2003. g.):   Latvia\Education\B1 ##090-



 

  

7-3\C\IC\IBRD\. Izglītības kvalitātes apakšprogramma: Mācību priekšmetu 

standartu komponents. 

      2000               IZM ISEC Latviešu valodas konsultatīvās padomes locekle 

    

Kvalifik ācijas celšana: 

2000-2004      Ministry of Education and Science of Latvia and World  Bank Latvia Education 

Improvement Project Subject Standards Subcomponent  

2003                  IZM ISEC tālākizglītības programma „Dzimtās valodas mācību priekšmeta  

                         standarta novērtēšana un ieviešana pamatskolā” 

2003                 IZM ISEC tālākizglītības programma „Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā” 

2000-2002       tālākizglītošanās Sorosa fonda – Latvija programmas “PārmaiĦas  izglītībā”   projekta   

“Atv ērtā skola” augstskolu docētāju seminārā    

1999-2000      tālākizglītošanās Sorosa fonda – Latvija projekta “PārmaiĦas izglītībā” seminārā   “Kritiskā 

domāšana” 

 

Rīgā  2006. g. 12. novembris                                                                             A. Vulāne 

 


