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

2005. gadā Eiropas Komisija publicēja jaunu stratēģijas dokumentu: 

“i2010 – Eiropas Informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”. Tas 

izvirza trīs prioritātes Eiropas Informācijas sabiedrības un mediju politikai: 

• pabeigt vienotas Eiropas Informācijas telpas izveidi, kas veicina 

atvērta un konkurējoša iekšējā tirgus attīstību Eiropas informācijas 

sabiedrībai un medijiem; 

• stiprināt inovācijas un investīcijas IST pētījumos, lai veicinātu 

izaugsmi un radītu vairāk labas darba vietas;  

• izveidot iekļaujošu Eiropas informācijas sabiedrību, kas veicinātu 

izaugsmi un radītu jaunas darba vietas saskaņā ar ilgtspējīgu attīstību, 

radītu labākus sabiedriskos pakalpojumus un celtu dzīves kvalitāti.  

Programma ir izstrādāta, lai  attīstītu starptautiska līmeņa zināšanu 

sabiedrības tehnoloģiju / e - studiju starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik 

pēc tradicionālās industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas 

dažādās zinātņu nozarēs; dod iespēju apgūt esošo un radīt jaunas pētniecības 

metodes e – studijām un radniecīgajām jomām. E – studiju jomā pētījumu 

attīstība notiek līdz ar pašu e – studiju attīstību. Pētījumos tiek izmantotas gan 

tradicionālās informācijas tehnoloģijas un izglītības pētījumu metodes, gan 

nesen popularitāti ieguvušās Livig Lab metodes. Caurlūkojot zinātņu nozares 

un apakšnozares ES klasifikatorā, kuru izmanto ES 6. ietvara programmā, 

redzam sekojošo: 

• Pētījumi e - izglītības jomā ir daļa no telemātikas, kas savukārt 

ir daļa no tehnoloģijas zinātnēm; 

• Pētījumi e – satura jomā ir IT pētniecības daļa; 

• Izglītības multimediji ir pētniecības nozare izglītības zinātnēs. 

Latvijas Attīstības plāna (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa 

programmas 2004. 2006.gadam (04.12.2003.) (229) 4.2.5. pasākums „Valsts 

zinātnisko pētījumu veicināšana” skaidri nosaka, ka: „904. Zinātniskā 

potenciāla un 
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praktisko pētījumu kapacitātes pilnveidošana ir viens no priekšnosacījumiem 

konkurētspējas paaugstināšanai un turpmākās ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanai.”  

Veiktie pētījumi pierāda, ka Latvijai ir pasaules mērogā 

konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, kas var īpaši ietekmēt pašreizējās 

Latvijas ekonomikas pāreju un zināšanām balstītu ekonomiku. 

Doktorantūras programma atbilst Ministru kabineta Noteikumos Nr. 

548 noteiktajām pētījumu prioritātēm 2002 - 2005.gadam, tajā skaitā 

informāciju tehnoloģijas (jaunas sistēmu un programmatūras tehnikas 

sistēmas, telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas); 

Savukārt Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam 

(Apstiprināts MK 01.04.2003. sēdē), sekojoši apstiprina Doktorantūras 

programmas virziena nozīmību: 

„ Ņemot vērā ierobežotos dabas resursus, mazo saimniecisko potenciālu un 

nelielo tirgus apjomu, kā arī nelabvēlīgos demogrāfiskos apstākļus, reālākais 

attīstības ceļš, kas nodrošinās nepieciešamo IKP pieaugumu, ir darbietilpīgās 

ekonomikas pārveide zināšanu virzītā ekonomikā, kas sakņojas zināšanu un 

augsto tehnoloģiju efektīvā izmantošanā. Jāveido jaunās ekonomikas 

ieviešanai labvēlīgi nosacījumi, veicama Latvijas saimnieciskā 

pārstrukturizācija, vienlaikus sekmējot tradicionālo saimniecības nozaru 

pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un tehnoloģiskās bāzes, kā arī radot 

jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu un modernu tehnoloģiju veidotas 

nozares.” 

 Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 

2002.- 2010.gadam savos uzdevumos 1.2 un 3.3 apliecina Doktorantūras 

programmas virzienus kā prioritārus: 

1.2. Atjaunot zinātnes potenciālu un attīstīt pētījumus inovatīvo 

tehnoloģiju jomā 

• izveidot jaunas, zinātnē balstītas un augstu pievienoto vērtību 

radošas ražošanas nozares; 

3.3. Pētījumu attīstība un praktiskais pielietojums: 

• iekļaut zinātnes un zinātņietilpīgo tehnoloģiju attīstību kā prioritāti 

Nacionālajā attīstības plānā. 
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Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 

2002.- 2010.gadam arī izvirza uzdevumu izveidot valsts nozīmes pētījumu 

programmas zinātnes nozarēs, kur ir perspektīvas tos izmantot jauno vai 

augsto tehnoloģiju uzņēmumos, kā arī nozarēs, kurām ir unikāla loma 

nacionālās kultūras saglabāšanā un sabiedrības attīstībā: informācijas 

tehnoloģijas – jaunas sistēmu un programmatūras inženierijas tehnoloģijas, 

telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas. 

VPD tiek identificēta nepieciešamība pilnveidot un palielināt izglītības 

kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, ieskaitot profesionālo tālākizglītību visas 

valsts teritorijā, sabalansējot darba spējīgo personu nodarbinātības līmeņa 

atšķirības reģionos (ņemot vērā arī atšķirības izglītības un apmācību 

nodrošināšanā reģionos), un paaugstinot visu reģionu sociāli-ekonomisko 

attīstību. 

 

Programmas mērķis  
Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik pēc tradicionālās 

industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas dažādās zinātņu 

nozarēs. ES 6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls 

Service) http://www.cordis.lu/fp6/fp6keywords.htm#TS e-Studiju pētījumi 

atrodami dažādās vietās gan Tehnoloģiju zinātnēs, gan Izglītības zinātnēs.  

e-Studijas (E-learning) ir iekļauta Telemātikā, kas savukārt ir daļa no 

Telekomunikāciju tehnoloģijas. Telekomunikāciju tehnoloģija ir iekļauta 

Tehnoloģijā – Tehnoloģiju zinātnēs (sk. 1. tabulu) 

 

1. Tabula. E-Studiju pētījumu vieta  ES 6. Ietvara programmas zinātņu 
klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service). 
 

06.00.00.00.00.00.00 Technological sciences 

06.03.00.00.00.00.00 Technology 

06.03.38.00.00.00.00 Telecommunications technology 

06.03.38.03.00.00.00 Telematics 

06.03.38.03.01.00.00 E-learning 

 

Multimediju saturs (Mutimedia content) un Multimediju tehnika 

(Multimedia techniques) ir iekļauta Mediju radīšanā (Media production), kas 
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savukārt ir daļa no Komunikāciju tehnoloģijas. Komunikāciju tehnoloģija ir 

iekļauta Tehnoloģijā – Tehnoloģiju zinātnēs (sk. 2. tabulu). 

2. Tabula. Multimediju satura (Mutimedia content) un Multimediju 

tehnikas (Multimedia techniques) vieta  ES 6. Ietvara programmas zinātņu 

klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service). 

06.00.00.00.00.00.00 Technological sciences 

06.03.00.00.00.00.00 Technology 

06.03.03.00.00.00.00 Communication technology 

06.03.03.01.00.00.00 Media production 

06.03.03.01.02.00.00 Multimedia content 

06.03.03.01.03.00.00 Multimedia techniques 

 
Izglītības multimediji (Educational multimedia) ir iekļauti Datoru 

izmantošanā izglītībā (Computer-assisted education), kas, savukārt, ir daļa no 

Izglītības tehnoloģijām (Technological education). Izglītības tehnoloģija ir 

iekļauta Mācību metodēs (Teaching methods) – Izglītības zinātnēs (sk. 3. 

tabulu). 

3. Tabula. Izglītības multimediju (Educational multimedia) vieta  ES 

6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service). 

05.07.00.00.00.00.00 Educational sciences 

05.07.04.00.00.00.00 Teaching methods 

05.07.04.04.00.00.00 Technological education 

05.07.04.04.01.00.00 Computer-assisted education 

05.07.04.04.01.01.00 Educational multimedija 

Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā un Latvijas Zinātņu 

nozaru un apakšnozaru anotācijās nav pietiekoši atspoguļotas e-studijas, taču 

sagaidāms, ka saskaņā ar skaidro valsts politiku NAP VPD pārejā uz zināšanu 

sabiedrību, tuvākajā laikā Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru struktūra 

tiks papildināta. 

2004. gada novembrī ES Augsta līmeņa grupa Vima Koka vadībā (High Level 

Group chaired by Wim Kok) stingri ieteica ievērot sekojošo (made a strong 

recomendation) par IKT nozīmi Lisabonas mērķu sasniegšanā: „Lai 

nodrošinātu ekonomisko izaugsmi nākotnē, ES vajadzīga mūsdienīga un 

visaptveroša (holistic) stratēģija - tad IKT izaugsmei sekos pārējās 
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ekonomikas izaugsme, ko varētu nodrošināt plaša  IKT risinājumu difūzija 

tajā”.  

i2010 ziņojums konstatē, ka tā politika, kura pēdējos 50 gados 

nodrošināja Eiropas ekonomikas uzplaukumu, šodienas situācijā vairs 

neiedarbojas. Līdz ar to i2010 ieteikumi nozīmē modernizēt zinātnes politiku 

un ievērojami palielināt investīcijas inovācijās un pētniecībā. 

Doktorantūras programma ir arī vērsta uz to, lai sekmētu tradicionālo 

saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un 

tehnoloģiskās bāzes, kā arī radot jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu 

un modernu tehnoloģiju veidotas nozares, tādejādi izlīdzinot reģionālās 

atšķirības darbaspēka nodarbinātībā un veicinot sociāli ekonomisko attīstību. 

Jaunā Doktorantūras programma e-studiju pētniecības jomā attīsta šo 

holistisko pieeju gan atsaucoties uz jaunākajiem ES zinātnes politikas 

dokumentiem, gan LR NAP VPD prioritātēm, gan arī mērķtiecīgi mēģinot 

mācīties no tām kļūdām, kuras nesen pieļāva pasaules ekonomika (interneta 

burbulis un globālā krīze). 

Jaunā doktorantūras programma attīstīs starptautiska līmeņa pētniecību 

e-studiju jomā. Tā dos iespēju apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības 

metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Programma sagatavos augstākās 

kvalifikācijas speciālistus gan lielu un sarežģītu projektu izstrādei, gan  

darbam augstskolās, atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām. 

Programmas avoti ir aktīva piedalīšanās ES 5., 6., un 7. Ietvara programmu 

projektos lai noteiktu tās iespējas un metodes, kuras noteiks Latvijas veiksmi 

rītdienas  zināšanu ekonomikā.  

 

Programmas rezultāti   

Nodrošinās jaunajiem doktoriem prasmes strādāt starptautiskā līmenī, veikt 

pētījumus zināšanu sabiedrības tehnoloģiju jomā un ieviest izglītībā jaunās 

atziņas. Tie dos jaunas zināšanas e-Studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos 

un mūžizglītības sistēmā. 

Programma sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus gan lielu un 

sarežģītu projektu izstrādei, gan  darbam augstskolās, atbilstoši nākotnes 

zināšanu ekonomikas vajadzībām. Augstskolas plāno attīstīt  galvenos 

pētījumu virzienus:  
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• veikt lietišķos pētījumus Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgās 

nozarēs; 

• radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un 

sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti 

zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai, pilnā mērā 

izmantojot tehnoloģiju un zināšanu sabiedrības organizāciju iespējas, kā 

arī   starpdisciplināro pētījumu rezultātus.  

Doktoranti pratīs ierosināt un sagatavot nacionālus un starptautiskus 

eStudiju pētījumu un attīstības projektus. Viņi būs kvalificēti veikt šādu 

projektu vai to daļu vadīšanu. 

Doktoranti varēs novērtēt, kādus izglītības attīstības projektus ieteicams 

veidot konkrētās situācijās. 
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2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 
augstskolas mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

Doktorantūras programma ir RTU Tālmācības studiju centra 

speciālistu ilgstoša un pašaizliedzīga darba rezultāts kopš 1997. gada. Šajā 

laikā RTU Tālmācības studiju centra speciālisti piedalījušies trijos ES 5. 

Ietvara programmas projektos, divos ES 6. Ietvara programmas projektos, kā 

arī daudzos Eiropas un Latvijas izglītības attīstības projektos.  

Doktorantūras programma izstrādāta, lai sekmētu tradicionālo 

saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un 

tehnoloģiskās bāzes, kā arī radītu jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu 

un modernu tehnoloģiju veidotas nozares, tādejādi izlīdzinot reģionālās 

atšķirības darbaspēka nodarbinātībā un veicinot sociāli ekonomisko attīstību. 

Programmas tālāku attīstību paredz Latvijas Zinātņu akadēmijas un Liepājas 

Universitātes noslēgtais sadarbības līgums (23.04.2009.), apzinoties kopēju 

atbildību par augstākās izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.  

Programmu kopīgi sagatavojušas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

Daugavpils Universitāte (DU) un Liepājas Universitāte (LiepU) ESF projekta 

„Maģistrantūras un doktorantūras  e-studiju jomā atbilstoši Lisabonas 

mērķiem RTU, DU un LiepU” ietvaros. (Vadītājs Dr.fiz. Atis. Kapenieks ). 

Lai sagatavotu augstākās kvalifikācijas speciālistus, Doktorantūras 

programmā tiek izmantota starpdisciplināra pieeja un starptautiskajos 

projektos iegūtā pētniecības pieredze.  

Programma akceptēta RTU Tālmācības studiju centra pilnsapulcē 

2007. gada 5. februārī (Direktors Dr.fiz. Atis Kapenieks), Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes domes sēdē 2007. gada 16. februārī.(Dekāns Prof. 

Guntars Balodis), LiepU Senāta sēdē 2007.gada 21.maijā. 

Par programmas kopēju izstrādi noslēgti nodomu protokoli starp RTU 

un DU, Daugavpilī, 2006. gada. 8. novembrī un starp RTU un LiepU (LPA) 

Helsinkos, 2006. gada. 22. novembrī.  

2007.gada 4.jūlij ā starp RTU un LiepU noslēgts sadarbības līgums par 

kopīgas doktora studiju programmas izstrādi un realizāciju. Pamatojoties uz 

šo līgumu, 2009.gadā starp LiepU un RTU noslēgta Vienošanās par doktora 
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studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvalde” Programmas 

padomes darbību un Vienošanās par sadarbību ESF darbības programmas 

„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora 

studiju programmu īstenošanai” LiepU un RTU Tālmācības studiju centra 

projektu īstenošanā  

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

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

Universitātes sertifikācijas sfēra: Augstākās izglītības, mūžizglītības, interešu 

izglītības programmu izstrāde un īstenošana atbilstoši LR noteiktajiem 

normatīvajiem aktiem, pētniecības un to rezultātu novērtēšana. KVS ir kļuvusi 

par LiepU darba instrumentu un informācijas datu bāzi. 
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3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
un citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas 
obligāto daļu - A, obligātās izvēles daļu - B un brīvās izvēles 
daļu - C apjomu, norādot programmas sastāvdaļu studiju 
rezultātus 

Doktora studiju programma „E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība” 

tiek realizēta 144 KRP apjomā pilna laika klātienes studijās (6 semestri).  

Studijas un pētnieciskais darbs tiek veikts pēc doktoranta individuāli 

izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot studijas, un tiek regulāri 

kontrolēts studiju gaitā. Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta 

galvenais darbs, kur jāiegūst patstāvīgi jauni zinātniski rezultāti. Tie ir 

jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora disertācija 

iesniegšanai promocijas padomei.. Disertācija galvenajiem rezultātiem jābūt 

publicētiem atbilstošos zinātniskos izdevumos un prezentētiem zinātniskās 

konferencēs. Disertācijas izstrādāšanu saistīta ar atbilstošu dokumentu 

sagatavošanu un iesniegšanu. Zinātniskais vadītājs akceptē doktoranta 

individuālo plānu, konsultē noformēšanas darbu, publicēšanas vietu un 

konferenču izvēli. Par visu dokumentu noformēšanu atbildīgs ir doktorants.  

 

Programmas struktūru un saturu 144 KRP apjomā veido: 

1) starpnozaru teorētisko kursu apguve - 36 KRP, no tiem: 

• obligātās daļas kursi E- studiju tehnoloģijās, vadības teorijās un 

angļu valodas terminoloģijā – 21 KRP; 

• ierobežotās izvēles kursi – 15 KRP, no IT daļas vai Izglītības 

un organizācijas zinātņu daļas (kursus izvēlas doktoranta 

vadītājs); 

• brīvās izvēles kursi – 6 KRP. 

2) individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba izstrāde – 102 KRP 

Starpnozaru teorētiskie kursi paredzēti vispārīgā teorētiskā pamata, 

pētījuma metodoloģijas padziļinātai apguvei un promocijas darba struktūras 

izveidošanai. 

Eksāmens E – studiju tehnoloģijās un vadības teorijās aptver jaunākās 

zināšanas, koncepcijas un teorijas e - studiju tehnoloģijas un pārvaldības 

jomā. 
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Ierobežotās izvēles kursi padziļina doktorantu kompetenci izvēlētajos 

pētniecības virzienos.  Ierobežotās izvēles eksāmens var tikt kārtots kopā vai 

pa daļām atkarībā no eksāmenu procesa organizēšanas augstskolā. 

Svešvalodas kursa (īpaši angļu valodā) mērķis ir nodrošināt doktorantam 

sasniegt pietiekošu svešvalodas līmeni, lai varētu strādāt modernajā 

pētniecībā. 

Brīvās izvēles kursus doktorants izvēlas no augstskolas apstiprinātā brīvās 

izvēles kursa kataloga vai citu pasaules universitāšu doktorantu kursiem / 

vasaras skolām e-studiju pētniecības jomā. Doktorante L.Ulmane – Ozoliņa 

laikā no 2008. gada 1. novembra līdz 2009. gada 1. aprīlim studēja Zviedrijā, 

Gēteborgas Universitātes doktorantu skolā izglītības zinātnēs (DSES-

LEARN), kursā "Informācijas tehnoloģijas un izglītība" . 

Doktoranti piedalās arī jaunu e-studiju pētījumu un attīstības projektu 

sagatavošanā un īstenošanā. Tas dod iespēju doktora studiju laikā iegūtās 

teorētiskās un praktiskās atziņas aprobēt jaunu e -studiju kursu vai pētījumu 

projektu izstrādē. 
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4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums 
un  rezultātu analīze) 

Vērtēšanas sistēma doktora studiju programmā noteikta RTU 

Doktorantūras nolikumā (apstiprināts RTU Senātā 27.03.2006.), RTU 

Noteikumos par Promociju padomēm un promociju (apstiprināti RTU Senātā 

29.10.2007.), LiepU  Nolikumā par studijām (apstiprināts LiepU Senātā 

23.04.2007.), LiepU Promocijas padomju darbības nolikumā (apstiprināts 

LiepU Senātā 20.03.2006.). Nolikumos, noteikumos un universitāšu citos 

normatīvajos  dokumentos ietverto prasību saskaņošanu veic doktoru studiju 

programmas „E - tehnoloģijas un pārvalde” Programmas Padome. 

Saskaņā ar RTU un LiepU doktora studiju nolikumiem katra studiju 

gada beigās notiek doktoranta atestācija doktora individuālā darba 

izvērtēšanai. Katedras sēdes (LiepU) vai RTU Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes domes (RTU) atzinums par doktoranta darbu tiek 

protokolēts un iesniegts Zinātnes prorektoram. Atkārtota negatīva vērtējuma 

gadījumā tiek lemts par doktoranta atskaitīšanu (atskaitīšanas procedūra tiek 

organizēta saskaņā ar Doktora studiju nolikumu). 

Prasības doktora studiju teorētisko kursu apguvei, to darbību un 

pārbaudes formas ir iekļautas kursu programmās. Teorētisko kursu apguve 

tiek vērtēta 10 ballu sistēmā.  

Doktoranta studiju darba veids, rezultātu vērtējums un iegūtie 

kredītpunkti tiek ierakstīti doktoranta studiju kartē.  

Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka MK 

Noteikumi Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji” (27.12.2005.) Saskaņā ar minētajiem noteikumiem 

doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi 

veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku 

publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kas vērtējams kā būtisks 

ieguldījums e – studiju tehnoloģiju attīstībā. Promocijas darba galvenajiem 

rezultātiem jābūt publicētiem un aprobētiem starptautiskās konferencēs.  

Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā 

pozitīva vērtējuma Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijā. Pretendents ne 
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vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas 

padomē iesniedz: 

• promocijas darbu; 

• promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā; 

• apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un 

eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā; 

• autobiogrāfiju (Curriculum vitae); 

• publicēto darbu sarakstu un to kopijas. 

Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai 

komisijā. Komisija izvērtē pretendenta darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, 

nosaka neatkarīgu starptautisko ekspertu un paziņo par to promocijas 

padomei. Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas:  

• promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, 

no kuriem viens ir šīs padomes eksperts, bet divi – no citām 

zinātniskajām institūcijām. Promocijas darba recenzenti var būt 

Latvijas vai arī ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa 

eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē; 

• promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas 

darba kopsavilkumu) komisijas noteiktam neatkarīgam 

starptautiska līmeņa ekspertam atsauksmes saņemšanai; 

• promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas 

nedēļas iepriekš to izziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

laikrakstā „Zinātnes Vēstnesis”. 

5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un 
formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā 
ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos) 

Studiju programmas teorētisko kursu īstenošanā tiek izmantotas gan 

tradicionālās studiju metodes un formas: lekcijas, semināri, konferences, 

individuālais pētnieciskais darbs, gan tālmācība, piedāvājot programmas 

docētāju izstrādātos tālmācības kursus informācijas tehnoloģijās un 

organizējot videokonferences par semināru plānā ietvertajiem jautājumiem. 
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 Latvijas augstskolas ir īstenojušas vairāk nekā 30  e-studiju pētījumu 

un attīstības projektus. Lielāko daļu projektu augstskolas īsteno, sadarbojoties 

RTU, LiepU, DU, ViA, VeA, LLU. 2007. gadā minētās augstskolas īstenoja 

23 dažādus e – studiju pētniecības un attīstības projektus, kuros piedalījās gan 

vadošie augstskolu speciālisti, gan topošie zinātnieki un doktoranti. Tiecoties 

sasniegt  kopējus mērķus un īstenojot projektus E –studiju jomā, augstskolas 

efektīvi apmainās ar jaunākajām zināšanām un padara tās produktīvi gan 

praktiskajā, gan zinātniskajā nozīmē. Pašlaik minētās augstskolas ir 

sagatavojušas Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai projektu „Zināšanu 

sabiedrības tehnoloģiju kompetences centrs ” (ZALKTIS). Kompetences 

centra projekts un citi kopējie projekti veidos efektīvas sadarbības kanālus, 

kuri ir būtiski gan konkrētās doktora studiju programmas attīstībai, gan arī 

citu studiju programmu pilnveidei. 

Nozīmīgs pētījumu projektu rezultāts ir lietišķā spēle SPRĪDĪTIS, kas 

paredz e-studiju / spēles formā apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas:  

saskarsmes prasmes; lēmumu pieņemšanas prasmes projekta pieteikuma 

sagatavošanas kontekstā; iemaņas un prasmes novērtēt projekta iespējamos 

ieguvumus attiecībā pret organizācijas attīstības stratēģiju un iepriekš 

noteiktiem kritērijiem. 

 Projekta galvenās aktivitātes: lietišķās spēles mērķu un prasību 

analīze un modelēšana; iegūto zināšanu reģistrēšana un uzkrāšana; lietišķās 

spēles un atbilstoša e-studiju didaktiskā nodrošinājuma izstrāde; 

pilotpasākumu organizēšana; pilotpasākuma rezultātu izvērtēšana un lietišķās 

spēles uzlabošana; projekta rezultātu izplatīšana.  

Spēļu izstrāde ir starpnozaru joma, kurā iesaistīti ne tikai 

programmētāji un inženieri, bet arī pedagoģijas un sabiedrisko zinātņu 

speciālisti. Projektā strādāja: LiepU mācībspēki un doktoranti Mg.sc.comp. Dz. 

Tomsons, Mg.paed. J. Letinskis, Mg.paed. V. Tomsone, Dr.paed. A. Samuseviča, 

Dr.psych. I. Strazdiņa, Dr.paed. O. Zīds, Dr.math. K. Dobelis, Dr. biol. M. Zeltiņa, kā 

arī RTU mācībspēki un doktoranti Dr.sc.ing. I. Slaidiņš, Dr.sc.ing. M. Kirikova, 

Dr.phys. A. Kapenieks,  Mg.sc.ing. B. Žuga, Mg.phys. R. Gulbis, Mg.art. A. Strazds, 

Mg.sc.ing. G. Štāle,  Mg.sc.soc. J. Kapenieks, Mg.sc.ing. A. Meiers, M. Treijere, S. 

Gibže, L. Mangusa, G. Jākobsone-Šņepste. 
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Vairākus ESF projektus nozares kvalifikācijas prakšu pilnveidei vadījis 

programmas doktorants  Mg.paed. J. Letinskis. 

Asoc. prof. R. Ukstiņa un doktorante L.Ulmane - Ozoliņa darbojas 

projektā SW-Vir Camp at HIB Nr. 19019. Projekta ietvaros sadarbojas 12 

valstis, kuras kopā veido studiju kursus pedagoģijā, kurus studenti varēs apgūt 

e-mācīšanās variantā, studējot kopā ar projektā iesaistīto valstu studentiem.  

Asoc. prof. I Miķelsone MOODLE versijā veido mācību līdzekli 

studentiem  „Karjeras attīstība cilvēku dzīves ciklos”. 

RTU akadēmiskais personāls un doktoranti piedalās starptautiskos e-

studiju attīstības projektos kopš 1998. gada. Kopš programmas īstenošanas 

sākuma RTU akadēmiskais personāls un doktoranti ir īstenojuši sekojošus e-

studiju pētījumu un attīstības projektus:  

Nr.  Skaits Nosaukums 

 
 

1. 

 
Īstenotie 

starptautiskie 
pētniecības projekti1 

 
 
2 

1. STREP projekts ES 6. Ietvara Pprogramma  ELU_Enhanced Learning 
Unlimited 
2.  Izcilības tīkls (Network of Excellence) Kaleidoscope ES 6. Ietvara 
Programma. 

 
 
 

2. 

 
 
 

Valsts pētījumu 
programmu projekti 

 
 
 
3 

1. „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā 
atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim 
(PUMPURS)” ERAF projekts. 
2. "Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu 
sabiedrības prasmju attīstīšanai" ERAF projekts, projekta partneris, 
projekta idejas autors   
3. SCORM savietojamu mācību objektu izstrādes pētījumi lietošanai 
IDTV. IZM-RTU projekts, projekta vadītājs. – 10 000 Ls 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 

Latvijas Zin ātnes 
padomes, kā arī valsts 

pārvaldes iestāžu 
finansētie projekti 

 
 
 
 
 

15 

1. Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešu ar 
speciālām vajadzībām sociālai integrācijai ESF/PIAA, projekta idejas 
autors un zinātniskais vadītājs RTU.   
2. Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un mācību 
veicinoši pasākumi Valsts policijas Policijas skolā    ESF/PIAA, projekta 
zinātniskais vadītājs RTU.   
3. "Invalīdu nodarbinātības veicināšana" EQUAL, projekta partneris 
4.  Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot 
IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību ESF/PIAA, projekta   vadītājs   
5. Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” 
metodisko materiālu izstrāde un aprobācija ESF/PIAA, projekta partneris 
6. Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 
iesācējiem.  ESF/PIAA projekts    
12. Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 
profesionāļiem. ESF/PIAA projekts   
13. "Tālākizglītības programma dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un 
MVU attīstībai, lietojot inovatīvas e-studijas (PURENE)" ESF/PIAA 
projekts, projekta partneris 

 „Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši 

                                                 
1 Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli (Networks of excellence), integrētie 
projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), kopīgo projektu (collaborative 
projects), koordinācijas un atbalsta aktivitāšu projektu (coordination and support action), 
Eiropas sadarbības projektu zinātnē un tehnoloģijā (COST), Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas zinātnisko projektu (NATO) un citi starpvalstu zinātniskās sadarbības projekti 
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Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” ESF/PIAA projekts   
15. „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes 
uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" ESF/PIAA   

 
 
 

4. 

 
 

Latvijas vai ārvalstu 
komersantu finansētie 
pētniecības līgumdarbi 

 
 
 
4 

1. Pētījums par eIepirkumu Latvijā. Pasūtītājs firma  „CONSULTORES 
de AUTOMATIZACION y ROBOTICA S. A”  Spānijā   
2. Virtuālās Rīgas multimediju spēles izstrāde. Pasūtītājs – Dženovas 
Universitāte   
3. Multimediju mācību materiāli eRīgas projektam. Līgums ar Rīgas 
Domi   
4. eKursu organizēšana cietumos, Līgums ar Rīgas Domi   

 
 

5. 

 
Interreg, Life, 

EUREKA un Eiropas 
Savienības 

strukt ūrfondu lietišķo 
pētījumu projekti 

 
 
 
2 

1. „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā 
atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim 
(PUMPURS)” ERAF projekts, projekta zinātniskais vadītājs – 200 000 Ls 
2. "Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu 
sabiedrības prasmju attīstīšanai" ERAF projekts, projekta vadītājs RTU, 
RTU ir projekta partneris, projektu vada Liepājas Universitāte. Kopā 
200000 Ls, RTU – 100 000 Ls. 

 

RTU Tālmācības studiju centrā Rīgā, Āzenes ielā 12, 229. telpā katru nedēļu 

pirmdienās 17.00 notiek zinātniskie / e-studiju attīstības semināri, kuros 

piedalās akadēmiskais personāls, doktoranti, studenti. Semināros piedalās 

RTU un LiepU dalībnieki. Kopš 2009. gada marta tas notiek ar augstas 

kvalitātes Tandberg videokonferences aparatūras palīdzību. 

 Semināru tematika katra mācību gada 2. pusgadā ietver arī eksāmena 

E-studiju tehnoloģija un pārvaldība jautājumus. (1.pielikums) 

 

6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās augstākās izglītības standartam  

Doktora studiju programma izstrādāta, ievērojot AIP lēmuma Nr.62 

Noteikumi par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu 

(18.06.1999) prasības noteikt doktora studiju programmai 144 kredītpunktu 

apjomu un to sadalījumu obligātajos un izvēles priekšmetos, vienlaikus 

paredzot individuālo pētniecisko darbu promocijas darba izstrādei. 
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Programmas struktūra 
Teorētisko kursu apguve Individuālais pētnieciskais darbs, 

promocijas darba izstrāde 
Obligātās daļas kursi 
21 KRP 
Ierobežotās izvēles daļas kursi 
15 KRP, tai skaitā vismaz 5 KRP no 
Informāciju tehnoloģiju daļas vai 
Izglītības un organizācijas zinātņu 
daļas atkarībā no iegūstamā doktora 
grāda (kursus izvēlas doktoranta 
vadītājs) 
Izvēles kursi 
6 KRP 

 

42 KRP 102 KRP 
KOPĀ  144 KRP 

 

6.2. Doktorantūras studiju programmas salīdzinājums ar Latvij ā un 
ārzemēs īstenojamām studiju programmām. 

Lai iegūtu plašu un savlaicīgu doktora studiju programmas salīdzinājumu 

ar ārzemēs īstenojamām studiju programmām. RTU un LiepU zinātnieki 

piedalījās IES 6. Ietvarprogrammas Ekselences pētījumu tīklā Kaleidoscope. 

Kaleidoscope mērķis ir panākt Eiropas pārākumu E-studiju starpdisciplinārajos 

pētījumos un tehnoloģiju attīstībā e-Studiju jomā, kas ir "zināšanu ekonomikas 

dzinējspēks" ( Ruttenbur, B., et al, eLearning: The Engine of the Knowledge 

Economy, eLearning Industry Report Morgan Keegan, 2000). 

Ekselences pētījuma tīkla ietvaros konsorcijs, kurā ietilpst RTU un LiepU 

speciālisti, ir sagatavojis plašu ziņojumu par doktorantūras līmeņa pētījumiem un 

programmu stāvokli vadošajās Eiropas universitātēs dažādās Eiropas valstīs. Šis 

ziņojums ESP projekta   Maģistratūras un doktorantūras programmu attīstīšana e-

studiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA" ietvaros ir 

visplašākais pašlaik pieejamais pārskats E-studiju tehnoloģiju un pārvaldības 

jomā. Pārskata četras daļas pievienojam licencēšanas dokumentiem. 
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Starpdisciplināru e-studiju tehnoloģiju studiju programmu sal īdzinājums 
Tventes Universitātē, Oslo Universitātē un Rīgas Tehniskajā 
universitātē/Liepājas Universitātē 
 

Tventes universitāte  (Nīderlande). 

Universitātes nosaukums: Faculty of Behavioral Sciences, Department of 

Instructional Technology. University of Twente. 

Uzvedības zinātņu fakultātei ir īpaša vieta Nīderlandes universitātēs, 

kas apvieno izglītības, komunikācijas, psiholoģijas un tehniskās zinātnes. Tā 

ir arī Nīderlandes vadošā izglītības pētījumu institūcija. 

Nīderlandes doktoranti piedalās vietējās vai starpuniversitāšu pētījumu skolās, 

kuru mērķis ir apvienot mācības ar augstas kvaltātes pētījumiem. 

Kursu programma ir organizēta moduļos, no kuriem obligāti ir sekojoši:  

- ICO Introductory Course (time investment 200 hours) 

- Three ICO master classes (time investment for each master class 100 

hours) Atleast on of these masterclasses has to relate to 

methodological analysis (“Quality Analysis” or “ Multilevel 

Analysis”) 

- ICO international summer school (time investment 100 hours). 

Ievada kurss aptver izglītības pētniecības pamatus. Doktoranti raksta 

pārskata rakstus par savas disertācijas tēmām. Katru gadu pārmaiņus notiek 

kursi “Qualitative Analysis” un “Multi-level Analysis”. Tie ietver teorētiskas 

metodes praktiskās nodarbības, kurās studenti praktizē metodes un 

tehnoloģijas. Vēl katru gadu notiek specializēti kursi, kurus parasti vada 

uzaicināti ārzemju lektori angļu valodā. 

Pētījumi ir galvenais doktoranta uzdevums. Doktorantam jāapgūst 

neatkarīga pētnieka prasmes. Doktorantiem ir uzdevums prezentāt savas 

jaunās zināšanas akadēmiskos žurnāl os  un zinātniskās konferencēs.  

 

Oslo universitāte (Norvēģija)  

Nosaukums: InterMedia Oslo, University of Oslo 

Contact name: Sten Ludvigsen, sten.ludvigsen@intermedia.uio.no 

Website: http://www.intermedia.uio.no/index_en.html 

InterMedia kopš 1998 ir izveidojuši divus jaunus virzienus Oslo Universitātē:   

− Mācīšanās un ICT; 
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− Dizains un digitālās vides.   

Viens no galvenajiem mērķiem ir starpdisciplināru zināšanu attīstīšana starp 

dizainu, komunikāciju un izglītību, kas tiek attīstīts veicot pētījumu un 

attīstības projektus. 

IKT attīstība rada jaunus apstākļus mācībām un komunikācijai. 

Dažādu tehnoloģiju un mediju konverģence rada jaunus apstākļus jaunām 

idejām. Pētījumi aptver digitālo kompetenču jautājumus, e-resursu radīšanu 

un to ietekmi uz cilvēku sadarbību dažādos institucionālos kontekstos. 

Salīdzinājuma turpin ājumu ar Lankasteras Universitāti   

 (pielikumu sk. 336.lpp) 
Programmu salīdzinājuma tabula 

 

Nr. Universitāte, Doktora 
studiju programma 

Pētījumu starpdisciplinārais 
raksturs 

Doktora studiju kursu 
raksturojums 

Doktora studiju pētījumu 
raksturojums 

1. Faculty of Behavioral 
Sciences, Department of 
Instructional 
Technology. University 
of Twente 

Uzvedības zinātņu fakultātei ir 
unikāla vieta Nīderlandes zinātnē, 
kas apvieno izglītības, 
komunikācijas, psiholoģijas un 
tehniskās zinātnes. 

Nīderlandes doktoranti piedalās 
vietējās vai starpuniversitāšu 
pētījumu skolās, kuru mērķis ir 
apvienot mācības ar augstas 
kvaltātes pētījumiem. 
Kursu programma ir organizēta 
moduļos, no kuriem obligāti ir 
sekojoši:  
- ICO Introductory Course (200 st.) 
- Trīs ICO master classes (katrs 100 
st.) 
Vismaz viens kurss attiecas uz 
pētījumu metodiku 
(“Quality Analysis” or “ Multilevel 
Analysis”) 
100 st. paredzētas speciālajos kursos 
starptautiskā vasaras skolā.   

Pētījumi ir galvenais doktoranta 
uzdevums.  
Doktorantam jāapgūst neatkarīga 
pētnieka 
 prasmes.  
Doktorantiem ir uzdevums prezentāt  
savas jaunās zināšanas akadēmiskos 
 žurnālos  un zinātniskās konferencēs. 

2. InterMedia Oslo, 
University of Oslo 
 

Viens no galvenajiem mērķiem ir 
starpdisciplināru zināšanu 
attīstīšana starp dizainu, 
komunikāciju un izglītību, kas tiek 
attīstīts veicot pētījumu un 
attīstības projektus. 
IKT attīstība rada jaunus apstākļus 
mācībām un komunikācijai. 
Dažādu tehnoloģiju un mediju 
konverģence rada jaunus apstākļus 
jaunām idejām. Pētījumi aptver 
digitālo kompetenču jautājumus, e-
resursu radīšanu un to ietekmi uz 
cilvēku sadarbību dažādos 
institucionālos kontekstos. 

Mācību komponenete ir vismaz 30 
kredītpunktu – pusgada pilna laika 
studijas.   Kursu kopskaits ir 
apmēram desmit.  Obligātie ir 18 
KP, bet 12 var izvēlēties no 
apstiprinātajiem kursiem, saskaņojot 
ar vadītāju.   Doktorantam pirms 
eksāmena obligāta ir vismaz puse 
nedēļas prakse akadamiskajā 
publicēšanā. 
    
  
 

Doktorantiem jāsagatavo četri 
zinātniski raksti,  
no tiem diviem jābūt publicētiem 

3. Centre for Studies in 
Advanced Learning 
Technology (CSALT). 
Lancaster University 
 

1. daļa  (pirmais un otrais gads) 
programma sastāv no: 
- Modulis A: Pētīšanas metodes un 
Sociālo zinātņu filozofija 
- Modulis B: Praktiskā apmācība 
un pilnveidošanās 
- Galvenais modulis: Politika, 
pārmaiņas un organizatoriskā 
attīstība 
- Galvenais modulis: Izglītība, 
apmācība un darbs 
- Galvenais modulis: Skolotāju 
izglītošana un novērtēšana  
 

Tā ir nepilna laika programma PhD 
Izglītības pētījumos, kas tika 
izveidota, lai apkopotu pieredzējušo 
profesionāļu vajadzības augstākās 
izglītības un tālākizglītības jomās. 
Studenti apgūst četru gadu 
programmu, kuras laikā nozīmīgākā 
darba daļa ir strukturēta, atbalstīta un 
novērtēta  moduļu veidā, kas ietver 
tiešās studijas un klātienes 
apmācības. Studenti raksta arī 
pētniecības disertāciju. 

CSALT vēlamie pētījumu virzieni: 
mācīšanās tīklā, apmācība, izmantojot 
datoru, apmācība ar simulācijām un 
virtuālo realitāti. 
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Izglītības attīstības doktorantūras studiju programmas Latvijā tiek īstenotas 

Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē, Daugavpils Universitātē. Šajās 

programmās netiek īstenoti starpdisciplināri pētījumi, to īstenotāji regulāri 

nepiedalās ES 5., 6., un 7. ES Ietvara pētījumu programmas projektos. 

RTU DITF īsteno doktorantūras studiju programmu informācijas 

tehnoloģijās, vairākas doktora disertācijas ir par intelektuālu sistēmu ontoloģiju 

pētījumiem izglītības situācijās. Programmas īstenotāji attīsta inženiertehniskos 

risinājumu pētījumus, kuri varētu tikt izmantoti izglītībā. 

Jaunā doktorantūras studiju programma atšķiras ar savu starpdisciplināro 

raksturu, izglītības vajadzībās centrētiem pētījumiem. Pētījumi tiek īstenoti 

sadarbojoties RTU, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes 

zinātniekiem. Programmu īstenotāju rīcībā ir starptautiska līmeņa e-studiju 

attīstības un pētniecības pieredze un infrastruktūra 

(e-studijas, t-studijas, m-studijas). 

Doktorantūras programmas īstenotājs RTU Tālmācības studiju centrs 

regulāri ES 5., 6. un 7. Ietvara pētījumu programmas projektos. Projektu 

īstenošanā aktīvi piedalās doktoranti. Tas dod iespēju gan nodrošināt zināšanu 

apriti ar spēcīgām Eiropas e-studiju pētnieku grupām, gan doktorantiem 

piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs. Doktora studiju laikā 

doktoranti apgūst prasmes sagatavot un īstenot starptautiskus pētījumu projektus. 

Šīs prasmes ir ļoti svarīgas zināšanu sabiedrības zinātniekam – tas dod iespēju 

pēc doktorantūras studijām produktīvi strādāt augstskolās un uzņēmumos, kuri 

cenšas izmantot augošās zināšanu ekonomikas iespējas. 

Doktorantūras programma ir vērsta uz to, lai sekmētu tradicionālo 

saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un tehnoloģiskās 

bāzes, kā arī radot jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu un modernu 

tehnoloģiju veidotas nozares, tādejādi izlīdzinot reģionālās atšķirības darbaspēka 

nodarbinātībā un veicinot sociāli ekonomisko attīstību. 

6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem 
sešiem gadiem. 

Darba devēji un absolventi ir sociālie partneri, kuriem ir būtiska loma 

studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. LiepU interesēs ir pilnveidot 

atgriezenisko saiti ar šīm grupām, izmantojot to resursus un potenciālu. Darba 

devēju fokusgrupās noskaidrotais viedoklis tiek izmantots studiju programmu 

attīstības plānu izstrādei. Ar LPA Senāta lēmumu (2008.04.07.) ir apstiprināta 
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darbības programma „Par LiepU rīcības programmu absolventu un darba 

devēju sadarbības veicināšanai”.  

2007.gada pavasarī LiepU tika veikta Kurzemes plānošanas reģiona 

pašvaldības plānošanas un attīstības struktūrvienību aptauja par darba tirgus 

attīstības prognozēm, kas apstiprināja LiepU pieņēmumu, ka jautājumi par 

darba tirgus attīstību nav analizēti pašvaldībās. 

Sadarbības veidošanā ir identificētas vairākas problēmas, kas ir maz 

ietekmējamas: 

1. Nav izstrādāta Latvijas darba tirgus attīstības ilgtermiņa prognoze; 

2. Darba devēju nespēja prognozēt attīstības tendences turpmākajiem 

sešiem gadiem, kā to prasa normatīvi, akreditējot studiju programmas; 

3. LiepU cilvēkresursu noslogotība un aizņemtība, veidojot sadarbību ar 

darba devējiem; 

4. Mērķtiecīgas darbības programmas neesamība. 

Izvērtējot esošo situāciju, Liepu Senātā ir nolemts veikt konkrētas 

aktivitātes sadarbības un atgriezeniskās saites veidošanai ar absolventiem un 

darba devējiem: 

1. Izveidot koordinācijas padomi, kas veidotu sadarbību ar absolventiem 

un darba devējiem; 

2. Veikt darba devēju aptaujas visās studiju jomās;  

3. LiepU ikgadējā pašnovērtējuma ziņojumā izstrādāt sadaļu „Darbs ar 

absolventiem un darba devējiem”.  
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7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

Pašlaik studiju programmā studē 15 doktoranti. 

1.kursā : 

2 doktoranti (LiepU),  

  2 doktoranti (RTU). 

2.kursā : 

3 doktoranti (LiepU), no kuriem vienam doktorantam piešķirts 

akadēmiskais atvaļinājums; 

  4 doktoranti (RTU). 

 3.kursā: 

 
1 doktorants (LiepU); 

  3 doktoranti (RTU). 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

Uzņemšana un imatrikulācija RTU un LiepU notiek saskaņā ar Senātā 

apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem, izvērtējot iestājpārbaudījumu 

rezultātus. Iestājpārbaudījumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Pretendentu 

iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē rektora apstiprināta komisija. 

Pretendenti tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu. 

Doktora studijas plānotas par valsts budžeta līdzekļiem, par 

personīgiem līdzekļiem, kā arī  citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

Vietu skaits noteikts atbilstoši RTU un LiepU noslēgtā sadarbības līguma par 

doktora studiju programmas „E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība” izstrādi 

un realizācijas nosacījumiem. 

7.3. Absolventu skaits 

 Studiju programma uzsākta realizēt 2007./2008. studiju gadā. Pirmie 

absolventi iespējami 2009./2010. studiju gadā. 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas rezultāti ir viens no studiju procesa kvalitātes 

rādītājiem. Studējošo aptauju veic studiju programmu direktori, saskaņā ar 
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KVS noteikto procedūru. Iegūtos rezultātus apkopo LiepU Socioloģisko 

pētījumu centrs. Aptauju rezultāti tiek izmantoti programmas satura un 

realizācijas izvērtēšanā un pilnveidošanā. Lai mērķtiecīgi studētu doktora 

studiju programmā, noteicoša ir mācībspēka darba kvalitāte un veiksmīgas 

sadarbības veidošana ar studentu. 2009. gadā LiepU tiek veikta aptauja par 

studiju kursa mācībspēku darbu. Kopumā tika novērtēti trīs mācībspēki. 

Aptaujas dati atspoguļo kopējo mācībspēku vērtējumu.  

Aptaujā piedalījās 2.un 3.kursa doktora studiju programmas „E – 

studijas tehnoloģija un pārvaldība” studenti. Studentiem tika lūgts izvērtēt 

docētāju darbu pēc šādiem kritērijiem: 

 Pilnīgi 
 piekr ītu 

Dr īzāk 
 piekr ītu 

Dr īzāk  
nepiekrītu 

Pilnīgi 
 nepiekrītu 

Nevaru 
 pateikt 

1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar 
prasībām kursa apguvei un kursa programmu 

  
  2 

 
3 

 
2 

 
0 

 
2 

2. Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta 
kursa apguve 

 
3 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

3. Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 3 3 1 0 2 
4. Kursa viela lieki nedublējas ar citu kursu 
vielu 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

5. Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 3 4 2 0 1 
6. Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju 
kursu 

 
3 

 
4 

 
1 

 
0 

 
1 

7. Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā 
paredzēto vielu 

2                    2  0 0 5 

8. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 3 4 1 0 1 
9. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 

 
5 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

10. Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes 
veicināja tēmas izpratni 

 
3 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

11. Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru 
u.c.) (atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs 
neizmantoja palīglīdzekļus) 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
2 

12. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 0 6 1 0 1 
13. Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību 
procesā 

 
3 

 
3 

 
1 

 
0 

 
2 

14. Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa 
semestra laikā 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
5 

15. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija 
labvēlīga 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

16. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 5 2 0 0 2 
17. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez 
kavēšanās 

 
3 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

18. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī 
pasniedzēja 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

19. Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības 
pakāpi 

Pārāk grūts 
3 

Grūts 
4 

Piemērots 
5 

Viegls 
0 

Nevaru 
Pateikt - 0 

20. Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 100 - 75% 
2 

74 - 50% 
4 

49 - 25% 
1 

Mazāk 
1 

Nevaru 
pateikt - 1 

21.Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa 
saturu, mācību metodēm un organizāciju, 
pārbaudes formās, mācību materiāliem u.c. kursu 
aspektiem. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Aptaujas iegūtie rezultāti atspoguļo pozitīvu mācībspēku vērtējumu, 

kas liecina par  mācībspēku  kompetenci, lai kvalitatīvi apgūtu kursa 
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programmu. Sadarbība un komunikācija kopumā ir konstruktīva. Mācībspēku 

izmantotās mācību metodes un darba formas ir veicinājušas tēmas izpratni un 

vēlmi papildināt iegūto informāciju. Kursa apguves grūtības pakāpe tiek 

vērtēta kā grūta, bet  piemērota. 

Doktoranti ir izteikuši vēlmi saņemt plašāku informāciju par kursu 

programmu saturu, prasībām un apguves vērtējumu. 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Skatīt 7.3. punktu. 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā nodrošina 

studējošo pārstāvniecība augstskolas darba lēmējinstitūcijās: Zinātnes 

padomē, Fakultātes domē, Stipendiju komisijā, Senātā. Būtisks studējošo 

līdzdalības aspekts ir doktorantu iekļaušanās universitāšu tālmācības centru un  

zinātnisko institūtu pētniecības projektu izstrādē un to realizācijā. (Projektu 

sarakstu skatīt 2.pielikumā) 

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērt ējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmas realizācijā iesaistīti ir RTU, LiepU un DU 

mācībspēki. Lai doktorantiem nodrošinātu pietiekoši plašu pētniecības 

spektru, studiju programmā iekļauts samērā liels akadēmiskā personāla skaits. 

Akadēmiskā personāla sarakstā Liepājas Universitātē iekļauti 18 mācībspēki, 

RTU iekļauti 8 mācībspēki, Daugavpils universitātē  - 4. 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 

 Katram studiju kursam tiek plānots viens vai vairāki docētāji iespēju 

robežās no programmu realizācijā iesaistītajām universitātēm. Šāds plānojums 

sekmē sistemātisku sadarbību starp abu augstskolu mācībspēkiem. 

 LiepU ievēlēti ir 11 mācībspēki jeb 61% no programmā iesaistīto 

mācībspēku skaita. RTU ievēlēti ir 10 mācībspēki.  
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8.3. Zinātņu doktori vai profesori 

Liepājas Universitātē no 18 programmā iekļautajiem mācībspēkiem 11 

ir ievēlēti darbā LiepU: 2 Dr.sc.comp., 1 Dr.mat., 1 Dr.oec., 1 Dr.psych., 6 

Dr.paed. un 7 pieņemti darbā: 1 Dr.phys., 1 Dr. habil.sc.ing., 3 Dr.sc.ing., 1 

Dr.sc.comp. un 1 Mg. paed. Rīgas Tehniskajā universitātē: 1 Dr., 1 Dr. fiz., 1 

Dr. habil. ing., 4 Dr. ing.,1 Dr.philol., ) DU - 2 Dr. paed., 

 2 Dr.psych. 

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

Doktorantūras studijas LiepU uzsāktas tādās programmas attīstībai 

stratēģiski nepieciešamās nozarēs kā datorzinātne (1), komunikāciju zinātne (1), 

vadībzinātne (1), informācijas tehnoloģijas (3). Mg.sc.comp. A. Jansone 

pabeigusi doktorantūras studijas un aizstāvējusi promocijas darbu LU 

datorzinātnes nozarē: izstrādāta pieeja un kritēriji kadastra kartes kvalitātes 

novērtēšanai un izmantošanai LR Valsts zemes dienestā. 

Valstī aizkavējusies ES struktūrfondu apguve nav ļāvusi uzsākt plānoto 

finansējuma apguvi LiepU doktorantūras programmu doktorantiem un 

pēcdoktorantūras pētījumiem. 

 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Doktorantūras programmā tiek veikti starpdisciplināri pētījumi, kā 

dažādas IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) var lietot mācību, 

izglītības un kompetenču attīstīšanai rītdienas mūžizglītībā. Pētījumu 

tehnoloģiskā ass ir e-studijas, t-studijas un m-studijas (to programmas īstenotāji ir 

oriģināli starptautiski prezentējuši ar nosaukumu eBig3). Nākošajā zīmējumā 

papildus tehnoloģiskajiem pētījumiem kā pētījumu virzieni ir iezīmēti 

starpdisciplināri e/t/m studiju ātro procesu un e/t/m-studiju ilglaicīgo procesu 

pētījumi. 
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Detalizētākas doktorantūras programmas pētījumu aktivitātes turpmākajos sešos 

gados apkopotas 3.pielikumā.Virzienu saraksts un saturs tiek pilnveidots 

atbilstoši State of the Art e-studiju pētniecībā. Virzienu stratēģiskais ietvars tiek 

attīstīts sekojot ES Ietvara pētījumu programmu darba programmām (tās tiek 

atjauninātas ik divus gadus). Savstarpējā sasaiste starp minētajām zinātniskajām 

problēmām, plānotajām aktivitātēm, un sasniedzamajiem rezultātiem shematiski 

attēlota nākošajā zīmējumā. 
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Nozaru lietišķie pētījumi saistīti ar studiju programmu kvalitātes 

pilnveidi, e- studiju tehnoloģiju izpēti un aktuālu e- studiju kursu izstrādi, 

zināšanu pārvaldību, e-ekoloģiju, m-studijām (mobilo ierīču izmantošana 

mācībām), t-studijām (interaktīvas un tradicionālās televīzijas izmantošana 

mācībām), kā arī e- studiju formas pilnveidi. 

Programmas pētnieciskās aktivitātes spēj efektīvi risināt minētās 

zinātniskās problēmas, tās seko eEiropas programmas konceptuālajām 

vadlīnijām, un tās ņem vērā iepriekšējās desmitgades neveiksmes e-studiju 

attīstībā. 

Par alternatīviem risinājumiem varētu nosaukt visu eStudiju 

tehnoloģiju pirkšanu, taču tas nav ieteicams, jo modernās nācijas pašlaik 

uztver labu zināšanu sabiedrības izglītību kā ilgtspējīgas identitātes garantu. 

Cita alternatīva būtu izvairīties no starpdisciplināriem pētījumiem un 

vairāk attīstīt IKT lietojumus, taču tas atkārtotu jau ap 2000. gadu pieredzētās 

e-izglītības neveiksmes. 
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Ir izveidota īstenoto un pašlaik realizējamo projektu datu bāze, 

sagatavoti pamatojumi un nepieciešamā bāzes informācija līdzekļu piesaistei 

no ESF, ERAF, VIP, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības. Programmas, Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības 

programmas, Interreg programmas u. c. avotiem. Saskaņošanā ir sadarbības 

līgumi par papildus līdzekļu piesaisti no Kurzemes reģiona pašvaldībām un  

biznesa struktūrām. Pētniecisko institūciju attīstība aktivizē gan mācībspēku, 

gan doktorantu līdzdalību augstākā līmeņa (maģistra, doktora) studiju 

īstenošanā, zinātniskās vides veidošanā un darbu daudzveidīgu pētniecības 

finansēšanas avotu piesaistei – pētniecības personāla un zinātniskās 

infrastruktūras attīstīšanai. 

Doktora studiju programma „E-tehnoloģijas un pārvaldība ” veidota kā 

starpnozaru studiju programma, kuras attīstību pamatā ietekmē pētniecības 

rezultāti šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs: datorzinātne un  informācijas 

tehnoloģijas, vadībzinātnes,  pedagoģija un psiholoģija. 

Programmas īstenošanā piedalās ārzemju latviešu izcelsmes amerikāņu 

zinātniece Dr.hist. Merija Jirgensons. Pašlaik Latvijā pēc doktora disertācijas 

aizstāvēšanas Kembridžas Universitātē (UK) plāno atgriezties jaunā latviešu 

zinātniece Daiga Kamerāde. 

Pārskata periodā iepriekš minētajās zinātņu nozarēs veiktas šādas 
aktivit ātes: 

• Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas (LiepU) 

Turpināta ERAF finansētā projekta Inovatīvi programmatūras 

inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai 

īstenošana (vad. – Dr.paed. A. Samuseviča, vad. asistents – Dz. Tomsons). 

Projekta mērķa sasniegšanai veikti pētījumi par to, kādas zināšanas un 

prasmes nepieciešamas zināšanu sabiedrībā, tiek veidota projektu īstenošanas 

zināšanu krātuve, izstrādāts e- studiju kurss par inovatīvajām pieejām projektu 

sagatavošanā. Sadarbībā ar RTU Tālmācības studiju centru, DU, Vidzemes 

Augstskolu un Rēzeknes Augstskolu tiek īstenots ESF projekts 

Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana 

atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām (vad. – Dz. Tomsons). 

Projekta mērķis ir studiju programmu uzlabošana tehnoloģiju ietilpīgās 

nozarēs, veicinot akadēmisko studiju programmu saskaņošanu ar starptautiski 
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atzītām sertifikācijas prasībām, kā arī akadēmiskā personāla kompetences 

palielināšana.  

Vadībzinātne (LiepU) 

 Definēts pētījumu virziens Vadībzinātņu attīstības stratēģija un taktika 

zināšanu sabiedrībā: Izglītības un sabiedrības vadība – prof. Dr.paed. O. 

Zīds;  

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālā kompetence un izglītības iestāžu 

efektīva pārvaldība – asoc.prof. Dr.oec. D. Celma.  

Pedagoģija (LiepU) 

Pētījumu tematika un docētāju pētnieciskās darbības virzieni ir saistīti 

ar valsts un reģiona aktuālajām problēmām mūsdienu pedagoģiskajā procesā 

skolā un augstskolā: izglītības un audzināšanas problēmu risināšana mainīgajā 

sabiedrībā, skolotāju izglītības problēmu kvalitatīvā analīze un attīstības 

perspektīvas ilgtspējīgas darbības kontekstā multikulturālā sabiedrībā, studiju 

darbu modernizācija augstākās izglītības iestādē.  

 Vispārīgās pedagoģijas apakšnozares vienojošā tēma Pedagoģiskās 

kompetences veidošanās izglītības procesa humanizācijas aspektā apvieno 

pētniekus darbības plānošanas un izvērtēšanas periodā, tā sniedz iespēju 

docētājiem produktīvi nodarboties ar individuālo pētniecību atbilstoši 

pienākumu izpildes nosacījumiem. Tas ir pozitīvs aspekts. Tā kā vēl joprojām 

pētniecība ir un būs katra mācību spēka atbildība, pētījuma rezultāti ir atkarīgi 

no katra motivācijas un individuālajām iespējām. 

Psiholoģija (LiepU) 

Pārskata periodā konkretizēta attīstības psiholoģijas nozares pētniecības 

tēma Cilvēka personības attīstība. Programma mācībspēki piedalās Vispārējās 

izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras un ESF nacionālās programmas 

projektā Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide –doc., 

Dr.psych. I.Strazdiņa 

Dalība zinātniskajos pasākumos (RTU) 

EKD modelēšana. 

EKD (Enterprise Knowledge Development) modelēšana ir efektīva 

metode organizāciju stratēģijas attīstīšanai sarežģītās situācijās. Dažu dienu 

laikā modelēšanas 
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dalībnieki  (8-12 cilvēki) iegūst noderīgus modeļus lēmumu pieņemšanai, 

kuros ietvertas katra dalībnieka zināšanas. 

Autori: pētn. G.Štāle, pētn. B.Žuga, vad.pētn. A.Kapenieks. 

Video plūsmošanas tehnoloģijas e-Studijām. 

Mācību materiālu sagatavošana videofailu formā. 

Materiālu publicēšana CD-ROM un Internetā. 

Darbojošs paraugs www.riga.lv portālā. 

Autori: pētn. R.Gulbis, vad.pētn. A.Kapenieks, pētn. B.Žuga, asist. I.Kudiņa. 

 

Audio apstrādes tehnoloģija.  

Augstas kvalitātes audio apstrādes tehnoloģija e-studiju un citām vajadzībām. 

Autors: pētn. A.Strazds. 

Komercializācijas piedāvājumi:  

Multimediju tehnolo ģijas e-studiju vajadzībām.  

Video, audio, mijiedarbību (interactivity) tehnoloģijas. 

E-Kursu konceptuālā dizaina un detalizētā dizaina tehnoloģijas. CD-ROM un 

Intreneta versiju izstrādes tehnoloģijas. 

Autori: vad.pētn. A.Kapenieks, pētn. B.Žuga, pētn. R.Gulbis, pētn. A.Strazds. 

 
Mācībspēku publikācijas, līdzdalība projektos, konferencēs, padomēs, 

profesionālajās organizācijās, komisijās u.c. institūcijās apkopota universitāšu 

ikgadējos pārskatos par pētniecības darbu pašnovērtējuma ziņojumos.  
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras 
nodrošinājums(materiāli tehniskais un metodoloģiskais 

nodrošinājums) 
 

Vienam pilna laika studiju doktora studiju programmas studentam 

maksimālais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 2007./2008. studiju 

gadam aprēķināts saskaņā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 

„K ārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.  

Neskatoties uz inflācijas ietekmi budžeta izpildē, universitātes ir 

ieguldījušas līdzekļus studiju korpusu un dienesta viesnīcu sakārtošanai, 

datortehnikas iegādei un infrastruktūras modernizēšanai, zinātniskās 

pētniecības projektu īstenošanai.  

Materi āli  tehniskais un metodiskais nodrošinājums RTU 

E – produktu un e – pakalpojumu pētījumiem 

 Multimediju laboratorija (profesionāla aparatūra/programmatūra) 

- Mikserpults Yamaha O2R96; 

- HDD ierakstītājs Tasca MX – 2424; 

- Trīs TC EPF moduļi (4 DSP/PowerPC); 

- Blue Mouse mikrofoni; 

- Canon XL1S videokamera; 

- Audio/video apstrādes programmatūra; 

- Interaktīvo multimediju izstrādes/pētniecības programmatūra. 

Ciparu televīzijas laboratorija – iDTV produktu izstrādei un testēšanai 

- Modulātors Dektec DTA – 110T. iDTV ; 

- Izstrādes D – kastīte ADB T75 – DEV 

Mobilo bezvadu un sadarības tehnoloģiju p ētījumiem 

- Vadu/bezvadu tīklu infrastruktūra; 

- GPRS, DGE, CDMA, UMTS, 802.11a/b/b+/g/n, Bluetooth, RFID; 

- Plūsmošanas sesrveri; 

- Videokonferenču iekārtas; 

- IP protokolu/tīkla analīzes programmatūra; 

- Portatīvie datori; 

- Viedtālruņi 

- PDA. 
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GRID klasteris – tīkla infrastruktūras pētījumi, datu analīze 

- 9 SunFire serveri (21 kodols), piekļuve līdz 1000 procesoriem 

BalticGrid tīklā; 

- 1,3 TB datu glabātuve; 

- Zinātnisko aprēķinu programmatūra. 

Zināšanu pārvald ības pētījumiem un risinājumiem 

- Sun, Intel Xenon 2 – proc. Serveri; 

- Zināšanu pārvaldības programmatūra (komerciālā/atvērtā koda). 

Materi āli  tehniskais un metodiskais nodrošinājums LiepU 

Studiju mērķu sasniegšanai Liepājas Universitātē izveidotas 6 datoru 

klasēs, kurās kopā uzstādīti vairāk nekā 200 IBM PC tipa datori. Bez tam 

Matemātikas un informātikas katedras rīcībā ir trīs video/datu projektori un 

trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan datoru klasēs, gan 

auditorijās. Kopumā Universitātes rīcībā ir 10 video/datu projektori. 

Doktoranti patstāvīgajam darbam izmanto arī 7 datorus bibliotēkas lasītavā un 

12 datorus brīvpieejas klasē. 

Katrā darba vietā uzstādīti operētājsistēmas MS Windows XP, MS 

Office XP 2003, MS Office XP 2007, MS Windows VISTA. Visi datori 

saslēgti lokālajā tīklā (ar Windows NT serveri), kas nodrošina studentu 

patstāvīgo darbu glabāšanu un pieeju arī citām programmu sistēmām – 

programmēšanas sistēmas Turbo Pascal 7.0, MS VisualBasic 5.0/6.0,datu 

bāzu pārvaldības sistēmas MS Access, MS SQL Server 2000, GRADE, 

DERIVE, grafiskais redaktors CorelDraw u.c. Noslēgtas vienošanās ar 

kompānijām Microsoft un Visual Paradigm International, Ltd. par to 

izstrādāto rīku izmantošanu studiju procesā. No visām darba vietām ir 

nodrošinājums Internet pakalpojumi. Liepājas Universitāte uztur vienu no 

Latvijas akadēmiskā tīkla LATNET zariem. Šim nolūkam tiek īrēta izdalītā 

telefonsakaru līnija Liepāja – Rīga, kas šobrīd nodrošina datu apmaiņu ar 

ātrumu 20 G biti/sek. Papildus tehniskais nodrošinājums ir papildināts 

Liepājas Universitātes satelītu ēkas (video/datu projektori, pārnēsājamie 

datori, multifunkcionālās iekārtas).  

Docētāju rīcībā ir divpadsmit datori, kuri tiek izmantoti studiju 

materiālu sagatavošanai un dažādu sadarbības un pētniecisko projektu darba 
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veikšanai u.tml. Datoru skaits ir pietiekams. Atsevišķos gadījumos docētāji 

izmanto datoru klasēs vai bibliotēkā esošos datorus. 

Augstskolā  darbojas gan studējošiem, gan darbiniekiem brīvi 

pieejama bibliotēka, kurā ir programmas realizēšanai nepieciešamā literatūra. 

Daļa ar informācijas tehnoloģijām, datorzinātnēm un matemātiku saistīto 

iespiedmateriālu atrodas Matemātikas un informātikas katedras telpās, t.sk., 

auditorijās. Pieejamā literatūra nodrošina visu studiju kursu apguvi, lai gan 

atsevišķos  kursos nepieciešams palielināt viena nosaukumu publikāciju 

eksemplāru skaitu, kā arī iegādāties jaunāku literatūru. Katedru docētāji 

izstrādā savu mācību līdzekļus. 

Pozitīvi vērtējama Reģionālā tālmācības centra darbinieku un 

universitātes mācībspēku iesaistīšanās tālmācības un e-studiju projektos. 

Docētāji apgūst e-studiju elementus, kas ir labs priekšnosacījums, lai 

izstrādātu tālmācības kursus. Galvenais darbības virziens: pāreja no virtuālās 

studiju vides Blackboard uz Moodle. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo Universitātē jārod 

iespēja studiju organizācijā izmantot informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Tas ļautu studiju procesā daudz veiksmīgāk iesaistīties 

strādājošiem, ārzemēs dzīvojošiem, kā arī ikvienam studentam. 

10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Augstskolās plāno veikt lietišķos pētījumus Latvijas ekonomikas 

attīstībai svarīgās nozarēs. Radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu 

pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e – produktu un 

pakalpojumu jomā, kas paredzēti rūpniecisko uzņēmumu efektivitātes 

paaugstināšanai, pilnā mērā izmantojot tehnoloģiju iespējas un 

starpdisciplināro pētījumu rezultātus. 

Vienotā programmdokumenta 160. paragrāfs norāda uz to, ka pastāv 

„nepietiekams pētnieciskā darba īpatsvars studiju programmās” un 

„profesionālās pilnveides iespēju trūkums augstākā līmenī”. Tālāk minēts, ka 

„zinātnes un pētniecības nepietiekamā integrācija augstskolā būtiski atsaucas 

uz augstākās izglītības kvalitāti, kas tieši ietekmē mācību spēku kapacitāti”. 

Universitātes mācībspēku un doktorantu iesaiste KC projektu realizācijā ļaus 
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uzlabot augstākās izglītības mācību programmu kvalitāti, integrējot pētniecību 

augstskolā, savukārt, KC ciešā sadarbība ar rūpniecības uzņēmumiem ļaus 

labāk apmierināt industrijas vajadzības gan izstrādāto pētniecības darbu veidā, 

gan arī labāk sagatavot kadru veidā. 

Nozares uzņēmumu un pētniecības iestāžu izveidots pētniecības tīkls 

visā Latvijā, kuram būs daudz lielāka kapacitāte un ekselence fokusētu 

pētījumu veikšanai,  gan mērķtiecīgi radot jaunus produktus pasaules tirgu, 

gan nodrošinot produktīvu to visjaunāko zināšanu izmantošanu, ko dod 

līdzdalība starptautiskajos ES 7ietvara pētījumu programmas projektos. 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

2007. gada 28. februārī LiepU Eiropas Komisijai  iesniedza jaunu 

pieteikumu LLP/Erasmus Universitātes Hartas saņemšanai, kuras darbības 

termiņš ir 2007. –2013. gads. Jaunā paplašinātā Erasmus Universitātes Harta 

ir saņemta visam darbības periodam. Tā nodrošina 4 mobilitātes veidus: līdz 

šim LiepU realizēja tikai pasniedzēju un studentu mobilitāti, bet ar 

2007./2008. studiju gadu LiepU realizē studiju, studentu prakses, pasniedzēju 

un darbinieku mobilitāti. 

Latvijas Attīstības plāna (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa 

programmas 2004. 2006.gadam (04.12.2003.)  4.2.5. pasākums „Valsts 

zinātnisko pētījumu veicināšana” skaidri nosaka, ka: „904. Zinātniskā 

potenciāla un praktisko pētījumu kapacitātes pilnveidošana ir viens no 

priekšnosacījumiem konkurētspējas paaugstināšanai un turpmākās 

ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.” Veiktie pētījumi pierāda, ka 

Latvijai ir pasaules mērogā konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, kas var 

īpaši ietekmēt pašreizējās Latvijas ekonomikas pāreju un zināšanām balstītu 

ekonomiku. 

 
 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju 
programmā vai augstskolā 

Ir noslēgtas vienošanās par studiju turpināšanas iespējām doktora 

studiju programmā „Pedagoģija”  (LiepU) un „Datorsistēmas” 

(RTU).Vienošanās protokoli ievietoti sadaļā Nepievienotie pielikumi. 
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12. Doktorantūras programmas SVID analīze 
Stiprās puses 

• Doktorantūras programmas īstenotājs RTU Tālmācības studiju centrs ir labi 

pazīstams Latvijā ar inovatīviem e-studiju risinājumiem mūžizglītībai.  

• Doktorantūras programmas īstenotājs RTU Tālmācības studiju centrs ir 

piedalījies trijos ES 5. ietvara pētījumu programmas projektos, divos ES 6. 

ietvara pētījumu programmas projektos, pašlaik sagatavots parakstīšanai 

apstiprināts ES 7. ietvara pētījumu programmas projektos. 

• Programmu īsteno sadarbojoties trīs Latvijas Universitātes: RTU, Liepājas 

Universitāte un Daugavpils Universitāte. 

• Programmas īstenotājiem ir ilgstoša sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Ventspils Augstskolu – bieži kopīgi 

īstenojot estudiju pētījumu un attīstības projektus. 

• E-studiju pētniecība un radniecīgu zināšanu sabiedrības tehnoloģiju attīstība 

ilgstoši ir starp Eiropas pētniecības prioritātēm. 

• E-studiju un radniecīgu zināšanu sabiedrības tehnoloģiju pētniecība efektīvi 

iekļaujas Lisabonas Stratēģijas procesos. 

• Doktorantūras programmas īstenotājs RTU Tālmācības studiju centrs ir 

īstenojis ap 50 e-studiju pētījumu un attīstības projektus kopš 1998. gada. 

• Programmas akadēmiskais personāls piedalās Eiropas, Latvijas un RTU 

pētniecības stratēģijas attīstībā. 

 •Doktorantūras programmas īstenotāja RTU Tālmācības studiju centrā ir 

moderna multimediju un tīkla aparatūra. 

• Doktorantūras programmas īstenotājs RTU Tālmācības studiju centrs pēdējo 

trīs gadu laikā ir organizējis divus starptautiskus seminārus-konferences. 

• Visi doktoranti spēj sagatavot un iesniegt pētījumu projektu priekšlikumus 

starptautiskos pētījumu un attīstības projektu konkursos. 

• Doktorantūras programmas īstenotāja RTU Tālmācības studiju centrs 

akadēmiskajā personālā ir doktori un maģistri ar vadošu pasaules universitāšu 

doktora un maģistra grādiem. 

• Doktoranti ir labi informēti par starptautiskām zinātniskām konferencēm un 

bieži 
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tajās piedalās. 

• Daļa doktorantu ir organizējuši starptautiskas konferences-seminārus. 

• Doktorantūras programmas īstenotāja RTU Tālmācības studiju centrā ir 

plaša zinātnisko rakstu krātuve, kā arī jaunākās grāmatas par eStudijām un 

tālmācību. 45 

• Katru nedēļu RTU Tālmācības studiju centrā notiek zinātniskie vai 

informatīvie semināri. Semināros regulāri piedalās Liepājas Universitātes 

doktoranti, 

izmantojot augstas izšķiršanas videokonferenču iekārtu Tandberg. 

Vājās puses 

• Pētījumu starpdisciplinārais raksturs apgrūtina zinātņu nozares noteikšanu  

• Promocijas padome programmai pagaidām nav izveidota 

• Nepietiekoša sadarbība starp RTU struktūrvienībām programmas mērķu 

realizēšanai 

• Nepietiekoši attīstīts iekšējās kvalitātes kontroles mehānisms – notiek 

programmu, funkciju dublēšanās un pārklāšanās 

• Dažkārt grūtības atrast disertablus pētījumu uzdevumus 

• Neliels lietišķo pētījumu skaits, kas tiek komercializēti (patentu pārdošana, 

icencēšana, spinn off) Latvijā un ārvalstīs 

• RTU infrastruktūra nav pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem  

Iespējas 

• Saglabāsies pieprasījums pēc speciālistiem attīstoties nākošās paaudzes 

mūžizglītībai. 

• Atgriezīsies no Kembridžas jaunā doktore Daiga Kamerade.• Saakarā ar 

Globālo krīzi / Dižķibeli tiks atjaunināta Lisabonas stratēģija, kas radīs 

vajadzību pēc jauniem pētījumiem zināšanu sabiedrības tehnoloģiju jomā. 

• Piedalīšanās starptautiskos pētījumu projektos dos iespēju finansēt 

doktorantūras studijas un uzņemt tajās doktorantus par RTU līdzekļiem. 

• Zināšanu sabiedrības tehnoloģiju pieaugums tirgus ekonomikā – ekonomiski 

aktīvo uzņēmumu skaita palielinājums. 

• Sabiedrības pieprasījuma pēc doktorantūras pieaugums. 

• Starpdisciplināro studiju programmu un pētījumu pieprasījuma pieaugums. 

• Palielinās piedāvājums dalībai starptautiskās programmās un projektos 46. 

• Ir pieejami papildus ārējie finanšu resursi. 
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• Saglabājas pieprasījums pēc inovācijām un tehnoloģiju pārneses. 

• Valsts politikas un normatīvo aktu izmaiņas, kas dod iespēju piesaistīt vairāk 

ārvalstu studentus. 

• Rīga nostiprinās, kā Baltijas jūras reģiona ekonomisko aktivitāšu un 

darījumu centrs. 

• Mūžizglītības nozīmes pieaugums Eiropā. 

• Zināšanu sabiedrības lomas palielināšanās pasaulē. 

 

Draudi 

• Valsts finansējuma samazinājums izglītībai un zinātnei. 

• Zināšanu sabiedrības ideju prestiža pazemināšanās sabiedrībā un 

nozīmīguma nenovērtēšana valsts attīstības nodrošināšanā (sakarā ar Globālo 

krīzi / Dižķibeli). 

• Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija valstī 

• Migrācija un cilvēku intelektuālā potenciāla aizplūšana uz citām pasaules 

valstīm; 

• Iedzīvotāju ienākumu līmeņa pazemināšanās 

• Pieaug starptautiskā starpaugstskolu konkurence un globālā koncentrācija 

• ES struktūrfondu finansējuma samazinājums 

• Sabiedrības vērtību sistēmas degradācija  
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13. Secinājumi 
 
1. Programmu kopīgi sagatavojušas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

Daugavpils Universitāte (DU) un Liepājas Universitāte (LiepU) ESF 

projekta „Maģistrantūras un doktorantūras  e-studiju jomā atbilstoši 

Lisabonas mērķiem RTU, DU un LiepU” ietvaros. (Vadītājs Dr.fiz. 

Atis. Kapenieks ). Lai sagatavotu augstākās kvalifikācijas speciālistus, 

Doktorantūras programmā tiek izmantota starpdisciplināra pieeja un 

starptautiskajos projektos iegūtā pētniecības pieredze.  

2. Programmā iesaistītais akadēmiskais potenciāls ir pietiekošs, lai 

attīstītu starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik pēc tradicionālās 

industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas dažādās 

zinātņu nozarēs.  

3. Starpaugstskolu sadarbības veicināšanai no Eiropas Komisijas  ir 

saņemts apstiprinājums LLP/Erasmus Universitātes Hartai, kuras 

darbības termiņš ir 2007. – 2013. gads. 

4. Tiecoties sasniegt  kopējus mērķus un īstenojot projektus E –studiju 

jomā, universitātes efektīvi apmainās ar jaunākajām zināšanām un 

padara tās produktīvas gan praktiskajā, gan zinātniskajā nozīmē. 

5. Neskatoties uz inflācijas ietekmi budžeta izpildē, universitātes ir 

ieguldījušas līdzekļus studiju korpusu un dienesta viesnīcu 

sakārtošanai, datortehnikas iegādei un infrastruktūras modernizēšanai, 

zinātniskās pētniecības projektu īstenošanai.  
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14. Studiju programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem 
gadiem 

N.
p.k 

Risināmas 
problēmas/ 

plānotās 
aktivitātes 

Priekšlikumi problēmu 
risināšanai 

Izpildes 
laiks 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildītāji Novēr- 
tējums 

1. Mācību 
process 

 

1. Pamatojoties uz augstākās 
izglītības attīstības tendenču 
analīzi Eiropas Savienības 
valstīs un pasaulē,  darba 
devēju, absolventu un studentu 
sniegto informāciju, 
sistemātiski pārskatīt 
programmas studiju kursu 
saturu. 
2. Izstrādāt un realizēt 
starpaugstskolu studiju 
programmas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu. 
 

Katru 
gadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009./ 
2010. 
studiju 
gads 

 

Programmas 
direktors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekāns 

Studiju kursu 
docētāji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„E studiju 
tehnoloģijas un 
pārvaldība” 
programmas 
padome 

 

2. Akadēmiskais 
personāls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Iepazīstināt akadēmisko 
personālu ar mūsdienīgu 
starpnozaru pētnieciskā un 
akadēmiskā darba 
metodoloģijas sasniegumiem, 
izmantojot sadarbības partneru 
intelektuālos resursus. 
2.Nodrošnāt mācībspēku un 
doktorantu mobilitāti 
 

Reizi 
divos 
gados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katru 
gadu 

 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 
vadītājs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 
vadītājs 
 

Programmas 
direktors un 
sadarbības 
partneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ārzemju sakaru 
daļas vadītājs 

 

3. Zinātniskais 
darbs 

 

1.Panākt programmā iesaistīto 
mācībspēku aktīvu līdzdalību 
zinātnisko projektu izstrādē un 
realizācijā. 
2.Studiju kursos paplašināt 
iespējas doktorantu iesaistīšanai 
inovatīvu e- studiju risinājumu 
meklēšanā, tādējādi attīstot 
ilgtspējīgas izglītības teoriju un 
nodrošinot tās mērķtiecīgu 
īstenošanu praksē. 
 
 

Katru 
gadu 

 
 
 
 
 
 

Katru 
gadu 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 
vadītājs 
 
 
 
 
 
Programmas 
direktors 

Projektu 
vadītāji 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju kursu 
docētāji 

 

4. Infrastrukt ūra Papildināt datortehnikas 
parku un uzlabo esošo 
datoru parametrus. 

Katru 
gadu 

 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 
vadītājs 

Struktūrvienība
s laboratoriju 
vadītāji 
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Pielikumi 
1.pielikums 
Semināru saraksts 2009. gada pavasarī  
Nr.p.k. Datums Temats Semināru gatavo: 

1.  05.01.2009.   

2.  12.01.2009. 
Statistikas metožu lietojumi 
daudzveidīgu datu kopu analīzei 
- 1 

Prof. Sarma Cakula 

3.  19.01.2009. 
Esabiedrības Mūžizglītības 
modelis .  

Ginta Štāle 

4.  26.01.2009. 
BDL modeļa lietojumi Internetā 
(praktiskie darbi) 

Armands Strazds 

5.  02.02.2009. 
Sociālo tīklu pētījumi eStudiju 
vidēs 

Rūdolfs Gulbis 

6.  09.02.2009. 
eSudiju ietekmes pētījumi/ Ad 
Hoc tīklu pētījumi 

Bruno Žuga 

7.  16.02.2009. 
Statistikas metožu lietojumi 
daudzveidīgu datu kopu analīzei 
- 2 

Prof. Sarma Cakula 

8.  23.02.2009. eIekļaušanas pētījumi Ieva Vītoliņa 
9.  02.03.2009. ePortfolio pētījumi Aleksandrs Gorbunovs 

10.  09.03.2009. 
Kompetences jēdziens eStudiju 
kontekstā 

Jānis Kapenieks 

11.  16.03.2009. 

E-studijas, m-studijas, t-studijas 
un  tālmācība. 
E-studiju izstrādes un atbalsta 
sistēmas. 

Jānis Letinskis. 
Vineta Kulmane 

12.  23.03.2009. 

Digitālā video un audio ieraksts 
un apstrāde. 
Lietišķās spēles un simulācijas, 
mācīšanās sadarbojoties 

Aleksandrs Gorbunovs 
Marina Kazakēviča 

13.  30.03.2009. 

E-studiju procesa pārvaldība un 
kvalitātes nodrošināšana 
SCORM standarts un citi e-
studiju standarti 

Daiga Bekere 
Ieva Vītoliņa 

14.  06.04.2009. 
Konteksts un studijas 
Zināšanu menedžments. E-
studiju filozofija. 

Aleksandrs Gorbunovs 
Vineta Kulmane 

15.  13.04.2009. Otrās Lieldienas  

16.  20.04.2009. 
Mākslīgais intelekts un izglītība 
Semantiskais tīkls un e-studijas. 

Jānis Letinskis 
Ieva Vītoliņa 

17.  27.04.2009. E-studiju pētniecības metodes Jānis Letinskis 

18.  04.05.2009. 
Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
diena 

 

19.  11.05.2009. 
E-learning in Svansea 
University - Present and Future 
Developments. 

Chriss Hall no Svansea 
Univerity, UK 

Seminārā piedalās arī Liepājas 
Universitāte, izmantojot 

videokonferenci. 

20.  18.05.2009. 
Prāta vētras un sešu domāšanas 
cepuru metožu praktiskais 
pielietojums. 

Gundega Lapiņa un Diāna 
Krieviņa, Latvijas 

Tehnoloģiskais Centrs 
Semināra piedalīsies arī Liepājas 

Universitāte, izmantojot 
videokonferenci. 
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Pielikumi 
2.pielikums 
Semināru saraksts 2009. gada rudenī 

 
Nr.p.k. Datums Temats Semināru gatavo: 

1.  07.09.2009. 
2009. gada semināru plāns 
doktorantūras programmas 
kontekstā.   

Atis Kapenieks 
Ilmārs Slaidiņš 
Bruno Žuga 

2.  14.09.2009. 
2009. gada semināru plāns 
doktorantūras programmai 
saskaņošana. 

Ilmārs Slaidiņš 
Atis Kapenieks 

3.  05.10.2009. 

Jaunumi ES Networked Media 
platformas konferencē. Jauna 
FP7 STREP projekta iespējas. 
Pētījumu iespējas m-studiju 
lietojumos.   

Atis Kapenieks 
Rūdolfs Gulbis 

4.  12.10.2009. 
E – studiju rīku lietojums 
Liepājas Universitātē.     

Lāsma Ulmane – Ozoliņa  

5.  26.10.2009. 

Cloud Computing 
(videokonferencē no Liepājas). 
Sagatavotie un iesniegtie 
projekti ES 7. ietvara pētījumu 
programmā . 
 

Jānis Eglītis 
Lila (ASV) 
Atis Kapnieks 
 

6.  02.11.2009. 

Kvalitātes nodrošināšanas 
metode QFD, tās pielietojums. 
Iespējas piedalīties ESF 
projektos. 

Anita Jansone 
Atis Kapenieks 
Bruno Žuga 
Ginta Štāle 

7.  23.11.2009. 

Nordlet projekta seminārs 
par Brīviem mācību 
materiāliem (Open 
Educational Resources).   

Ilmārs Slaidiņš 

8.  07.12.2009. 
Programmatūra Jumla un tās 
lietojumu iespējas E-
risinājumiem 

Aiga Ozoliņa 

9.  14.12.2009. 
Video un fotografēšanas 
tehniskie aprīkojumi un 
specefektu izveidošana. 

Rūdolfs Gulbis 

10.  21.12.2009.   
11.  28.12.2009.   
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3.pielikums 
 
Doktorantu iekļaušanās universitāšu tālmācības centru un  
zinātnisko institūtu pētniecības projektos 

 

ES un starptautiskās programmas: 

1. STREP projekts ES 6. IP  ELU Enhanced Learning Unlimited. 

2. Izcilības tīkls (Network of Excellence) Kaleidoscope ES 6. IP. 

3. "Invalīdu nodarbinātības veicināšana" EQUAL projekts. 

Eiropas Sociālā fonda projekti:  

1.Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešu ar 

speciālām vajadzībām sociālai integrācijai. 

2. Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un mācību 

veicinoši pasākumi Valsts policijas Policijas skolā. 

4.Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot 

IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību. 

5.Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” 

metodisko materiālu izstrāde un aprobācija. 

6. Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 

iesācējiem.    

7.Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 

profesionāļiem. 

8. Tālākizglītības programma dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma un 

MVU attīstībai, lietojot inovatīvas e-studijas (PURENE). 

9.Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši 

Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA. 

10.Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti: 

1. Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā 

atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības 

līmenim (PUMPURS) 
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2. Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu 

sabiedrības prasmju attīstīšanai. 

L īgumdarbi:  

1. „Pētījums par e-Iepirkumu Latvijā” (Pasūtītājs: „CONSULTORES de 

AUTOMATIZACION y ROBOTICA S. A”  Spānijā).   

2. „Virtu ālās Rīgas multimediju spēles izstrāde” (Pasūtītājs: Dženovas 

Universitāte).   

3. „Multimediju mācību materiāli e-Rīgas projektam” (Pasūtītājs: Rīgas 

Dome).   

4. „e-kursu organizēšana cietumos” (Pasūtītājs: Rīgas Dome).   

IZM-RTU p ētniecības projekti: 

1. „SCORM savietojamu mācību obketu izstrādes pētījumi lietošanai 

DVB- T/MHP platformā”. 

4.pielikums 
 
Doktorantūras programmas pētījumu aktivit ātes 
 

1. E-produktu lietošanas modeļu pētījumi e-ekosistēmā pēta mijiedarbības starp 

individuālo un organizāciju mācīšanos, un radošumu (Ginta Štāle). 

2. Pētījumi par zināšanu pārneses procesu Internetā tiek veikti, lai izzinātu un 

algoritmiski aprakstītu interneta e-studiju materiālu lietotāju mācīšanās 

paradumus. 

Pētījumi tiek izmantoti, lai raksturotu un modelētu interneta mācolu (learning 

objects) lietošanu un atbilstību mācību vajadzībām dažādās mūžizglītības 

situācijās (Armands 

Strazds). 

3. Interaktīvās ciparu televīzijas pētījumi turpina attīstīt jaunas interaktīvas 

televīzijas tehnoloģijas, kuras varēs izmantot mūžizglītības sistēmā kopā ar e-

studiju un m-studiju tehnoloģiju. Jaunās t-kursu izstrādes tehnoloģijas būs plašāk 

pieejamas kursu satura attīstītājiem (Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis). 

4. Audio vizuālo plūsmošanas mēdiju pētījumi e-studiju tehnoloģijām tiks veikti, 

lai izveidotu efektīvus video-interneta-mobilā telefona (t/e/m-studiju) lietošanas 

un studiju 

organizēšanas paņēmienus mūžizglītībai (Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis). 
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5. E-iekļaušanas procesu un risinājumu pētījumi attīstīs zinātnisko pamatojumu 

veiksmīgas ES Rīgas e-iekļaušanas Deklarācijas īstenošanai (Ministerial 

Declaration approved on 11 June 2006, Riga, Latvia). Pētījumu rezultātā tiks 

labāk saprasti zināšanu 

nobriešanas procesi. Tiks izstrādātas to IKT atbalsta metodes, arī neuzbāzīga 

mācību iekļaušana darba un atpūtas situācijās (Ieva Vītoliņa) 

6. Kognitīvo procesu e-izglītībā pētījumi attīstīs inovatīvas un adaptīvas mācību 

sistēmas, izzinot emocionālas metodes, jaunas mācību rezultātu vērtēšanas 

formas un skolotāja – sabiedrības mijiedarbību (Jānis Kapenieks). 

7. E-satura produktu lietojamības pētījumi uzlabos radošos mācību procesus 

un inovāciju spējas un radīs jaunas e/m/t-studiju materiālu dizaina metodes un 

paņēmienus (Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Jānis Kapenieks). 

8. M-studiju tehnoloģiju pētījumi attīstīs jaunas mobilā telefona (m-studiju) 

tehnoloģijas, kuras varēs izmantot mūžizglītības sistēmā kopā ar e-studiju un 

t-studiju tehnoloģijām   Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Jānis Kapenieks). 

9. E-portfolio risinājumu pētījumi radīs inteliģentas tehnoloģijas organizāciju 

mācīšanās un zināšanu bāzes attīstības aktivitāšu atbalstam (Aleksandrs 

Gorbunovs). 

10. Biznesa modeļa izstrāde e-produktu izmantošanai zināšanu intensīvu 

procesu atbalstam uzņēmumos. Aktivitātē tiks pētīta topošā vērtību radīšanas 

ķēde zināšanu 

ekonomikas uzņēmumos, lai izzinātu paņēmienus, kā tajā iekļaut e/t/m-studiju 

risinājumus (Ginta Štāle). 

11. Daļa pētījumu tiek veikta, izmantojot moderno Living Lab koncepciju. 

Tas nozīmē, 

ka lietotājs tiek iekļauts pētījumu procesā un lietotāja vērtējumu var 

sistemātiski izmantot 

produkta uzlabošanā (Jānis Letinskis, Ieva Vītoliņa). 
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Studiju programmas akreditācijas pašnovērt ējumam 
pievienojamie pielikumi 
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Senāta lēmumi par studiju programmas ieviešanu 
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Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksti 
(LiepU, RTU) 
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Akadēmiskā personāla saraksts (LiepU) 
N. 
p.k. 

Vārds 
uzvārds 

Amats Izglītība Akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds 

Ievēlēts vai uz laiku pieņemts darbā Pasniedzamie studiju kursi 

1. Atis Kapenieks Prof. LU – diploms fiz. Dr.phys. Pieņemts darbā LiepU E – studiju tehnoloģijas (15 KRP)* 
2. Ilmārs Slaidiņš Prof. RTU- radioinženieris Dr.sc.ing. Pieņemts darbā LiepU E – studiju tehnoloģijas (15 KRP)* 
3. Gunārs Lauks Prof. RPI – inženiera diploms 

telekomuni-kācijās 
Dr.sc.ing. Pieņemts darbā LiepU Mobilās sakaru sistēmas (5 KRP), 

Telekomunikāciju un datoru tīkli (5 KRP) 
4. Guntars Balodis Prof. RTU- radioinženieris Dr.sc.ing. Pieņemts darbā LiepU Signālu apstrādes teorija (5 KRP) 
5. Mārīte Kirikova Asoc.prof. RTU- inženiere sistēmtehniķe Dr.sc.comp. Pieņemta darbā LiepU 

 
Zināšanu pārvaldības aktualitātes (5 KRP), 
Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes (10 KRP)* 

6. Inguna Skadiņa Asoc.prof. LU - matemātiķe Dr.sc.comp. Ievēlēta LiepU Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes (10 KRP)*, 
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā (10 KRP)* 

7. Jānis  
Grundspeņķis 

Prof. Inženierzinātņu  
habilitētais doktors 

Dr.habil.sc.ing . 
 

Pieņemts darbā LiepU 
 
 

Strukturmodelēšana (10 KRP), 
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā (10 
KRP)*,Izkliedētas intelektuālas sistēmas (5 KRP) 

8. Ilze Miķelsone Asoc.prof. LVPI–pirmsskolas pedagoģijas 
pasniedzēja, pirmsskolas 
audzināšanas metodiķe 

Dr. paed. Ievēlēta LiepU Augstskolas pedagoģija (5 KRP) 

9. Irina Strazdiņa Doc. LVPI – pirmsskolas pedagoģijas 
pasniedzēja, pirmsskolas 
audzināšanas metodiķe 

Dr.psych. Ievēlēta LiepU Ilgspējīgas izglītības psiholoģija (5 KRP) 

10. Rita Ukstiņa Asoc.prof. LVPI – vidusskolas matemātikas 
skolotāja 

Dr. paed. Ievēlēta LiepU Pētniecisko spēju attīstību veicinošas mācīšanās vides 
radīšana (5 KRP) 

11. Daina Lieģeniece Prof. LVU – filoloģe, angļu valodas 
skolotāja 

Dr.hab.paed. Ievēlēta LiepU Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to realizēšanai 
(5 KRP) 

12. Blāzma Vikmane Doc. LVK – kordiriģents, kora 
priekšmeta pasniedzēja 

Dr. paed. Ievēlēta LiepU Pedagoga kompetence (5 KRP) 

13. Alīda 
Samuseviča 

Prof. LVPI – pamatskolas skolotāja Dr. paed. Ievēlēta LiepU Izglītības pētījumu metodoloģija (5 KRP) 

14. Daina Celma Asoc.prof. LVPI – vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 

Dr.oec. Ievēlēta LiepU Vadības teorija (5 KRP) 

15. Oskars Zīds Prof. LVU – filozofijas pasniedzējs, 
sociologs 

Dr.paed. Ievēlēts LiepU Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā plānošana izglītībā (5 KRP) 

16. Mērija Jirgensons Doc. Rietummičigānas Universitāte Dr.hist. Pieņemta darbā LiepU Angļu valoda 
(6 KRP) 

*Kursa mācībspēks tiek precizēts ikgadējos studiju plānos. 
Programmas direktore (LiepU)  

Dr. paed. Ilma Neimane  
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Akadēmiskā personāla saraksts (RTU) 
N. 
p.k. 

Vārds 
uzvārds 

Amats Izglītība Akadē-miskais vai 
zinātniskais grāds 

Ievēlēts vai uz laiku pieņemts darbā Pasniedzamie studiju kursi 

1. Atis Kapenieks Prof. LU – diploms fiz. Dr.phys. Ievēlēts RTU E – studiju tehnoloģijas (15 KRP)* 
2. Ilmārs Slaidiņš Prof. RTU- radioinženieris Dr.sc.ing. Ievēlēts RTU E – studiju tehnoloģijas (15 KRP)* 
3. Gunārs Lauks Prof. RPI – inženiera diploms 

telekomuni-kācijās 
Dr.sc.ing. Ievēlēts RTU Mobilās sakaru sistēmas (5 KRP), 

Telekomunikāciju un datoru tīkli (5 KRP) 
4. Guntars Balodis Prof. RTU- radioinženieris Dr.sc.ing. Ievēlēts RTU Signālu apstrādes teorija (5 KRP) 
5. Mārīte Kirikova Asoc.prof. RTU- inženiere sistēmtehniķe Dr.sc.comp. Ievēlēts RTU  Zināšanu pārvaldības aktualitātes (5 KRP), 

Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes (10 KRP)* 
6. Inguna Skadiņa Asoc.prof. LU - matemātiķe Dr.sc.comp. Pieņemta darbā RTU Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes (10 KRP)*, 

Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā (10 KRP)* 
7. Jānis Grundspeņķis Prof. Inženierzinātņu habilitētais 

doktors 
Dr.habil.sc.ing.  

 
Ievēlēts RTU 

 
 

Strukturmodelēšana (10 KRP), 
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā (10 KRP)*, 
Izkliedētas intelektuālas sistēmas (5 KRP) 

8. Ilze Miķelsone Asoc.prof. LVPI–pirmsskolas  
pedagoģijas pasniedzēja, 
pirmsskolas audzināšanas 
metodiķe 

Dr. paed. Pieņemta darbā RTU Augstskolas pedagoģija (5 KRP) 

9. Irina Strazdiņa Doc. LVPI – pirmsskolas  
pedagoģijas pasniedzēja, 
pirmsskolas audzināšanas 
metodiķe 

Dr.psych. Pieņemta darbā RTU Ilgspējīgas izglītības psiholoģija (5 KRP) 

10. Rita Ukstiņa Asoc.prof. LVPI – vidusskolas 
matemātikas skolotāja 

Dr. paed. Pieņemta darbā RTU Pētniecisko spēju attīstību veicinošas mācīšanās vides 
radīšana (5 KRP) 

11. 

 
Daina Lieģeniece Prof. LVU – filoloģe, angļu valodas 

skolotāja 
Dr.hab.paed. Pieņemta darbā RTU 

 
Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to 
realizēšanai (5 KRP) 

12. Blāzma Vikmane Doc. LVK – kordiriģents, kora 
priekšmeta pasniedzēja 

Dr. paed. Pieņemta darbā RTU Pedagoga kompetence (5 KRP) 

13. Alīda Samuseviča Prof. LVPI – pamatskolas skolotāja Dr. paed. Pieņemta darbā RTU Izglītības pētījumu metodoloģija (5 KRP) 
14. Daina Celma Asoc.prof. LVPI – vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 
Dr.oec. Pieņemta darbā RTU Vadības teorija (5 KRP) 

15. Oskars Zīds Prof. LVU – filozofijas pasniedzējs, 
sociologs 

Dr.paed. Pieņemta darbā RTU Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā plānošana izglītībā (5 
KRP) 

16. Mērija Jirgensons Doc. Rietummičigānas Universitāte Dr.hist. Pieņemta darbā RTU Angļu valoda (6 KRP) 
*Kursa mācībspēks tiek precizēts ikgadējos studiju plānos. 

Programmas direktors (RTU)  

Dr. phys. Atis Kapenieks
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Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 
jaunrades biogrāfijas (curriculum vitae) 
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Zofija Bauere 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1949 
Kontaktadrese: Rojas 4 – 20, Liepāja, LV- 3407 
 

Ziņas par darba vietu: 
  
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: sofija.bauere@liepu.lv 
 

Izglītība: 
1970 – 1972 Latvijas Valsts universitāte, augstskolu pasniedzēju augstākie  
pedagoģiskie kursi 
1958 – 1963 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloģijas fakultāte, 
kvalifikācija: filologs, angļu valodas skolotājs 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
1994 – pedagoģijas maģistre 

Profesionālā darbība: 
1967 Līdz šim laikam pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, lektore Liepājas 

Pedagoģijas akadēmijā  
Docējamie kursi: angļu valoda 
  angļu valodas mācīšanas metodika 
  angļu valodas leksikoloģija, literatūra 
1999 – 2002 Pasniedzēja Britu Padomes un LVAVP rīkotajos latviešu  

valodas skolotāju tālākizglītības kursos dažādās Latvijas pilsētās 
1993 Pasniedzēja Britu Padomes un IZM rīkotajos angļu valodas  

skolotāju tālākizglītības kursos 
1966 – 1967 Angļu valodas pasniedzēja Liepājas Vakara tehnikumā 
1963 – 1966 Angļu valodas skolotāja Liepājas Raiņa 6.vidusskolā 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
2008 Līdz šim angļu valodas mācīšanas metodika, leksikoloģija, speckursi literatūrā, 
lietišķā angļu valoda 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
2008 Pearson Longman konference lietišķajā valodniecībā “Innovations in  

Teaching ESP at Tertiary Level”, Rīga, sertifikāts;  
2008  Macmillan seminārs “Breathing Life into your Course Book”, sertifikāts; 
2008  6. starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un  
perspektīva”, sertifikāts; 
2008 Izdevniecības „Lielvārds” tālākizglītības centra seminārs “Interactive  
Whiteboard: Modern Technology for the Modern Classroom”, sertifikāts;  
2008  Express Publishing seminārs “Breathing Life into the English  

Language Classroom”, sertifikāts; 
2007 Starptautiskā pasaules valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu –  
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Baltijas valstu reģiona konference ”Novitātes valodu mācīšanā un  
apguvē starpkultūru kontekstā”, Rīga, sertifikāts; 

2007 Seminārs, Express Publishing ELT konsultants Steve Lever,  
sertifikāts; 

2007 Longman ELT konference “Great  Teachers Inspire, Motivate and  
Change the World”, sertifikāts; 

2006 Sertifikāts, ”Starpkultūru komunikācija- skolotāju izglītības elements”  
(LU) 

2006 Sertifikāts, Jauno un topošo skolotāju mentoru konference (Britu  
Padome) 

2005 Sertifikāts, konference ”Inovāciju vēsture: šodienas un rītdienas  
vajadzību apmierināšana” (izdevniecības izglītības departaments,  
Lielbritānija) 

2004 Sertifikāts, angļu valodas metodikas pasniedzējs augstskolā (Britu  
Padome) 

2003 Sertifikāts, par pedagogu tālākizglītotāja – multiplikatora statusu angļu  
valodas metodikā (IZM, ISEC) 

2003 Sertifikāts, ”Pedagogu tālākizglītotājs, tālākizglītības kursu un  
materiālu veidotājs” (Britu Padome) 

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

   Reinfelde G., Bauere S. Implementation of Dr. Edward De Bono’s Theory in 
developing Students’ Thinking Skills in Foreign Language Classes. Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva. 6. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LPA 
2008. 96 lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
1998 Līdz šim vada kursus angļu valodas skolotājiem programmā „Profesionālā 
pilnveide” 

 
Valodu prasmes: 

                      angļu 
                      krievu 
                      poļu 
                      vācu – lasītprasme 

 

2009.gada 20.maijs   /paraksts/  Sofija Bauere 
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DZĪVES GĀJUMS CURRICULUM VITAE 
 

GUNTARS BALODIS 
 

DARBA ADRESE MĀJAS ADRESE 
Āzenes ielā 12 - 322, Ed. Šmita iela 14A 
ETF dekanāts, tel. 6708 9280 tel. 6770 2295 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Rīga,  
Rīgas Tehniskā universitāte LV - 1067. 
Rīga, LV – 1048 
 

IZGL ĪTĪBA 
2007-2008 Rīga, Latvija ESF projekts par elektronikas augstākās izglītības attīstību 
reģionos 
2007.01-06 Rīga, Latvija ESF projekts par ETF docētāju kvalifikācijas 
paaugstināšanu 
2001.03 Dwingelo, Nīderlande Eiropas VLBI tīkls, stažēšanās Astronomijas 
observatorijā. 
1999.03-04 Linčepinga, Zviedrija Linčepingas universitāte, stažēšanās biomedicīnas 
institūtā. 
1987 Dr. Sc. Ing. Rīgas politehniskais institūts 
 Tematika: Teorētiskā radiotehnika, antenu režģi, sakaru sistēmas 
1979-1984 teorētiskās radiotehnikas specialitātes neklātienes aspirants radioiekārtu 
katedrā, RPI 
1974 radioinženieris Rīgas politehniskais institūts, radiotehnikas un sakaru fakultāte, 
 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

2006- RTU EMC un elektrodrošības centra direktors 

2005- RTU ETF dekāns 

2005-2000 Radioiekārtu katedras vadītājs 

2000-1997 Apraides sistēmu profesoru grupas vadītājs 

1997-1994 Radioiekārtu katedras vadītājs, 

1994-1992 Radiotehnikas un sakaru fakultātes dekāna vietnieks 

1997-1989 Radioiekārtu katedras docents. 

Tematika: Radiosistēmas, elektromagnētisko lauku ekranēšana, 
elektromagnētiskā saderība, kodētu ziņojumu pārraide. 

Sertifikācija: Specializētā Padome Teorētiskā radiotehnikā, 
Tehnisko zinātņu kandidāta diploms, izdots RPI. 

PUBLIK ĀCIJAS, GRANTI, RAKSTI  

2009 Andris Ruško, Vladimirs Novikovs, Guntars Balodis Efficiency of 
shielding quality, RTU 50. international conference, section of ETF, p. 
12-15 

2008 A. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis. Case shielding efficiency, high 
frequency technology // Electronics and Electrical Engineering. – 
Kaunas: Technologija, No. 9(81). – P. 41–45. 
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2007 A. Rusko, V. Novikovs, G. Balodis. Distance and Bandwidth 
Estimation for MIMO Channel // Electronics and Electrical 
Engineering. – Kaunas: Technologija, No. 8(80). – P. 49–52. 

2006 G. Balodis, A.Sazontovs, B.Žuga, I. Slaidiņš Performance estimation 
for MIMO Channel Proceedings BEC, pp. 141 – 144. 

 

2009 - 2005 G. Balodis vadītājs Valsts programmas „Informācijas tehnoloģiju 
zinātniskā bāze” projektam „Jaunas elektronisko 
sakaru tehnoloģijas”  

2009  G.Balodis Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības parametru novērtēšanas 
metožu uzlabošana. RTU lietišķo pētījumu projekts 
FLPP-2009/29 

2008 G.Balodis Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo) 
parametru modelēšana. IZM RTU projekts nr. 7368 

2007 G.Balodis Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības metožu harmonizācija 
IZM RTU projekts nr. 7213 

2007 G.Balodis vadītājs „Elektronikas augstākās izglītības attīstība 
reģionos ar tālmācības metodēm”ESF projekta Nr. 
2006/0241/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0023/0007  

2006 G.Balodis dalībnieks RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšana  

2006 G.Balodis dalībnieks „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas 
studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai 
Latvijā ” 
2005/0000/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0
007  

2006 G.Balodis vadītājs Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II 
līmeņa profesionālajā studiju programmā. Ar konkrētu 
nozari nesaistītas izglītības un arodmācību izvēršana 
ESF projekta nr. 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/ 
APK/3.2.6.3/0090/0007/ 

2005 G.Balodis Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana 
05.1638 LZP grants 

2002 AdiTiV FP6 apakšprogramma RadioNET, Pirmais 
eksperiments 

 

2009 G. Balodis Diskrēto ziņojumu pārraide. Lekciju konspekts. Rīga, 
RTU, 158 lpp. 
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2008 G. Balodis Diskrēto signālu apstrāde. Lekciju konspekts. Rīga, 
RTU, 112 lpp. 

2003 G.Balodis Mobilie sakari Lekciju konspekts. Rīga, RTU, 110 lpp 
SEMINĀRI, KONFERENCES 

2009.09.13-14 Brisele, Beļģija COST ICT meeting on OpenCall 6 

2009.10.15 Rīga, Latvija RTU 50. starptautiskā ET konference 

2008.02.26-27 Brisele, Beļģija COST ICT meeting on Open Call 5 
2008.05.21 Viļņa, Lietuva VTU 12. starptautiskā elektronikas konference 

2008.04.27-29 Salerno, Itālija International school on Nonverbal 
Communication  

KONSULTĀCIJAS 

2009 Latvijas nacionālais akreditācijas birojs vērtētājs/eksperts 

2003 Sixth Research FP application number EX2002B050166.  

2001 Latvijas pārstāvis COST DC ICT loceklis 

2003 – 1997 Tele2  EMC konsultants 

2001 – 1996 Vides veselības centrs tehniskais konsultants 
PROFESIONĀLĀS BIEDRĪBAS 

2009-2007 IEEE inženieru biedrība Signālu apstrādes un EMC nozares 
biedrs 

2009- 2008 IEEE inženieru Latvijas sekcijas biedrs Signālu apstrāde un EMC 

1995 Rīga, Latvija Medicīnas un inženierfizikas biedrība 

 

2.12.2009 G.Balodis 
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DAINA CELMA 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

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

 
Ziņas par darba vietu:  

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

3401, 63423568 
E-pasts: daina.celma@liepu.lv 
 
 

Izglītība: 
 

1999-2004 Latvijas Universitāte Vadībzinātnes doktorantūra. 
1994-1996 Latvijas Universitāte Pedagoģijas maģistrantūra. 
1970-1 974 Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotājs. 

 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 

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

 
Profesionālā darbība: 
 

No 2008 Liepājas Universitāte Vadībzinātņu  institūta direktore 

No 2006 Liepājas Universitātes Vadībzinātņu asociētā profesore 

1998-2006 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lektore, 
docente. 

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

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

 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 

Pamatstudiju kursi:  

• Vadības teorija I 
• Vadības teorija II. 
 

Maģistrantūras kursi:  

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

 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 

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

 

Dalība projektos: 

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

2. 2007.01.06. - 2007.31.12. „Pilsētu attīstības stratēģiju pārraudzība”. Pētniece. 
3. 2006.augusts ESF projekts „Izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo 

kompetenču pilnveide”. Konsultante. 
4. 2006.01.06. - 2006.31.12. „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija 

vadībzinātņu nozarē”. Pētniece. 
 

Konferences: 
1. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Kazahstānā 2008. 

2. Starptautiskā konference Liepājas Universitāte 2008.gadā, 
3. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2007.gadā, 
4. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2005.gadā, 
5. ENIDERM 2005 (European Network of Improving Research and Development in 

Educational management) Brno, 
6. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2004.gadā, 

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

8. Starptautiskā konference. Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2003.g., 

 

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

2004.g. 
 

 
 

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

1. Celma D. Problems of developing education institutions as learning organizations 
in Latvia. Vancouver: International Congress for School Effectiveness and 
Improvement New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 
2009. http://www.icsei2009.org/ 
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2. Celma D. Change of Paradigms in education institution culture. Жамбыл 
гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 374 с ISBN 9965–8889-06-
6. 

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

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

5. Celma D. Pārmaiņas Latvijas Izglītībā skolotāju skatījumā. Pedagoģija:teorija un 
prakse.- Liepāja,2005. 253.-261.lpp. 

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

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

8. Celma D. Skolas direktora loma pārmaiņu vadīšanā .// Pedagoģijas teorija un 
prakse.- Liepāja,2003.- 31.-39.lpp. 

9. Celma D., Zīds O. The School Manager in Educational Change. TheLatvian 
Experience. Bryan T. Peck. The Baltic States, Education and the European Union. 
Nova Science Publishers, Inc. New York, 2003. 79-88 lpp. 

 

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

Papildus izglītība: 
• 2008 Profesionālās pilnveides kursi PR jomā „Jaunākās PR teorijas un prakses 

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

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

Lielbritānijas pieredze. Liepājas Universitāte. 
 

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

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

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

 
2009-04-07            /paraksts/                               Daina Celma   
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KĀRLIS DOBELIS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1937 
Kontaktadrese: Lielā iela 12 dz. 65, tel.34-21797, mob.26552736 
 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte Lielā iela 14; Matemātikas un informātikas katedra tel. 
63407746; fakss: (371)63424223; 

E-pasts: karlis. dobelis@liepu.lv 

 
Izglītība: 

1956 - 1960 students Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas 
fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs. 
1978 Fizikas – matemātikas zinātņu kandidāts, V.I. “Ļeņina Baltkrievijas Valsts 
universitātes specializētā padome K 056.03.10, disertācijas tēma -“ IZŅĒMUMU 
KONUSU APKĀRTŅU STRUKTŪRA”  
1992 Nostrificēta LU promocijas padome matemātikā, Dr. math. 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

LiepU Dr. math. 
 
Profesionālā darbība: 

 
2007 Līdz šim laikam Matemātikas un informātikas katedras vadītājs 
2001 – 2007 Matemātikas un informātikas katedras docents 
1990 – 2001Liepājas Pedagoģijas Akadēmijas rektors 
1977 – 1990V Lāča Liepājas valsts pedagoģiskā institūta mācību un zinātniskā 
darba prorektors  
1974 – 1977 V.Lāča Liepājas valsts Pedagoģiskā institūta vecākais pasniedzējs  
1971 – 1974 Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta aspirants  
1967 – 1971 V. Lāča Liepājas valsts pedagoģiskā institūta vecākais pasniedzējs  
1964 – 1967 Liepājas J. Raiņa 6. Vidusskolas skolotājs 
1960 – 1964 Liepājas 1. strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 
Diferenciālvienādojumi 3 KRP 
Kompleksa argumenta funkciju teorija 4KRP  
Varbūtība un matemātiskā statistika 4 KRP 
Pētījumu datu apstrāde  2 KRP 
Procesa/ produkta kvalitāte un tās nodrošināšana 2 KRP 
Matemātiskie moduļi un optimizācija 2 KRP 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

 
1.Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija 
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2.Diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte 
izņēmumu konusu apkārtnē.  
3.Metodiskā darbība-matemātikas mācīšana jautājumi vidusskolā un augstskolā 
4.Izglītības teorijas jautājumi – Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā  
5.Studiju procesa kvalitātes jautājumi. 

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

 
Dobelis K. Homogēno diferenciālvienādojumu izņēmuma virziena apkārtne //  
Latvijas Matemātikas gada grāmata, 16.- R.: Zinātne, 1975. 57 – 63.lpp. 
Dobelis K. Homogēno diferenciālvienādojumu izņēmuma virziena apkārtne // 
Latvijas Matemātikas gada grāmata, 17.- R.: Zinātne, 1976. 142 – 150. lpp. 
Dobelis K. Homogēno un nehomogēno diferenciālvienādojumu 
daudzdimensionālie konusi // Latvijas Matemātikas gada grāmata, 19. .- R.: 
Zinātne, 1976. 106. – 114. lpp. 
Dobelis K. Trajektoriju izturēšanās izņēmuma cilindra koniskā apkārtnē // 
Latvijas Matemātikas gada grāmata, 24. – R.: Zinātne, 1980. 57. – 63. lpp. 
Dobelis K.  Invarianto kopu dažādie stabilitātes veidi // Matemātikas mācīšanas 
jautājumi. R.: Zvaigzne, 1978.104. – 108.lpp. 
Dobelis K. Analītisko funkciju teorija. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā 
analīzē // Liepāja.: LPI rotaprints, 1987. – 78 lpp. 
Dobelis K. Lebega integrālis. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // 
Liepāja.: LPI rotaprints, 1992.-46 lpp. 
Dobelis K. Kopu teorijas pamatjautājumi. Mācību līdzeklis // Liepāja.: LPA 
rotaprints,1998. – 32 lpp. 
Dobelis K. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius 
Pedagoginis Universitetas, 1999.-63. – 64. lpp. 
Dobelis K. Par studiju kvalitāti. Liepāja.; LPA rotaprints 2000. 94. – 103. lpp. 
Dobelis K. Studiju kvalitāte un tās nodrošinājums. Liepāja.; LPA rotoprints. 2000. 
4. – 7. lpp. 
Dobelis K. Par institūcijas inovatīvo kapacitāti // Matemātikas mācīšana; vēsture 
un perspektīves. 3. Starptautiskā zinātniskā konference. Lipāja: LPA rotaprints. 
2002. 52. – 57. Lpp. 
Dobelis K. Augstskolas kvalitatīvas izaugsmes nosacījumi un rezultāti // 
Augstskolas kvalitatīvas izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes 
attīstību. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2002. 55.– 58. lpp. 
Dobelis K. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 
Pedagogy: Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives 4 th 
International Conference.Talin23.- 24 May.(tēzes)2003. – p.11 – 12. 

Dobelis K. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 
Pedagogy: Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives 4 th 
International Conference.Talin23.- 24 May 2003. – p. 15 – 18 

Dobelis K. On The study programme Bachelor Of Sciences In Mathematics and 
its Potentional Development:Teaching Mathematics:Retrospective and 
Perspectives 5th International Conference. Liepaja 7.– 8 may.(tēzes)2004. – p. 33 
–34. 

Dobelis K. Augstas klases matemātiķis // Laikmets un personība. Rakstu krājums, 
5. laidiens, R., RaKa,2004. 349. – 355.lpp. 
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Dobelis K. Par dabaszinātņu bakalaura matemātikā studiju programmu un tās 
iespējamo attīstību Liepājas pedagoģijas akadēmijā. // Matemātikas mācīšana: 
vēsture un perspektīva. 5. starptautiskā zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, 
LPA, 2005. 51. – 56. lpp. 

Dobelis K. On the study programme mathematics at the Liepāja academy // 
Teaching mathematics: retrospective and perspectives. 7th international 
conference May 12 – 13, 2006. Abstracts. Tartu: Eesti matemaatika selts, 2006., 
p.17. 
Dobelis K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 
Pedagogy. // IX International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: 
Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 
2008., p. 38 - 39. 
Dobelis K. A. Kukuka. E – studies: Reality and Perspectives in the Department of 
Mathematics and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus 
universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu.. 
OBLICA INTERNETU. Elblag, 2008, 74 – 78 pp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
Projekti:  
 Tempus 1 – dalībnieks 
1993 Koordinators Tempus 2 Phare projektā Contract n0 CME – 03524 – 97, 
Developing 1999 Internal Quality Assurance Systems in Teacher Training in 
Liepaja and Daugavpils  
2007 – 2009 Dalībnieks – „Innovative Software Engeneering Gamming Solutions 
For Knowledge Society Skills Development” European Regional Development 
Fond. 

 
Kursi: 
1998 Latvijas Universitāte, Apliecība - Latvijas izglītības informācijas sistēma, 
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma 
1998 Oregon State University, Sertifikāts - Mācību spēku profesionālās attīstības 
programma  

1998 Apliecība, Pedagogu izglītības un tālākizglītības problēmas, 24 stundu 
programma  

2001 Apliecība, Problēmbalstīta izglītība, 24 stundu programma  

2003 Apliecība, e – studiju didaktika  

2002 DIPLOMS Certificate Nr. 2002 – 793 General English 60 stundas Valodu 
mācību centrā held at PSLC 2002 

 2005 – 2006 Latvijas universitāte, kursi Izglītības darba vadība. Sertifikāts 
NR.0873 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ 
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Atzinības raksti: 
Darba novērtējums – Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija Atzinības 
raksts, 1997.,1999. Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts 
2000.g.Trīszvaigžu ordenis 5. Šķira, 2001.gads, LPA Atzinības raksts 2004. g. 

 
Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā, angļu – labi , krievu –  labi 
 
 
 

____.gada __.________   /paraksts/ Kārlis Dobelis 
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CV 
 

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
 
Vārds, uzvārds JEĻENA DAVIDOVA 
 
Personas kods: 281259-10222 
 
Dzimšanas vieta: Daugavpils  
 
Dzīves vietas adrese: Jātnieku 42A-29, Daugavpils, LV-5404 
 
Izglītība:  
1997. g.  Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, Latvijas Universitātes diploms  
                   Nr. C-D 001414 

 

1994. g. Pedagoģijas maģistra grāds (pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē),  

                 Daugavpils Pedagoģiskās universitātes diploms Nr. 000063. 

 

1982. g.    Vidusskolas mūzikas un dziedāšanas skolotāja kvalifikācija,  

                 Daugavpils Pedagoģiskā institūta diploms Nr. 266576. 

 

1978. g.   Klavierspēles pasniedzēja un koncertmeistara kvalifikācija,  

                Daugavpils Mūzikas vidusskolas diploms Nr. 209755. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: profesore, dr. paed. 
 
Darba vietas adrese: Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte,  
                                 Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra,  
                                 Parādes 1 – 205, tālr. 65428209. 
 
Valodu 1ietošanas prasmes: latviešu, krievu, angļu 
 
Tel.Nr. : +371 29140287 
E-pasts: jelena.davidova@du.lv 
 
 
2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS (PAR PĒDĒJIEM 6 GADIEM) 
 
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 
 
1998.  - 2000. gads - Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā projektā Nr. 118/23 
“Apdāvināto  bērnu mūzikas mācīšanas  fenomenoloģiskais   modelis“ (Zviedrija, Somija, 
Latvija).  
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Latvijas Zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 
programmu dalībnieks vai vadītājs 
 
2005. – 2008. gads - LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr. 05. 1427 vadīšana “Skolēnu 
mūzikas uztveres līmeņu noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības 
komponents”. 
 
2003. – 2004. gads - LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr.03. 1019 vadīšana 
“Individuālās muzikālās uzstāšanās vērtēšana audzēkņa  personības attīstības kontekstā”. 
2005. – 2008. gads - LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr. 05.1915 „Ilgspējīgas  
izglītības modelis holistikā skatījumā” dalībniece (vadītāja – prof. I. Salīte). 
 
2006. gads  - LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr. 06.2010 „Apdāvinātības attīstība 
Latvijā: realitāte un perspektīvas” dalībniece (vadītāja – asoc. prof. I. Kokina). 
 
2006. gads  - IZM finansēta zinātniskajā projekta Nr. 2.19 „Izglītība ilgtspējībai attīstībai: 
Daugavpils Universitātes maģistrantūras marketinga pasākumu un perspektīvās attīstības 
izvērtējums” dalībniece (vadītāja – asoc. prof. I. Kokina). 
 
2001. – 2004. gads - Piedalīšanās LZP finansēta zinātniskajā projektā Nr. 0347 
“Skolotāju izglītības pārorientēšana  uz   ilgspējīgu attīstības stratēģiju Latvijā”.  
 

2004. gads  - DU   finansēta zinātniskajā projekta Nr. 04. 22  „Apdāvinātības attīstības 
problēma mūsdienu zinātnē un praksē“ vadīšana.  

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs 
 
Kopš 2009. gada – ES projektu vērtēšanas eksperte 
Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā 
 
Nozīmīgākās publikācijas atbi1stošajā zinātņu nozarē 
 
A. Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos 
 
Davidova J. & Kokina I. (2009) Latvia’s teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions. Innovations and Technologies News, 1 (2), 21-36. 
 

Davidova, J. & Minakova, T. (2008) Theoretical background of development of music 
teacher’s reflective activity. Tiltai, 37, 21-28. 

Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Music teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions: Latvia’s music teachers’ view. Problems in Music Pedagogy, 3(1), 5-16. 
 
Davidova, J. & Minakova, T. (2008) Development of music teacher’s reflective activity 
in the context of sustainable development. Local and Global Perspectives on Change in 
Teacher Education: International Yearbook on Teacher Education. ICET, 207-221. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Stimulation of motivation for a teachers’ creative 
activity in Latvia. Actes Proceedings of the International Conference on Education, 
Economy and Society. Paris, France, Vol. 2, 265-277. 
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Davidova, J. & Minakova, t. (2008) Development of music teacher’s reflective activity: 
Theoretical aspect. Proceedings of the International Conference on Education, Economy 
and Society. Paris, France, Vol. 1, 67-79. 
 
Davidova, J. & Minakova, T. (2008) Development of music teacher’s reflective activity 
in the context of sustainable development: Theoretical aspect. Proceedings of the 6th 
International Conference “Sustainable Development, Culture and Education”. Eskisehir, 
Turkey, 44-70. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Music teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions: Latvia’s music teachers’ view. Proceedings of the 22nd International Seminar 
on Research in Music Education. Porto: ISME, ESE, FCT, 128-135. 
 
Bezzina, Chr., Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Sustainable leadership for school 
improvement. A. Pipere (Ed.) Education & Sustainable Development: First steps towards 
changes, Vol. 2, 139-149. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Teachers’ views on innovative processes in schools of 
Latvia. Journal of Teacher Education for Sustainability, 8, 25-36. 
 
Davidova, J. & Boikova, I. (2007) Evaluation of Student’s Individual Performance in a 
music secondary school. Problems in Music Pedagogy, 1, 94-110. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Music perception levels of primary school pupils. 
Hawaii International Conference on Education, 1214-1223. 
 
Davidova, J. & Minakova, T. (2007) The method of modeling as a means of development 
of students’ self-regulation in piano class: Theoretical aspect. Hawaii International 
Conference on Arts and Humanities, 11p. 
 
Kokina, I. & Davidova, J. (2007) Motivation of establishment leaders’ creative self-
development in conditions of innovative activity. Hawaii International Conference on 
Education, 3154-3168. 

Davidova J. & Kokina I. (2006) Co-operative Partnership in Teacher’s Creative Activity: 
Motivation Aspects. 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: National School for 
Leadership in Education, 333-343.   

Davidova, J. (2006) Evaluation of student’s individual performance within the context of 
the development of achievements.  Price H.E. (Ed.) 21st International Seminar on 
Research in Music Education: Proceedings. Hong Kong Baptist University, 37-44.  

Kokina, I. & Davidova, J. (2006) Intellectual giftedness criteria and indicators: Latvian 
teachers’ view. Journal of Teacher Education and Training, 6, 116-133. 
Kokina, I. & Davidova, J. (2006) Correlation among intellectual giftedness criteria and 
indicators: Latvian teachers’ view. Teachers and Their Educators – Standards for 
Development. Amsterdam: ATEE. 
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Kokina, I. & Davidova, J. (2005) Latvian teachers’ conceptual understanding on 
intellectual giftedness.  Teacher Education between Theory and Practice: The End of 
Theory The Future of Practice?  Milan, 2-14.  
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kurss. 
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2009. gads – M. Čačkas promocijas darbs; 
2009. gads – A. Gulbes promocijas darbs; 
2008. gads - M. Marčenokas promocijas darbs;   
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Vadītie maģistra darbi 
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Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoģijas doktora studiju programmā: 
 

• Apdāvinātības problēma pedagoģijā; 
• Apdāvinātības attīstība; 
• Promocijas darba struktūras izveidošana; 
• Mūzikas pedagoģija. 
       

Lekciju un semināru vadīšana DU skolotāju profesionālajās studiju programmās: 

• Klavierspēles mācību teorija un metodika; 
• Mūzikas pedagoģijas pētījuma pamati; 
• Mūsdienu mūzikas pedagoģijas attīstības tendences; 
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• Mūsdienu didaktiskie modeļi. 

  Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoģijas bakalaura studiju programmās: 

• Zinātnisko pētījumu metodoloģija un izpētes 
metodes pedagoģijā;  

• Pedagoģijas vēsture; 
• Mācību organizācijas pamati; 
• Mūzikas pedagoģija; 
• Didaktika. 

 
Lekciju un semināru vadīšana DU kultūras vēstures maģistra studiju programm ā:      

• Mūzika Eiropas kultūrā. 

Lekciju un semināru vadīšana DU mūzikas pedagoģijas maģistra programmā:                                          

• Pasaules mūzikas pedagoģijas pieredze; 
• Mūzikas psiholoģija;  
• Mūzikas pedagoģija;  
• Mūzikas pedagoģijas pētījuma pamati;  
• Muzikālo spēju diagnosticēšana; 
• Pedagoģiskais repertuārs; 
• Klavierspēles mācību metodika; 
• Vērtēšana mūzikas pedagoģijā; 

 
  Lekciju un semināru vadīšana DU mūzikas pedagoģijas profesionālā maģistra studiju 

programmā:   

• Mūzikas psiholoģija;  
• Klavieru spēles mācību metodika; 
• Mūzikas pedagoģijas metodoloģija; 
• Mūsdienu mūzikas pedagoģijas attīstības tendences; 
• Pedagoģiskais repertuārs; 
• Muzikālās apdāvinātības attīstība. 
 

                                            
Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoģijas maģistra studiju programm ā: 
 

• Didaktika; 
• Mūsdienu didaktiskās pieejas un to pedagoģiski  
    psiholoģiskie risinājumi; 
• Sadarbības pedagoģija un psiholoģija; 
• Vispārīgā pedagoģija; 
• Mācību plānu teorija, izveide un izvērtēšana. 
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Lekciju un semināru vadīšana  skolotāju profesionālās pilnveides programmā 
„Interakt īvo mācību metožu izmantošana, īstenojot mūzikas mācību priekšmeta 
standartu pamatskolā” (A2, 36 st.): 
 

• Skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes: Pārbaudes 
    formas un metodes. 

 
Lekciju un semināru vadīšana  skolotāju pārkvalifik ācijas programmā “M ūsdienu 
pedagoģiskā procesa aktuāli jaut ājumi” (B-1, B-2): 
 

• Mācību darba organizācija (mācību metodes, mācību 
    stunda,  mācību programma). 

 
Lekciju un semināru vadīšana  DU docētāju profesionālās meistarības pilnveides 
programmā „Pedagoģiskā pētījuma metodoloģija  mūsdienu zinātņu attīstības 
kontekstā“: 

• Pedagoģisko pētījumu vadīšanas problēmas un izvērtēšanas 
kritēriji.  

 
 

 Lekciju un semināru vadīšana  DU Tālākizglītības programmā „M ūzikas skolotājs 21. 
gadsimtā“ mūzikas skolotājiem: 
 

• Mūzikas skolotāja pedagoģiskās darbības daži aspekti. 
 
Lekciju un semināru vadīšana  DU Tālākizglītības programmas “Bilingvālā apmācība 
mūzikā vispārizgl ītojošajā skolā“ mūzikas skolotājiem: 
 

• Muzikālā izglītība multikulturālā  sabiedrībā; 
• Daugavpils mūzikas skolotāju pieredze bilingvālā 

apmācībā.    

 Lekciju un semināru vadīšana DU programmā “Inov ācijas augstākās izglītības 
sistēmā” augstskolu docētājiem: 
 

• Studiju procesa didaktiskie modeļi.  
 
Lekciju un semināru vadīšana DU pedagogu profesionālās meistarības pilnveides 
programmā “M ūzikas mācību saturs un metodes pamatskolā un vidusskolā” 
mūzikas skolotājiem: 
 

• Mūzikas pedagoģijas attīstība Latvijā un Eiropā; 
• Mūsdienu izglītības paradigmu atspoguļojums 

pamatskolas un vidusskolas mācību procesā; 
• Mūzikas mācību satur attīstība: skolotāju un skolēnu 

vīzija; 
• Muzikālās apdāvinātības diagnosticēšana un attīstība. 
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Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
 

2009. g. 21. – 25. aprīlis, lekciju cikls “Sākumskolas skolēnu mūzikas uztveres līmeņi” 
Erasmus programmas ietvaros, Igaunija, Tallina, Tallinas Universitāte,  8 stundas, 
mūzikas pedagoģijas maģistranti un mūzikas skolotāji. 
 
2008. g. 10. – 15. aprīlis, lekciju cikls “Skolotāja refleksīvās darbības attīstība” Erasmus 
programmas ietvaros, Zviedrija, Linkopina, Linkopinas Universitāte,  8 stundas, 
pedagoģijas maģistranti un skolotāji. 
 
2006.g. 1.-7. decembris, lekciju cikls “Mūzikas uztveres attīstības līmeņi” Erasmus 
programmas ietvaros, Igaunija, Tallina, Tallinas Universitāte,  8 stundas, mūzikas 
pedagoģijas maģistranti un mūzikas skolotāji. 
 
2006. g. 22.- 27. maijs,  Starptautiskā semināra „Pedagoģijas metodoloģijas attīstība”  
vadīšana ES Starptautiskā projekta ietvaros, Lietuva, Klaipēda, Klaipēdas Universitātē, 
22 stundas, Starptautiskie skolotāju kursi (piedalījās skolotāji no Igaunijas, Lietuvas, 
Somija, Ungārijas un Spānijas). 

                                          
2005. g. 21. – 25. aprīlis, lekciju cikls “Mūzikas skolotāja darbība” Erasmus programmas 
ietvaros, Igaunija, Tallina, Tallinas Universitāte,  8 stundas, mūzikas pedagoģijas 
maģistranti un mūzikas skolotāji. 
 
 
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs 
 

2006.gads  - Profesionālās pilnveides seminārs „Mūzikas pedagoģijas  

Psiholoģiskie pamati” J. Vītola Mūzikas Akadēmijā. 

 

2006. gads - Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Pianistiskās un 

psiholoģiskās pieejas Fr. Šopēna skaņdarbu iestudēšanā” (Apliecība Nr. 2549). 

 

2004. gads - Angļu valodas pilnveides kursi Lielbritānijā “Active Learning” skolā 
(akreditēta Britu Padomē). 

 

2004. gads - Kvalifikācijas pilnveides kursi “ES strukturālo fondu projekta  

vadīšana”. 
 
4. ORGANIZATORISK Ā DARBĪBA (PAR PĒDĒJIEM 6 GADIEM) 

Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko 
žurnālu redkolēģijas locekļi 
 
Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā 
Kopš 2005. gada - DU Pedagoģijas Profesoru Padomes eksperte 
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Kopš 2000. gada - DU Pedagoģijas Promocijas Padomes eksperte 
Kopš 2006. gada -  Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Problems in Music Pedagogy” 
galvenā redaktore. 

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti 
 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  of 
Teacher Educators in Europe) 

 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle.  
 
Kopš 2001. gada - ISME locekle (International Society of Music Education) 
 
Kopš 1999. gada - Pasaules Apdāvināto un Talantīgo Bērnu Padomes locekle un 
koordinatore (World Council for Gifted and Talanted Children) 
 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council for High 
Ability) 
 
 
Konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekļi 
 
2007. g. 27. - 29. septembris -   5. Starptautiskā zinātniskā konference „Problems in 
Music Pedagogy”. 
 
2005. g. 28. – 29. oktobris - 4. Starptautiskā zinātniskā konference „Problems in Music 
Pedagogy”. 
 
2003. g. 26. – 29. novembris - Starptautiskā zinātniskā konference „Mūzikas skolotāja 
izglītība 21. gadsimtā: Sasniegumi un problēmas“. 

 
 
Citi augstskolā veicamie pienākumi 
 
2004. – 2005. gads - DU MMF Domes priekšsēdētāja 
2003. – 2006. gads - DU Doktorantūras centra vadītāja 
2003. – 2006. gads - DU Zinātņu daļas vadītāja 
2003. – 2006. gads - DU Doktorantūras padomes locekle 
2001. – 2004. gads - DU senatore 
1998. – 2007. gads - DU Zinātnes Padomes locekle  
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Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana un vadīšana 
 
2007. gads - Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmas „Mūzikas 
mācību process vispārizgl ītojošajā skolā jaunās  izglītības paradigmas kontekstā” 
vadītāja; 
 
2006. gads -  Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Interaktīvo mācību metožu 
izmantošana, īstenojot mūzikas mācību priekšmeta standartu pamatskolā” (A2) vadītāja; 
 
2005. gads - Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Mūzikas mācību satura 
attīstība pamatskolā un vidusskolā“ direktore; 
 

2004. gads -  Lielbritānijas Nacionālās Asociācijas par Apdāvinātiem bērniem un 
Nacionālās Akadēmijas par Apdāvināto un Talantīgo Jaunatni Rudens Institūts: 
Simpozija “Apdāvinātības attīstība Latvijā: Reālijas un perspektīvas” organizēšana un  
vadīšana. 

 

2004. gads - DU Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmas 
„Pedagoģiskā pētījuma metodoloģija  mūsdienu zinātņu attīstības kontekstā“ vadītāja. 
                                                             
2003. gads - DU Tālākizglītības programmas „Mūzikas skolotājs 21. gadsimtā“ direktore. 
 
2003. gads - DU Tālākizglītības programmas “Bilingvālā apmācība mūzikā 
vispārizglītojošajā skolā“ direktore. 
                
 
 

 
14.05.2009.                                                     Profesore Jeļena Davidova 
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CURRICULUM VITAE  
 
Profesors JĀNIS GRUNDSPEŅĶIS 
 
1) VISPĀRĪGAS ZIŅAS 

Dzimšanas datums:   19.06.1942 
Dzimšanas vieta:   Rīga, Latvija 
Personas kods:   190642-10542 
Pilsonība:    Latvijas 
Dzīves vietas adrese:   Saldus iela 3b-14, Rīga, LV 1007, Latvija 
e-pasta adrese:    janis.grundspenkis@cs.rtu.lv 
Mob. tālruņa numurs:   +371 29453128 
Izglītība:    Augstākā 
Zinātniskais grāds:  inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr. habil. sc. 
ing.) 
Ģimenes statuss:  Precējies, 3 bērni 

 
2) VALODU LIETOŠANAS PRASMES:  

• Latviešu valoda – dzimta 
• Krievu valoda – pārvaldu brīvi 
• Angļu valoda – pārvaldu brīvi 

 
3) DARBA STĀŽS 

• 1994.-līdz šim laikam. Rīgas Tehniskās universitātes profesors 
• 1994.-2005., 2007.- līdz šim laikam. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes 

un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns 
• 1994.-līdz šim laikam. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūta direktors 
• 1994.-līdz šim laikam. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūta Sistēmu 
teorijas un projektēšanas katedras vadītājs 

• 1979.-1994. Rīgas Politehniskā institūta (vēlāk Rīgas Tehniskās universitātes) 
Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Automatizēto vadības sistēmu 
katedras docents 

• 1980.-1992. Rīgas Politehniskā institūta Automatizēto vadības sistēmu katedras 
vadītājs 

• 1972.-1979. Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultātes Automatizēto vadības sistēmu katedras asistents un lektors 

• 1968.-1971. Rīgas Politehniskā institūta aspirants 
• 1963.-1968. Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) 

Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes inženieris Elektromodelēšanas 
problēmu laboratorijā 
 

4) IZGLĪTĪBA 
• Rīgas Tehniskās universitātes profesors (diploms Nr. 50, izdots 2001.gada 

29.janvārī) 
• Inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, habilitācijas 

padome H-07, diploms B-Dh 000078, izdots 1993.gada 22.decembrī) 
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• Inženierzinātņu doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, diploms B-D No.000198, 
izdots 1992.gada 14.septembrī) 

• Tehnisko zinātņu kandidāts (Rīgas Politehniskais institūts, diploms MKD No. 
017847, izdots 1972.gada 25.decembrī) 

• Inženieris-elektriķis automātikā un telemehānikā (Rīgas Politehniskais institūts, 
diploms C No. 470004, izdots 1965.gada 25.decembrī) 

• 1949.-1960. Rīgas 28.vidusskola  
 

• 2003. Ievēlēts par LZA īsteno locekli (diploms Nr. A-152, izdots 2003.gada 
20.novembrī) 

• 1998. Ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli (diploms K-
192, izdots 1998.gada 27.novembrī) 

 
5) PEDAGOĢISKAIS DARBS 

- Iepriekšējos gados lasītie lekciju kursi:  
• 1995. Ekspertu sistēmas biznesā 
• 1986.-1990. Automatizētās projektēšanas matemātiskie modeļi 
• 1976.-1985. Sistēmu teorija  
• 1976.-1982. Tēlu atpazīšana  
• 1976.-1979. Sistēmu analīze 
• 1974.-1993. Sistēmu modelēšana 
• 1974.-1980. Kibernētikas matemātiskie pamati  
• 1976.-1979. Hierarhisku sistēmu teorija 
• 1973.-1974. Tehniskā diagnostika 
• 1972.-1973. Automātikas elementi 

 
- Pašlaik lasītie lekciju kursi:  

• Bakalaura līmeņa studijas:  
� Diskrētas struktūras datorzinātnē, 3KP (tai skaitā ārzemju studentiem) 
� Sistēmu teorijas metodes, 2KP (tai skaitā ārzemju studentiem) 
� Mākslīgā intelekta pamati, 3KP (tai skaitā ārzemju studentiem) 
� Ievads mākslīgajā intelektā, 2KP 
� Strukturizēta sistēmu analīze, 2KP 
� Zināšanu atspoguļošana un apstrāde, 3KP 

• Profesionālo maģistru līmeņa studijas:  
� Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes, 3KP 

• Akadēmisko maģistru līmeņa studijas:  
� Mākslīgais intelekts, 4KP (tai skaitā ārzemju studentiem) 
� Sistēmu un procesu teorija, 4KP (tai skaitā ārzemju studentiem) 

• Doktora līmeņa studijas:  
� Struktūrmodelēšanas metodes, 10KP 
� Datorsistēmu projektēšanas progresīvas metodes, 5KP 
� Izkliedētas intelektuālas sistēmas, 5KP 

• Zinātniskie semināri maģistriem:  
� Datorsistēmu projektēšana, 2KP 
� Datorsistēmu projektēšanas metodes, 2KP 

 
- Citas būtiskas ziņas:  
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• 2006. Lekciju lasīšana kursā „M ākslīgais intelekts” maģistrantiem un 
doktorantiem Viļņas Gedimina Tehniskajā universitātē 

• 2006. Lekciju lasīšana kursā “Ievads mākslīgajā intelektā” Brēmenes 
Lietišķo zinātņu augstskolā  

 
6) ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

- Starptautisko pētījumu projektu un programmu dal ībnieks vai vadītājs: 
Projekta 
vadītājs 

• 2006.-2008. ESF projekts „RTU akadēmiskās studiju programmas 
“DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana” 
(līguma nr. 
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007)  

• 2006.-2007. ESF projekts „RTU studiju programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās 
konkurētspējas paaugstināšanai” (līguma nr. 
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007)  

• 2005.-2007. ESF projekts „RTU akadēmiskās studiju programmas 
“DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana” (līguma nr. 
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007) 

• 1999.-2003. SOCRATES/ERASMUS programmas projekts 
„MOCURIS- Modern Curriculum in Information Systems at Master 
Level” (līguma nr. 69077-IC-1-1999-1-LT-ERASMUS-CDA-2) 

Koordinators 
no Latvijas 
puses 

• 2008.-2011. SOCRATES „ETN TRICE - Erasmus European 
Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in 
Computing Education” (līguma nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-
ERASMUS-ENW) 

• 2004.-2008. Eiropas Komisijas 6. ietvarprogrammas starptautiskais 
projekts „KALEIDOSCOPE”. 

• 2004.-2007. SOCRATES „ETN DEC-Erasmus European Thematic 
Network for Doctoral Education in Computing” (līguma nr. 114046-
CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN) 

• 2004.-2006. EK Leonardo da Vinči programmas projekts 
„SocSimNet - Competence Network for Introduction of Modern 
ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems 
Simulation and Research” 

• 2001.-2004. SOCRATES „ECET – European Computing Education 
and Training Thematic Network” (līguma nr. 213871-CP-1-2001-
BG-ERASMUS) 

Izpildītājs • 2004.-2006. J.Grundspeņķis (izpildītājs). Eiropas Komisijas 6. 
ietvarprogrammas projekts eLOGMAR-M. 

 
- Latvijas Zin ātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu 

projektu un programmu dal ībnieks vai vadītājs: 
 

LZP 
granti 

Projekta  
vadītājs 

• 2009. Nr.09.1269 „Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām  
balstīta intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde”  
• 2005.-2008. Nr.05.1644 „Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības  
tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam” 
• 2001.-2004. Nr.01.0845 „Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana 
 zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās” 
• 1997.-2000. Nr.96.0489 “Intelektuāla daudzlīmeņu meta-modeļu  
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apstrādes sistēma struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu konstruēšanai”  
• 1994.-1996. Nr.93.586 “Intelektuāla sistēma strukturizētas sistēmu analīzes  
metožu un līdzekļu izveidošanai”  
• 1991.-1993. Nr.90.136 “Ekspertu sistēmu izstrādāšana tehnisku objektu  
projektēšanas sākuma stadiju nodrošināšanai” 

Izpildītājs • 2007. Nr.07.2057 „Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa  
izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem” 

Projekta 
 vadītājs 

• 2008. Nr. R7387 „Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos  
sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā”  
• 2007. Nr. R7197 „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde  
uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai” 
• 2006. Nr. U7117 „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma  
studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei” 
• 2005. Nr. F6962 „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes  
analīzes atbalstam” 

IZM-RTU 
pētniecības 
projekti 

Izpildītājs • 2007. Nr. R7199 „Multifrakt ālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde” 
Projekta  
vadītājs 

• 2009.-2010. Nr.ZP-2009/33 "Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta  
algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti"  
• 2009. Nr.FLPP-2009/9 „Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu  
vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem 
 un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli” 
• 2007.-2008. Nr.ZP-2007/07 „Autonoma robota platforma” 
• 2006.-2007. Nr.ZP-2006/06 „Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde  
studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai” 

RTU 
iekšējie 
pētniecības 
projekti 

Izpildītājs • 2007. Nr.ZP-2007/06 „Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas  
prototipa izstrāde” 

Aizstāvētie 
 
Promocijas 
 darbi 

• 2007. A. Anohina, „Adaptīvas apmācības un zināšanu vērtēšanas intelektuāla  
atbalsta sistēmas izstrādāšana” 
• 2006. A. Ņikitenko, “Hibrīdas intelektuālas sistēmas izstrādāšana un realizācija” 
• 1993. M. Kirikova, “Metodes un līdzekļi zināšanu iegūšanai par sarežģītu  
sistēmu struktūru” 
• 1988. V. Zūlis  
• 1986. J. Tenteris 

Pašlaik  
vadītie  
promocijas  
darbi 

• M.Vi ļķelis, „Dabīgās valodas saskarnes intelektuālās zināšanu iegūšanas un apstrādes  
sistēmas izstrādei” 
• R. Lukašenko, “Daudzaģentu tehnoloģiju balstītas intelektuālās apmācības sistēmas 
 izstrāde” 
• I.Zeltmate, “Intelektuālas sistēmas izstrāde un realizācija sarežģītu  
sistēmu struktūrmodelēšanai” 
• K. Osis, “Personīgo zināšanu pārvaldības sistēmu izstrāde” 
• R. Rollande, “Daudzaģentu sistēmas izstrāde apmācības moduļa realizācijai” 
• A.Mislēvičs, “Daudzaģentu sistēmas izstrāde biznesa procesu vadības atbalstam  
organizācijās” 
• E. Lavendelis, “Atvērtas daudzaģentu sistēmas arhitektūra un metodoloģija intelektuālu 
 mācību sistēmu izstrādei” 
• V.Graudiņa, “Ontoloģijās sakņotas intelektuālas apmācības atbalsta sistēmas izstrāde” 
• L.Survilo, “Sarežģītu sistēmu struktūrmodeļu izstrādes un analīzes automatizācija” 
• D.Apšvalka, “Emocijām līdzīgu mehānismu implementēšana mākslīgos aģentos” 

Recenzētie 
promocijas darbi 

• 2009. T.Rikure “Uz psiho fizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto adaptīvo  
apmācības sistēmu izstrādāšana” 
• 2009. S. Misiņa-Egle „Induktīvās klasifikācijas algoritmu ar inkrementālu  
apmācību analīze un realizācija” 
• 2008. N. Pavlova „Platformneatkarīgā modeļa izstrādes pieeja 
 modeļvadāmas arhitektūras ietvarā” 
• 2007. N. Prokofjeva „Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes”. 
• 2006. P. Grabusts „Nosacīto likumu veidošanas metožu izpēte  
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-  Promocijas darbi: 
- Zinātniskās intereses: 

• Sarežģītu tehnisku sistēmu struktūras modeļu sintēzes un analīzes problēmas 
projektēšanas sākumstadiju un tehniskās diagnostikas uzdevumu risināšanai 

• Intelektuālas sistēmas un rīki sarežģītu sistēmu struktūras izstrādāšanai 
• Izkliedētas daudzaģentu kooperatīva darba intelektuālas sistēmas 
• Mākslīgā intelekta un zināšanu pārvaldības tehnoloģiju integrācija 

intelektuālu apmācības sistēmu izstrādei 
 

- Galvenie zinātniskie darbi: 
• J. Grundspenkis. The Synthesis and Analysis of Structure in Computer Aided 

Design. Computer Applications in Production and Engineering. E.A. Warman 
(ed.), North-Holland, Amsterdam, 1983, pp. 301-316. 

• Grundspenkis J. Systematic Development of Technical System Models. 
Advances in Modelling & Analysis, C, AMSE Press, Vol. 38, N 4, 1993, pp. 
1-13. 

• J. Grundspenkis. Automation of Knowledge Base Development Using Model 
Supported Knowledge Acquisition. Proceedings of the 2nd International 
Baltic Workshop on Databases and Information Systems, Tallinn, Estonia, 
June 12-14, 1996, vol. 1, pp. 224-233. 

• Grundspenkis J. Reasoning Supported by Structural Modelling. Lecture Notes 
of the Nordic-Baltic Summer School "Intelligent Design, Intelligent 
Manufacturing and Intelligent Management", Jurmala, Latvia, June 8-13, 
1998. K. Wang and H. Pranevicius (Eds.), Kaunas University of Technology 
Press, Kaunas, Lithuania. 

• Kirikova M. and Grundspenkis J. Using Knowledge Distribution in 
Requirements Engineering. Knowledge Based Systems. Techniques and 
Applications, vol. 1. (Ed.: C.T. Leondes), Academic Press, San Diego, USA, 
2000, pp. 149-184. 

• Grundspenkis J. Development of Hybrid Intelligent Systems: Integration of 
Structural Modelling, Intelligent Agent and Knowledge Management 
Techniques. Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 
7-30. 

• Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agent Paradigm on 
Knowledge Management. Intelligent Knowledge-Based Systems (C.T. 
Leondes, Ed.), Vol.1, Kluwer Academic Press, NY, 2004, pp. 164-206. 

• Grundspenkis, J. Intelligent Agent and Knowledge Management Perspectives 
for the Development of Intelligent Tutoring Systems. Proceedings of the 9th 
International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007), 
Madeira, Portugal, June 13-16, 2007, Vol. SAIC, pp. 380-388. 

• Grundspenkis, J. Knowledge Creation Supported by Intelligent Knowledge 
Assessment System. Proceedings of the 12th World Multi-Conference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29-July 2, 2008, Orlando, 
Florida, USA, Volume VII, IIIS, Orlando, Florida, USA, pp. 135-140. 

 
7) KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA 

un izstrādāšana uz daudzdimensiju datu izlases pamata” 
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• 13.03.2000-17.03.2000. ES PHARE programmas "Profesionālā izglītība 2000" 
ietvaros viesošanās Rietumflandrijas profesionālajā augstskolā Kotreikā, Beļģijā, 
lai iepazītos ar mācību procesa organizāciju un saturu profesionālās izglītības 
programmā "Multimediju tehnoloģijas". Vizītes rezultāti ir izmantoti pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās studiju programmas izstrādē programmētāja un 
datorsistēmu un tīklu administratora kvalifikāciju iegūšanai 

• 15.03.1998.-04.04.1998., 18.04.1999.-03.05.1999. TEMPUS projekta ietvaros 
viesošanās Gentes universitātē (Beļģija) un Karlsrues universitātē (Vācija) ar 
mērķi pilnveidot lekciju kursu "Sistēmu un procesu teorija" 

• 26.04.1996.-06.06.1996. TEMPUS mobilais grants - viesošanās Stokholmas 
universitātē un Karaliskajā Tehnoloģijas institūtā ar mērķi sagatavot mācību 
materiālus lekciju kursiem 

• 1995. Ir apgūts viena mēneša kurss "GRADE tehnoloģija” 52 stundu apjomā 
Rīgas Informācijas Tehnoloģijas institūtā (RITI) 

• 30.05.1994.-01.06.1994. Viesošanās Stokholmas universitātē ar mērķi izstrādāt 
doktorantu apmācības programmu 

• 07.04.1994.-05.05.1994. TEMPUS mobilais grants - viesošanās Demontforas 
universitātē Lielbritānijā ar mērķi savākt un apkopot informāciju par apmācības 
organizāciju un metodisko nodrošinājumu datorzinātņu profila studentiem 

 
8) SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

- Augstskolā veicamie pienākumi: 
• Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis 
• Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultātes Domes priekšsēdētājs 
• Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes 

priekšsēdētājs 
 

- Starptautisko zinātnisko organizāciju loceklis un eksperts, konferenču 
organizācijas un programmu komiteju vadītājs un loceklis: 
• 2009. 13.Austrumeiropas konferences par progresīvām datu bāzēm un 

informācijas sistēmām (13th East-European Conference on Advances in 
Databases and Information Systems, ADBIS’09) organizācijas komitejas 
priekšsēdētājs 

• 2004. 16.Starptautiskās konferences par progresīvu informācijas sistēmu 
inženieriju (16th International Conference on Advanced Information Systems 
Engineering, CAiSE’04) organizācijas komitejas priekšsēdētājs 

• 2002. 11. Starptautiskās konferences par informācijas sistēmu izstrādi (11th 
International Conference on Information Systems Development, ISD’2002) 
organizācijas komitejas priekšsēdētājs 
 

- Promociju padomju loceklis, LZP eksperts, profesoru padomju loceklis:  
• Promociju padomes P-07 priekšsēdētājs zinātnisko grādu informātikā un 

datortehnoloģijās piešķiršanai 
 
- Zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis vai grāmatu redaktors: 

• RTU zinātnisko rakstu 5.sērijas „Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas” 
galvenais redaktors 

• Žurnāla „Avtomatika i vichisliteljnaja tehnika” redkolēģijas loceklis 



 

92 
 

• Applied Computational Intelligence to Engineering and Business (Editors: K. 
Wang, J. Grundspenkis and A. Yerofeyev). Izdevniecība RTU, Rīga, 2001. 

• Information Systems Development. Advances in Methodologies, 
Components, and Management. (Editors: M. Kirikova, J. Grundspenkis, W. 
Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic). Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, New York, 2002. 



 

93 
 

 
- Studiju programmas vadīšana: 

• Studiju programma „Datorsistēmas”, Rīgas Tehniskā Universitāte, 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu 
institūts (studiju programmas direktors) 

 
- Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:  

• Latvijas Zinātnes Padomes apvienotās ekspertu komisijas (informātika un 
inženierzinātnes) loceklis 

 
- Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: 

• Latvijas Modelēšanas un imitācijas biedrības Domes loceklis 
• Baltijas valstu operāciju pētīšanas savienības (BaltORS)  Domes loceklis 
• IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) asociētais 

biedrs 
• ACM (Association for Computing Machinery) biedrs 
• IFAC (International Federation of Automatic Control) asociētais biedrs 
• SCSI (The Society for Computer Simulation International) asociētais biedrs 
• EUNIS (European University Information Systems Organisation) asociētais 

biedrs 
• ECCAI (European Co-ordinating Committee of Artificial Intelligence) 

asociētais biedrs 
• IADIS (International Association for Development of the Information 

Society) biedrs 
• Piedalīšanās studiju programmu datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā 

akreditācijas komisijās Latvijā un Igaunijā 
 

- Cita būtiskā informācija 
• Rīgas informācijas tehnoloģijas institūta (RITI) Domes loceklis 
• Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Augstskolu profesoru apvienības 

biedrs. 
 
9) VAĻASPRIEKS 
Teniss, kalnu slēpošana, tradicionālā džeza mūzika 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Larisa Iļjinska 
Adrese  Ilūkstes iela 38-53, Rīga, LV-1082 

Tālrunis   7089501, mob. 29411024 

E-pasts  larisa.iljinska@rtu.lv 

Pilsonība  Latvijas pilsone 
 

Dzimšanas datums  1946.gada 5.marts 

 

DARBA PIEREDZE 
  
• Datumi (no – līdz)  2002 – līdz šim brīdim 
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts 
• Amats  RTU Valodu institūta direktore 

• Datumi (no – līdz)  2000 
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts 

• Amats  RTU Valodu institūta direktores pienākumu izpildītāja 

• Datumi (no – līdz)  1998 – līdz šim brīdim 
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte 

• Amats   Angļu valodas profesora grupas vadītāja, asociētā profesore 

• Datumi (no – līdz)  Kopš 1996.g.   

• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte 

• Amats  „Tehniskās tulkošanas” programmas direktore  

• Datumi (no – līdz)  1995 – 2000  

• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts 

• Amats   Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūta direktores vietniece 

• Datumi (no – līdz)  1992 – līdz šim brīdim  

• Darba devēja nosaukums   SIA LAPA 

• Amats   Angļu valodas konsultante 

• Datumi (no – līdz)  1989 – 1998 

• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte 

• Amats   Rīgas Tehniskās universitātes Valodu departamenta docente 

• Datumi (no – līdz)  1970 – 1989  

• Darba devēja nosaukums   Rīgas Politehniskais institūts/ tagad Rīgas Tehniskā universitāte 

• Amats   Angļu valodas lektore Svešvalodu katedrā 
 
IZGLĪTĪBA 
 
• Datumi (no – līdz)   1993 

• Iestādes nosaukums  Latvijas Universitāte 

• Pamatpriekšmeti  Filoloģija 

• Iegūtais grāds  Filoloģijas zinātņu doktora grāds  

• Datumi (no – līdz)  1975 – 1978 

• Iestādes nosaukums   A. Gercena Ļeņingradas Pedagoģijas institūts 
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• Pamatpriekšmeti  Filoloģija  

• Iegūtais grāds  Filoloģijas zinātņu kandidāts  

• Datumi (no – līdz)  1968 – 1970 
• Iestādes nosaukums   Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte 

• Pamatpriekšmeti  Angļu valoda 

• Iegūtais grāds  Specialitāte – angļu valodas un literatūras pasniedzēja 

 
 
Dzimtā valoda  Krievu 

 

CITAS VALODAS 
   

  ANGĻU 

• Lasīšanas prasmes  brīvi 

• Rakstīšanas prasmes  brīvi 

• Runāšanas prasmes  brīvi 
  LATVIEŠU 
• Lasīšanas prasmes  brīvi 
• Rakstīšanas prasmes  labi 

• Runāšanas prasmes  labi 
 
  
Sabiedriskais darbs  Kopš 2003.g. RTU Senāta kultūras un sadzīves komisijas locekle; 

Kopš 2000.g. Valodu institūta Padomes priekšsēdētāja; 
Kopš 1998.g. RTU Senāta locekle; 
Kopš 1998.g. RTU Akadēmiskās sapulces locekle. 

   

Sadarbība ar Latvijas un 
ārzemju organizācijām 

 Kopš 2005.g. Sadarbība ar Tildes biroju  
Kopš 2004.g. Sadarbība ar Terminoloģijas Tulkošanas centru, 

Latvijā 
Kopš 2004.g. Sadarbība ar Aston University, Birmingemā, 

Lielbritānijā; 
Kopš 2004.g. Sadarbība ar Flinders University, Adelaidā, Austrālijā. 
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Ventspils Augstskolas  
Tulkošanas studiju fakultāti; 
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Viļņas universitātes Svešvalodu 

katedru; 
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Tallinas Tehniskās universitātes  
Valodu katedru Leonardo da Vinci projekta ietvaros; 
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Kauņas Tehnoloģisko institūtu; 
Kopš 2000.g. Sadarbība ar Vestminsteres universitāti,  
saistībā ar programmu „Tehniskā tulkošana”; 
Kopš 1998.g. Sadarbība ar Latvijas Universitātes Moderno  
valodu fakultāti; 
Kopš 1998.g. Sadarbība ar Starptautisko Ekoloģijas  
Zinātņu akadēmiju, Sanktpēterburgā, Krievijā; 
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Zinātniski - metodiskais 
darbs 

 2008.g.                   Akreditācijas komisijas locekle Valmieras Augstskolā  

augstākās izglītības 2.līmeņa profesionālajai studiju programmai „Tulks” 

2008.g.                   Augstākās profesionālās izglītības bakalaura un maģistra  

studiju programmu „Tehniskā tulkošana” akreditācija 

2007.g.                   Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas  

„Tehniskā tulkošana” atkārtotā akreditācija 

Kopš 2005.g. Promocijas darbu recenzēšana Moderno valodu  

fakultātes doktorantiem, darbs promocijas darbu aizstāvēšanas komisijā; 

Kopš 2001.g. Studiju programmas „Tehniskā tulkošana”  
absolventu diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājas 
 vietniece; 
Kopš 2001.g.  Diplomdarbu vadīšana un recenzēšana  
Valodu institūta „Tehniskās tulkošanas” programmas absolventiem; 
Kopš 2000.g. Sadarbība ar RTU Starptautisko sakaru daļu. 

2000.g.                    Starptautiskās zinātniskās konferences  

“Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai” organizēšana un vadīšana. 

2000.g. Starptautiskās zinātniskās konferences  
“Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai”  
materiālu rediģēšana un sagatavošana izdošanai. 
Kopš 1998.g. Darbs ar Angļu valodas profesora grupas docētājiem  

kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai 

 (metodisko semināru organizēšana, piedalīšanās konferencēs).  

Kopš 1998.g. Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 

 izstrādāšana. Mācību priekšmetu reģistru izveidošana. 

Kopš 1998.g. PHARE programmu kopprojekti. 

Kopš 1998.g. Valodas konsultanta darbība: 

 

Dažāda veida materiālu un dokumentācijas tulkošana RTU rektorātam un 
fakultātēm; 
RTU mācību programmu akreditācijas materiālu tulkošana; 
RTU mācību priekšmetu nosaukumu reģistra pārbaude un atjaunošana; 
Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības studiju programmas  
“Tehniskā tulkošana” akreditācijas materiālu sagatavošana; 
RTU studentu konsultēšana SZT konferencēm lietišķajā angļu valodā; 
Sadarbība pēc programmas “Tālmācība” (Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte). 
 

1997.g. Oficiāla līguma starp RTU un firmu LAPA Ltd. organizatore. 

 Jūrnieku apmācība angļu valodā. 

1996.g. Tulku/referentu koledžas nodibināšana (RTU) 

1996.g.-1998.g. RTU Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības 

 studiju programmas “Tehniskā tulkošana” izstrādāšana. 

1996.g.-1997.g. Tulkojumi (no angļu valodas D. Lourensa darbi). 

1995.g. Auditores Det norske Veritas Certificate of Training, 
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 (Oslo, Norvēģija) sertifikāts. 

1995.g.-1996.g. LU, valsts eksāmenu komisijas sastāvā (angļu valodas 
priekšmetā). 

1995.g.-1997.g. Oficiālā līguma starp RTU un Minhene  

(Vācijā) organizatore. Patentu departamenta darbinieku apmācība  

angļu un franču valodās. 

1994.g.-1996.g. Jūras Akadēmija, valsts eksāmenu komisijas sastāvā (angļu 
val. priekšmetā). 

Kopš 1994.g.  Starptautiskās valodu testēšanas asociācijas biedre 

(Tallinā, Igaunijā). 

1992.g. Piedalīšanās starptautiskā konferencē  

Juvaskuļā, Somijā. ‘’Language Testing in the 1990’s’’. Referāts publicēts Somijā. 

1990.g.-1996.g. Atbildīgā par ārzemju studentu (ASV, Anglija) 

 apmācību programmām krievu valodā, (Viskonsīnas štata La Krosas  

universitāte un Londonas Valley universitāte) oficiāli līgumi ar RTU. 

1988.g.-1997.g. Piedalīšanās starptautiskā konferencē Tallinā –  

‘’East-West Meeting of Language Testing’’, 6 referāta tēzes publicētas. 

1988.g.-1990.g. Atbildīgā par Valsts budžeta zinātniskās tēmas izstrādi 

 ‘’Apmācība ar datora palīdzību’’ profesora L. Rastrigina darba grupas sastāvā  

 
Zinātnisko konferenču 

organizēšana 
 

 
 

Zinātnisko izdevumu 
redakcijas kolēģijas 

vadībā vai līdzdalība to 
darbībā 

 
 

 
 
 
 

 
Zinātniskā darba virzieni 

 

 2000 Starptautiskā zinātniskā konference  
„Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai”,  
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga; 
2004 Starptautiskā zinātniskā konference „Current Trends  
in FLT and Linguistics”, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga. 
 
 

I. Karapetjanas mācību grāmatas „Linguo-Functional  
Research Competence” zinātniskā redaktore, 2009. 

D. Nītiņas mācību grāmatas “Valodniecības jautājumi”  
zinātniskā redaktore, 2007. 

Krājuma „The Humanities and Social Sciences”  
(8.sērija, 5.sējums) valodu redaktore, 2004.  

Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu  
krājuma „Current Trends in FLT and Linguistics” galvenā redaktore, 
2004. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājuma  
„Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai”  
galvenā redaktore; 2000. 

• Angļu valodas terminoloģija; 
• Lingvostilistika 
• Valodas apmācība ar datora palīdzību; 
• Testēšana 
• ESP 
• Tehniskās tulkošanas galvenie aspekti 
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Publikāciju skaits 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pēdējās nozīmīgākās 
publikācijas 

 
 

  
• Līdz 1998. gadam – 42 zinātniskās un metodiskās 

 publikācijas, tai skaitā: 
� 4 datorprogrammas sistēmā „Asolia”; 
� Mākslas literatūras tulkošana (David Lawrence). 

• No 1998.gada – 28 zinātniskās un metodiskās publikācijas,  
tai skaitā: 

� 1 zinātniskā monogrāfija un 1 mācību grāmata; 
� 9 raksti izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes 

padomes apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo 
zinātnisko izdevumu sarakstā; 

� 11 referāti starptautiskajās konferencēs; 
� 9 metodiskie darbi, ieskaitot mācību grāmatu English in 
Focus, I Part un English in Focus, II Part.. 

 
 

• Iļjinska, L., Smirnova, T., Pragmatic Aspects of Scientific-
Technical Text Analysis, Starptautiskā zinātniskā 
konference “4th Lodz Symposium New Developments in 
Linguistic Pragmatics” Lodzā, Polijā, referāts pieņemts 
publicēšanai – izdošanas gads – 2009. 

• Iļjinska, L., D.Nītiņa, M.Platonova, Nozīme valodā: 
lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; 
RTU Izdevniecībā, 306 lpp., 2008. 

• Iļjinska, L., Karapetjana I., Text-Internal Linguistic Entities 
Characteristic of the Scientific Discourse,  Starptautiskā 
konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2008. 

• Iļjinska, L., Smirnova, T., Internationalization of 
Contemporary Scientific-Technical Vocabulary – 
Starptautiskā konference: „English – the Lazy Way out? 
Maybe … But Is It Worth It”, Rīga, 2008. 

• Iljinska L., (2007) English for Science and Technology: 
Course, Design, Text Analysis, Research Writing, 2nd 
edition, RTU Punlishing House, Riga, 216.pp. 

• Iļjinska, L., Semiotics and Pragmatics: Translation of Texts 
in Science and Technology - Starptautiskā konference: 
„Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2007. 

• L. Iļjinska, D. Rumpīte, M. Platonova, B. Žuga, Latest 
Trends in Online and Off-line Learning of ESP at Technical 
University, - FIPLV World Congress LMS Sprakdagar, 
Gothenburg, Sweden, 15-17 June, 2006. 

• L.Iļjinska, D. Nītiņa, Valodniecība un valodas prakse, - 
Starptautiskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 
Liepāja, 2005.g. 2-3. decembrī, pieņemts publicēšanai, 
izdošanas gads – 2006; 

• L. Iļjinska, M. Platonova, Pragmatic Aspects of Special 
Vocabulary in Scientific Technical Texts, - 4th Riga 
International Symposium on Pragmatic Aspects of 
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Translation, University of Latvia, Riga, 17 November, 2005, 
– Research papers: Pragmatic Aspects of Translation, ed. 
By prof. A. Veisbergs, University of Latvia, National 
Language Commission, December, 2006, 56-76 pp. 

• Iljinska, L., Rumpīte, D., Platonova, M., “Diversity and 
Unification in Assesing ESP Skills on the Basis of the 
Common European Framework of Reference (CEFR)”, 
International LATEUM Conference “ELT as Sustainable 
Development: Secondary and Tertiary Education”, 28.09. – 
30.09.2005., Moscow State Lomonosov University.   

• L. Iļjinska, M. Platonova, Technical Term Translation and 
Pragmatic Function – Research papers: Contrastive and 
Applied Linguistics, Volume XIII, ed. by prof. A. Veisbergs, 
University of Latvia, April, 2005; 

• Iljinska L., English for Science and Technology: Course 
Design, Text Analysis, Research Writing. Rīga, 2004. 

• L. Iļjinska, Nītiņa D., Vārdu izvēles problēmas tehniskajā 
tulkošanā – Starptautiskā konference: „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2004.g. 1-2. decembrī, 
izdošanas gads - 2005. 

• Iļjinska L., Terms Used in Business and Economics: 
Contrastive Analysis. Research Papers, Contrastive and 
Applied Linguistics, Riga, University of Latvia, 2004., 12 
pages.  

• Iļjinska L., Nītiņa D. Vārdu izvēle – aktualizācija un mode. - 
Linguistica Lettica, Rīga, Latvijas Universitāte, Latviešu 
valodas institūts, 6. lpp., 2004.  

• Iljinska, L., Linguistic and Socio-cultural Aspects of New 
Terms Formation in Computer Science (Contrastive 
Analysis). International Conference: Nation and 
Language: Modern Aspects of Socio-Linguistic 
Development. Kaunas university of Technology, 
Panevezys Institute Centre of Languages, Panevezys, 
Lithuania, 23-24 April, 2004., 73.-75. lpp.  

• Iljinska L., Nītiņa D., Technical Translation: New Terms 
Standardization. International Conference: Current Trends 
in FLT and Linguistics. Riga Technical University, Institute 
of Languages, Riga, Latvia, 16 April, 2004., 30-38 pp. 

 
Kvalifikācijas celšana   

2006  Stažēšanos Orhusas biznesa augstskolā (Lietišķās 
komunikācijas fakultātē). Semināri Leonardo da Vinci 
mobilitātes programmas projekta „Profesionālo 
iemaņu un prasmju paaugstināšana augstskolu 
pasniedzējiem” ietvaros.  

2005 Directorate General IV, Directorate of School, OUT-
of-School and Higher Education, Certificate, Council 
of Europe 

1999 Human Resource Management Course in Oslo, 
Norway; 
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1997 Latvian Maritime Academy Certificate, Postgraduate 
Staff Development Course; 

1995 Det Norske Veritas Certificate of Training, 
International Auditor Course, Oslo, Norway, Course 
Nr. 1533;  

Kopš 1998.g. Semināri Latvijas Universitātē, Moderno valodu 
fakultātē, regulāri. 

Kopš 1995.g. Semināri Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā, 
regulāri; 

Kopš 1993.g. Semināri Britu Padomē, regulāri; 
Kopš 1972.g. Semināri Rīgas Tehniskajā universitātē, regulāri; 
 

 

 
 

CITAS PRASMES UN 

IEMAŅAS 
 Autovadītāja apliecība (B kategorija) 

 
 
 

  2010.gada 8.janvāris      /Larisa 
Iļjinska/ 

Dalība starptautiskajos 
projektos 

  
2005 – līdz šim brīdim LEONARDO DA VINCI mobilitātes programmas projekts 

“Profesionālo iemaņu un prasmju paaugstināšana 
augstskolu pasniedzējiem” 

2002 – līdz šim brīdim “Consumer Citizenship Network” 

2002 - 2005 Pilot Project of the Manual forRelating Language Examinations to 
the CEFR   

2002 - 2005 LEONARDO DA VINCI Pilotprojekts; Valodas kompetence; 
Starptautiskie sakari 
 

ORGANIZATORISKĀS 

PRASMES UN IEMAŅAS 
 • Pieredze darbā starptautiskajos projektos 
• Labas iemaņas cilvēkresursu vadīšanā un organizēšanā 
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Curriculum vitae 
Personas dati 

 
Merija Jirgensons 
1943 Rīgā 
USA pilsonība  
Patstāvīga uzturēšanas atļauja Latvija ar darba tiesībām 
 
Murj āņu 99, dz. 18, Rīga 1064   
mjirgensons@gmail.com 
+371-22023353 (mob.)    
 
 
1979- 1993   
 

Ph.D. History (Vēsture), Brown University, Providence 
„An Ambivalent Utopia: William Cobbett and the 
United States.” (Dīvainā utopija: Viljama Kobeta 
uzskatīti par dzīvi Amerika.”) 

  

Izglītība 

  
1975-1977 MLS (Maģistrs Bibliotēkas zinības)  Pratt Institute, 

Brooklyn 
1969-1974 MA History (Maģistrs Vēsture), Hunter College, New 

York  

Papildu izglītība 
 

1961-1965 BA vēsture un vācu valoda, Western Michigan 
University, Kalamazoo. 

 2005 Web tycho apmācība tālmācības pasniegšanā. 5 nedēļas 
on-line kurs pabeigts sekmīgi ar augstāko atzīmi, 
saņemta Distance Teaching Certificate. 

2007-2009  
 

Vadošā pētniece tālmācības centrs RTU, Angļu valodas 
konsultante un redaktore, projekta angļu tekstus revidēt 
un angļu valodas komunikācija pasniegt centra 
dalībniekiem .    

2005-2006 Profesora vēsture un politikas zināšana University of 
Maryland, Amerikas Militāriem, Vācija un citas Eiropas 
zemes;  

Nodarbošanās 
 

2003-2005 Peace Corps, Armenia (Amerikas Miera korpuss) Angļu 
valodas pasniedzēja, USAID Projekts „Getting 
Connected,” (Pieslēkties Pasaulei), ieviešana datorus un 
interneta pieslēgums Goris Pedagoģiskai Augskolai, 
sadarbība ar British Council semināros un mazos 
projektos.  
 

                            3  pētījumu un 6 publikāciju skaits 
ES sestā ietvara pētījumu (EU IST 6th Framework 
programme STREP) projekts „Enhanced Learning 
Unlimited“ (ELU), Contract no.: IST-4-027866, 2006-
2008. 

Zinātniskā 
darbība Pētījumu 

projekti 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts 
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Pētījumi m-
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studiju produktu un pakalpojumu izstr ādei Latvij ā 
atbilstoši multimediju, telemātikas un 
telekomunikāciju att īstības līmenim PUMPURS” 
(līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 
000078/P), 2006.- 2008. – 6. aktivitātes vadītājs. 
 
2,200 titula bibliogrāfija, kas sastāv no dokumentiem, 
laikrakstiem, grāmatā, utt. sastādīt priekš American 
Trust for the British Library un darbs ir uzskatīts kā 
nopietns resors Jaunanglijas studijās (atrodams Brown 
universitātes bibliotēka un arī Rhode Historical Society)    
 
Merija Jirgensons‘Evaluating available educational 
options for m-learning applications.”Content and 
Knowledge: Accessibilty, Interactivity and Usability. 
Proceedings of the Ventspils conference, 2008. 83-103. 
(virsraksta tulkojums: Novērtēt izglītības iespējas ar m-
learning iespējām) 
Jānis Kapenieks un Merija Jirgensons, Cotext sensitive 
m-learning objects to correspond to content level 
requirements. Proceedings of the Villach, Austria 
Conference on learning technologies, 2008. 15 p. 
(virsraksta tulkojums: Piemērot konteksti mācību 
līmenim izmantojot mobilās iespējas)   
Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Aiga 
Ozolina, Merija Jirgensons, An eLearning Framework 
for Human Resources  Development, The 5th 
European Conference on Intelligent Systems and 
Technologies ECIT 2008, iesniegts publicēšanai. 

Publikācijas 
 

Aiga Ozolina,  Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Merija 
Jirgensons, Francesco Belloti, Stefanos Vrochidis, 
Yiannis Kompatsiaris, Ioannis Tsampoulatidis. 
Designing attractive t-learning applications for 
interactive digital TV . Proceedings 2007 ICTE in 
Regional Development, Valmiera, Latvia. 

 Bruno Zuga, Aiga Ozolina, Atis Kapenieks, Ilmars 
Slaidins, Merija Jirgensons, Armands Strazds, Ginta 
Stale, Towards A T-learning Content and Usability 
Testing Environment, Proceedings 2007 ICTE in 
Regional Development, Valmiera, Latvia. 
 

 Merija Jirgensons, Thinking Visually about subject 
headings for Picture files, Picturescope, fall 1978, 
New York Public Library, Picture Division, 110-125. 
(virsraksta tulkojums: Veidot vizuāli inform ētas 
atrašana spējas lai veicināt mākslas materiāli 
atrašanu) 

Dalība 
konferencēs 

Bruno Zuga, Aiga Ozolina, Atis Kapenieks, Ilmars 
Slaidins, Merija Jirgensons, Armands Strazds, Ginta 
Stale, Towards A T-learning Content and Usability 
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Testing Environment, Proceedings 2007 ICTE in 
Regional Development, Valmiera, Latvia. 
International Conference of the FIPLV (World 
Federation of Language Teachers)—Nordic-Baltic 
Region (Riga 15-16 June, 2007) 
  Served as:  English literary editor and translator 
(Angļu valodas redaktore un teksta tulks)   
 
Presenter of two workshops at American Studies Winter 
Institute (Jan 10-25, 2005) organized by U.S. Embassy 
for Armenian Fulbright Fellows at Tsakhkadzor. 
Presenter Certificate from USA Embassy, Armenia  
 
(Vadīju divus seminārus Amerikas kultūras apmācību 
Armēnijas Fulbright Fellows. Saņemu apliecību no 
Amerikas sūtniecību pa sekmīgu semināra vadību.)    

 
Rīga, 27 Janvār ī 2009 g.  
       Merija Jirgensons 
       Atšifrējums 
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ANITA JANSONE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1965 
 
Kontaktadrese: Siļķu 14-97, Liepāja, LV3405 
 
 
 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: anita.jansone@liepu.lv 
 
 
 

Izglītība: 
2005 – 2008Latvijas Universitātes, datorzinātņu doktorantūra, doktora grāds 
datorzinātnē (Dr.sc.comp.) 
1999 – 2001 Latvijas Universitātes, datorzinātņu maģistrantūra, dabaszinātņu 
maģistra grāds datorzinātnēs (Mg.sc.comp.) 
1983 – 1988 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, lietišķā 
matemātika. 
 
 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 
2007 Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju 
institūts, pētniece 
2006  Latvijas Universitāte, Datorikas nodaļa, zinātniskā asistente 
2001 Liepājas Universitāte, lektore.  
 

Profesionālā darbība: 
 
2007 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas 
tehnoloģiju institūts, pētniece 
2006 – 2008 LR Valsts Zemes dienests, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja 
2006 – 2008 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
sistēmanalītiķe  
2006 Latvijas Universitāte, Datorikas nodaļa, zinātniskā asistente 
2006 A/S DATI Exigen Group, vecākā kvalitātes pārvaldniece 
2002 – 2005 LR Valsts Zemes dienests, IT attīstības projekta kvalitātes vadības 
sistēmas vadītāja 
2001 – 2002 Liepājas pilsētas dome, Informātikas daļas galvenais speciālists 
2001 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas un informātikas katedra, 
lektore.  
1999 – 2001 SIA “Datorikas institūts”, programmētāja 
1998 – 2001 Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Matemātikas un informātikas 
katedra, asistente 
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1996 – 1998  Informācijas apstrādes organizācijas firma “Kvantors” un “Muižnieku 
ligzda”, inženiere programmētāja 
1991 – 1995 Latvijas Republikas Valsts skaitļošana uzņēmums “Centrs”, Liepājas 
fili āle, inženiere programmētāja 
1988 – 1991 Latvijas Valsts statistikas komiteja Liepājas pils. un raj. statistikas nodaļa, inženiere programmētāja 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 
Bakalaura studijas: 
Datu bāzu tehnoloģijas I (2 KRP) 
Datu bāzu tehnoloģijas II (2 KRP) 
Ievads datorikā (2 KRP) 
Programmatūras kvalitāte un testēšana (2 KRP) 
Biznesa procesa modelēšana (1 KRP) 
Informācijas tehnoloģijas (2 KRP) 
e-Pārvalde (1KRP) 
 
Maģistra studijas: 
Programmatūras kvalitāte (2 KRP) 
Programmatūras testēšana (2 KRP) 
Biznesa procesa modelēšana (2 KRP) 
Biznesa procesa reinženierija (2 KRP) 
Informācijas tehnoloģijas (2 KRP) 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
No 19.02.2007.g. līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu 
un informācijas tehnoloģiju institūts, pētniece 

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

1. Jansone.A., Borzovs J., An Approach to Geographical Data Quality 
Evaluation, In 7th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems. Proceedings. IEEE Catalog Number: 06EX1364, ISBN: 
1-4244-0345-6.Vilnius, 2006, pp.125-131 

2. Jansone.A. An Approach to Cadastre Map Quality Evaluation,  „Innovations 
and Advanced Techniques in Systems, Computing Sciences and Software 
Engineering”, editor Khaled Elleithy, ISBN: 978-1-4020-8734-9, Springer, 
2008, pp.105-110 

3. Jansone.A. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in Republic of 
Latvia. 13th International Conference on Database Systems for Advanced 
Applications (DASFAA 2008), India, Delhi (15 lp.) 

4. Jansone.A., Borzovs J., An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in 
Republic of Latvia, Computer Science and Information Technologies, Volume 
733, ISSN 1407-2157, Latvijas Universitāte, 2008, pp. 261-288 

5. Anita Jansone. Information Technologies for Data Quality Evaluation, "3RD 
International Conference Information Society and Modern Business 
Proceedings", ISBN 9984-648-98-2, © Ventspils University College, 2008, 
pp. 272-281 
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6. Anita Jansone. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darba kopsavilkums, 
ISBN: 978-9984-45-013-1, Rīga, Latvijas Universitāte, 2008, 47 lp. 

7. Anita Jansone. Cadastral map evaluation : summary of the doctoral thesis , 
ISBN: 978-9984-45-014-8, Riga:University of Latvia, 2008, 47 p. 

8. Anita Jansone. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darba, Rīga, 
Latvijas Universitāte, 2008, 218.lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
Projekti: 
2006 – 2008 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, sistēmanalītiķe 
(dalība projektā „Jauno tehnoloģiju izstrāde informācijas sistēmu izveidei un 
integrācijai VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000048/024 ESS 2006/29) 
2006 – 2007 Rēzeknes augstskola, „Akadēmiskā personāla kompetences 
paaugstināšana datorzinātņu studiju programmu veidošanā”, 
(2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 
 
Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – brīvi 
Angļu – runāt brīvi, rakstīt ar vārdnīcas palīdzību  

 
 
 

2009.gada 12.maijs     /paraksts/  Anita Jansone 
 
 



 

107 
 

CURRICULUM VITAE 
1. Vārds: Atis  
2. Uzvārds: Kapenieks 
3. Dzimšanas gads: 1951 
4. Izglītība:  

 
Izglītības iestāde Latvijas Universitāte (doktorantūra) 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

02/1980 
02/1983 

Iegūtā izglītība: Dr.Phys. (Dr.fiz.) 
Diploma Nr. CD No00116, 27/11/1992, (15/12/1983 PSRS diploms) 

 
Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1970 
1975 

Iegūtā izglītība: Dipl.fiz. 
Diploma Nr. I-O  No 398676, 29/06/1975 
 
 
5. Papildu pieredze/kursi: 

  
5.1.Pieredze/kursi 

 
5.1.1. E-EIROPAS Padomnieku Grupas (eEurope Advisory Group) 

loceklis (2004-2006) 
5.1.2. Eiropas Latvijas delegācijas vadītājs 6. un 7. ietvara pētījuma 

programmu  komitejās (2000) 
 

5.1.3. Latvijas valdības pārstāvis Eirofakultātes projekts „Stīringa 
komisijā” (1992-1998) 

 
5.1.4. Piedalījies Latvijas Augstskolu un Zinātnes likumu sagatavošanā 

1991-1997. 
 

5.1.5. Zinātniskais vadītājs Latvijā ES 5. Ietvara programmas projektā 
HERN (Higher Education Reform Network) 

 
5.1.6. Zinātniskais vadītājs Latvijā ES 5. Ietvara programmas projektā 

HYPERKNOWLEDGE 
 

5.1.7. Projekta vadītājs Latvijā ES 5. Ietvara programmas projektā “Euro 
Inovation Monager for CEE countries”. 

 
5.1.8. Projekta vadītājs Latvijā ES 6. Ietvara programmas eStudiju 

Ekselences pētījumu tīklā „Kaleidoscope”   
 

5.1.9. Projekta vadītājs Latvijā ES 6. Ietvara programmas  pētījumu 
projektā STREP ELU „Enhanced Learning Unlimited”   
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5.1.10. Projektu vadītājs Latvijā ES Socrates Minerva un Leonardo 
programmas izglītības attīstības projektos (skat. Tabulu 8. punktā) 

 
5.1.11. ESF projekta „Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju 

jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” vadītājs. Projekta 
mērķis ir attīstīt Doktorantūras programmu E-studiju tehnoloģiju un 
pārvaldības jomā.   2005. -  2008 gadi. 

 
 

5.1.12. ES programmas EQUAL projekts „Inval īdu nodarbinātības 
veicināšana”. Projekta koordinators  RTU. 

 

5.1.13. A.S.A.P. Interreg projekta vadītājs RTU.   

5.2.Piedalījies Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošanā un īstenošanā kā 
eksperts: 

5.2.1. „Draudz īgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi 
jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai”, 2005-2006 

5.2.2. „Akad ēmiskā personāla kompetences paaugstināšana 
datorzinātņu studiju programmu veidošanā”, 2007-2008. 

5.2.3. „Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 
iesācējiem”, 2006-2007. 

5.2.4. „Augstskolu personāla apmācīšana e-studiju metožu lietošanai 
profesionāļiem”, 2007-2008. 

5.2.5. „E-studiju risin ājumi profesionālās tālākizglītības IT 
programmas moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)”, 2007-
2008. 

5.2.6. „Inform ācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura 
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes 
augstskolā”, 2007-2008.  

5.2.7. „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD 
(Computer–aided Design – datorizētā projekt ēšana) projektēšanas 
programmām (IAP CAD)”, 2007-2008. 

5.2.8. „Profesionālās tālākizglītības kursa „Organizācijas brieduma 
modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija”, 2006-2007. 

5.2.9. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču 
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas 
programmām”, 2007-2008.  

5.2.10. „T ālākizglītības programma dārzu un ainavu arhitektūrā 
tūrisma un MVU att īstībai, lietojot inovatīvas e-studijas (PURENE)”, 
2007-2008. 

5.2.11. „T ālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, 
attīstot IKT infrastrukt ūru un zināšanu pārvald ību”, 2007-2008. 

5.2.12. „Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un 
mācību veicinoši pasākumi Valsts policijas Policijas skolā”, 2007-2008. 
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5.3.Piedalījies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu sagatavošanā un 
īstenošanā: 

5.3.1. Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 „Pētījumi 
m-studiju produktu un pakalpojumu izstr ādei Latvij ā atbilstoši 
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju att īstības līmenim 
(PUMPURS)”, projekta zinātniskais vadītājs. 2006-2008. 

5.3.2. Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1/000077/P „Inovatīvi 
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības 
prasmju attīstīšanai”, koordinators RTU vad. pētn. A.Kapenieks. 
2006-2008. 

6. Valodu prasme (vērt ējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – br īvi)): 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 
Angļu 5 5 5 
Krievu 5 5 4 
Vācu 5 5 3 

 
7. Darba pieredze: 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2006 
pašlaik 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Amata nosaukums RTU Tālmācības studiju centra vadošais pētnieks 
Galvenie pienākumi  1. veikt pētījumus un jaunu e-kursu izstrādi pētījumu un 

attīstības projektu ietvaros 
2. organizēt e-kursus un attīstības projektus 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2007 
pašlaik 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Amata nosaukums RTU Tālmācības studiju centra doktorantūras studiju 
programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība” 
vadītājs 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1997 
pašlaik 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Amata nosaukums RTU Tālmācības studiju centra direktors 
Galvenie pienākumi 1. vadīt RTU Tālmācības centru 

2. veikt pētījumus un jaunu e-kursu izstrādi pētījumu un 
attīstības projektu ietvaros 
3. organizēt e-kursus un attīstības projektus 
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Datums: no (12/1991) 
              līdz (03/1997) 

(12/1991) 
(03/1997) 

Darba vietas 
nosaukums 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Amata nosaukums Augstākās izglītības un zinātnes departamenta 
direktors 

Galvenie pienākumi 1. vadīt Augstākās izglītības un zinātnes departamentu 
2. organizēt Augstskolu likuma sagatavošanu. 
3. organizēt Tirgus orientēto pētījumu programmu 

 
8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar 

projekt ā veicamajiem pienākumiem): 

8.1.Atis Kapenieks, Ilmārs Slaidins, Bruno Zuga, Aivars Pakalns, karlis 
Patjanko,Ivars Kauss, Marett Meriste, Anthony J. Pratt, Peter Chatterton, Maira 
Lescevica, Janis Leilands, Roberts Miglans. New Multimedia & Internet Open 
Distance Learning course development –“Business Planning for Open Markets” 
Baltic IT&T conference proceedings, April 1999, pp.87-89. 

8.2.Dr. Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Peter Chatterton.  Virtual University Solutions 
and Multimedia Technologies – New Effective Instruments for University 
Modernization. Proceedings of World Congress EUNIS 2000, Poznan, April 
2000, 6 pages. 

8.3.Atis Kapenieks,  Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Ilze Buligina, Peter Chatterton. 
New IT-based Virtual Solutions for Learning and University Development. Baltic 
IT&T conference proceedings, April 2000, pp.87-89 

8.4.Dr. Atis Kapenieks, Dr. Ilmārs Slaidins, Mr. Bruno Zuga, Karlis Patjanko, Roberts 
Miglans. New Multimedia Internet Based Solution for ODL in Riga Technical 
University”. Proceedings of 2nd Scientific Workshop KTH, Stockholm, October 
2000, 5 pages (in Internet) 

8.5.Dr. Atis Kapenieks, Dr. Ilmārs Slaidins, Mr. Bruno Zuga, Karlis Patjanko, Roberts 
Miglans. Recent IT applications in ODL – New Horizons for University 
Development. Proceedings of Distance Education for Lifelong Learning in 21st 
Century, Riga, October 2000, 2 pages. 

8.6.Bruno Zuga, Karlis Patjanko, Atis Kapenieks. New Interactive Multimedia 
Teaching CD-ROM Development in Virtual Environment . DETECH, December, 
2000, Vienna, Austria, 4 pages. 

8.7.Slaidins, A. Kapenieks. Distance Education and collaboration in engineering 
education. 2nd Baltic Region Seminar on Engineering Education. Seminar 
Proceedings. Riga, Latvia, 26-28 September, 1998. P.85-87. 

8.8.Atis Kapenieks, Valdis Egle, Vilnis Dimza, Janis Cakste.  Research Reform in 
Latvia – Evaluation, Legislation, and Trends. Proceedings of International 
Conference Higher Education, Research and Industry in European Economics in 
Transition organised by United Nations Economic Commission for Europe, 6-7 
October 1997, Riga, 6 pp. 

8.9.Atis Kapenieks. EU Education and Research Programmes for SME Development 
- Examples in Latvia. Proceedings of International Conference and Exhibition. 
The Fourth ICECE Forum in Riga, Latvia. 3-6 Sept. 1998. 3 pp.  
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8.10. Atis Kapenieks. Latvijas projekti ES pētījumu programmās - panākumi un 
problēmas. Koferences materiāli. Konference Projektu vadīšana Latvijā šodien, 
problēmas un risinājumi. 1998. gada 31. Oktobrī, Rīgā. 3 lpp. 

8.11. Atis Kapenieks. Kas fiziķiem jādara, lai gūtu panākumus laikmetā, pārejot 
uz informācijas sbiedrību. Latvijas Fizikas biedrības konferences materiāli. 
Daugavpils, 1998. gada jūnijs, 2 lpp. 

8.12. Atis Kapenieks. Lessons from Implementation of Law of higher Education 
Establishments in Higher Education Developments in Latvia . IMHE Seminar. 11-
13 May 1998. Organisational Structures and the Academic / Administrative 
Interface. Tartu. Estonia, 5 pp. 

8.13. Bruno Zuga, Atis Kapenieks and Ilmars Slaidins. E-learning and 
Knowledge Management: Similarities and Differences,  Proceedings of 
International Conference “Lifelong Learning – a Challenge for All”, University of 
Latvia, 2002 nov 8-9, 3 pages 

8.14. Atis Kapenieks, Marite Kirkova, and Bruno Zuga. Teamwork in E-
learning Development Projects in Teleworking Environment. Proceedings of 
TELEBALT conference, Vilnius 2002, 5 pages 

8.15. Strazds, A. Kapenieks: "Automated satisfaction measurement for e-
learning target group identification", IEEE Multidisciplinary Engineering 
Education Magazine, Vol. 3, NO. 1, September 2007 

8.16. Strazds, A. Kapenieks: "A new automated method of e-learner's 
satisfaction measurement", ISSN: 1863-0383, International Journal of Emerging 
Technologies in Learning, Vol 2, No 2 (2007) 

8.17. Strazds, A. Kapenieks: "Automated satisfaction measurement for e-
learning target group identification", International Conference on Interactive 
Computer Aided Blended Leaning (ICBL 2007), Florianopolis, Brasil, Mai 7 - 9, 
2007, CD-ROM, ISBN 978-3-89958-277-2, Kassel University Press.  

8.18. Strazds, A. Kapenieks: "A new automated method of e-learner's 
satisfaction measurement", Conference on Interactive Mobile and Computer 
Aided Leaning (IMCL 2007), Amman, Jordan, April 17 - 19, 2007, CD-ROM, 
ISBN 3-899958-177-6, Kassel University Press.  

8.19. Strazds, A. Kapenieks, B. Zuga, R. Gulbis: "Piloting of EDUSA in non-
linear multimedia learning environments", Conference on Interactive computer 
aided learning  (ICL 2006), Villach, Austria, September 26 - 28, 2006, CD-ROM, 
ISBN 3-89958-195-4, Kassel University Press.  

8.20. Zuga, A. Kapenieks, A. Strazds, N. Pizika (2005). „Multimedia design 
principles for handheld multimedia devices” ISBN 9984-32-178-9, RTU 
publishing house. 

8.21. Zuga, A. Kapenieks, A. Strazds, N. Pizika (2005). Evaluation of advanced 
multimedia technology solution in e-Learning. Case: „SQL Fundamentals”. ISBN 
9984-633-01-2, Vidzeme University College. 

8.22. Strazds, A. Kapenieks, B. Žuga, G. Štāle (2004). „SQL Fundamentals” 
CD-ROM. 
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8.23. Zuga, A. Kapenieks, A. Strazds (2004). „How does technology enhance 
learning?”, NoE Kaleidoscope, EU 6. FP 

8.24. Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Atis Kapenieks, Armands Strazds, M-
learning and Mobile Knowledge Management: Similarities and Differences, 
International Journal of Computing, ISSN 1708-0460, Vol.4.No2,   

8.25. Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Ginta Stale, Ieva Kudina, Janis Kapenieks, 
Laila Gercane, Irina Kulitane, Asterija Vucena, Marika Rudzite, Ilze Trapenciere, 
Regional Development Projects: eLearing for Human Resource Development, 
eLearning Africa 2006, 1st international conference on ICT for Development, 
Education and Training, May 24-26, 2006, UNCCC, Adis Ababa, Ethiopia. 

8.26. Rudolfs Gulbis and Atis Kapenieks. Online interactive multimedia ECDL 
training courseware users' learning behaviour. Conference ICL2007 papers CD-
ROM. September 26 -28, 2007 Villach, Austria. 5 pages. 

8.27. Iesniegta publicēšanai 2007: IPTV and Digital Terrestrial Television 
perspectives and potential for educators, Bruno Zuga, Ilmars Slaidins and Atis 
Kapenieks, Proceedings of International Workshop “Content and Knowledge: 
Accessibility, Interactivity and Usability”, October 2007, Ventspils, Latvia  

8.28. Iesniegta publicēšanai 2007: Collaborative Learning System for Engineers, 
Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Atis Kapenieks et al, proceedings of 3rd 
International Conference „Information Society and Modern Business”, September 
2007, Ventspils, Latvia.  

8.29. Armands Strazds, Atis Kapenieks: "Multimodal Information System for 
Learning Experience Recording", The International Conference on Technology 
Communication and Education (i-TCE 2008), Kuwait, April 7-9, 2008. Pieņemts 
publicēšanai. 

8.30. Armands Strazds, Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Ginta Štāle: "Measuring 
the responsiveness of e-learning materials to varying learning styles using 
EDUSA method", Conference on Interactive computer aided learning  (ICL 2006), 
Villach, Austria, September 26 - 28, 2007, CD-ROM, ISBN: 978-3-89958-279-6, 
2007, Kassel University Press 

8.31. A.Strazds, A.Kapenieks: "Automated satisfaction measurement for e-
learning target group identification", International Conference on Interactive 
Computer Aided Blended Leaning (ICBL 2007), Florianopolis, Brasil, Mai 7 - 9, 
2007, CD-ROM, ISBN 978-3-89958-277-2, Kassel University Press.  

8.32. A.Strazds, A.Kapenieks: "A new automated method of e-learner's 
satisfaction measurement", Conference on Interactive Mobile and Computer 
Aided Leaning (IMCL 2007), Amman, Jordan, April 17 - 19, 2007, CD-ROM, 
ISBN 3-899958-177-6, Kassel University Press.   

8.33. A.Strazds, A.Kapenieks, B.Zuga, R.Gulbis: "Piloting of EDUSA in non-
linear multimedia learning environments", Conference on Interactive computer 
aided learning  (ICL 2006), Villach, Austria, September 26 - 28, 2006, CD-ROM, 
ISBN 3-89958-195-4, Kassel University Press. 
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8.34. R.Gulbis, A.Kapenieks. Study of On-line Open Source Interactive 
Multimedia e-coursware users' Learning Behaviour. Riga, Scientific Proceeding of 
Riga Technical University. ISSN 1691-4341, Riga 2007  

 
8.35. A.Strazds, A.Kapenieks: "Automated satisfaction measurement for e-

learning target group identification", ISSN 1558-7908, IEEE Multidisciplinary 
Engineering Education Magazine, Vol. 2, NO. 3, September 2007, pp. 1-4 

 
8.36. A.Strazds, A.Kapenieks: "A new automated method of e-learner's 

satisfaction measurement", ISSN: 1863-0383, International Journal of Emerging 
Technologies in Learning, Vol 2, No 2 (2007) 
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Vadītie starptautiskie e-studiju un tālmācības attīstības projekti Latvij ā 1998.-2002. 
gados: 

Year Program Applicant Id number Title Body and country the project was presented 
to 

1998 Phare Multicountry 
Programme in 
Distance Education 

Riga Technical 
University Distance 
Education Study 
Centre, Latvia 

ETF/97/VE
T/0081 

Modern English 
for Baltic 
Adults 

Phare Programme Coordination Unit, 
Budapest, Hungary 

1998 Phare Multicountry 
Programme in 
Distance Education 

Lattelekom Ltd, 
Latvia 

ETF/97/VE
T/0080 

Business 
Planning for 
Open Markets 

Phare Programme Coordination Unit, 
Budapest, Hungary 

1998 Phare Multicountry 
Programme in 
Distance Education 

Godolo University 
of Agriculture, 
Hungary 

ETF/97/VE
T/0082 

Developement 
of Post-
experience 
Programes in 
Agri-Business 
Marketing and 
Management 

Phare Programme Coordination Unit, 
Budapest, Hungary 

1998 Phare Multicountry 
Programme in 
Distance Education 

Riga Technical 
University Distance 
Education Study 
Centre, Latvia 

ETF/97/VE
T/0059/RT
U 

Development of 
ODL Study 
Centre 

Latvian Distance Education National 
Contact Point, Latvia 

1999 Socrates Kaunas University 
of Technology, 
Lithuania 

71189-CP-
1-1999-1-
LT-ODL-
ODL 

Integration of 
Adults with 
Disabilities into 
Labour Market 
through open 
and Distance 
Learning 

Socrates Office, Latvia, 
European Socrates Office 

1999 Leonardo da Vinci University of 
Latvia, Latvia 

LV/99/2/09
046/PI/II.1.1
.c/CONT 

Property 
Management 
Training in 
Electronic 
Publishing: 
Bringing 
Traditional 
Media into 
Multimedia 
Environments 

University of Latvia, Latvia 

2001 Socrates Dundee University, 
UK 

87917-CP-
1-2000-1-
UK-
MINERVA-
ODL 

The Use of 
ICT/ODL in 
promoting 
Social Inclusion 

Socrates Office, Latvia, 
European Socrates Office 

2002 Leonardo da Vinci Klinkmann Lat LV/01/B/F/
PP-138.003 

Internet Based 
Training 
Programmes for 
e-learning: 
Building and 
Industrial 
Automation 
incl. Wireless 
Technologies 

Klinkmann Lat 

 
9. Kontaktinform ācija: 
Adrese: Āzenes iela 12 Rīga, LV - 1048 
Tālruņa nr: 29355511, 67089216 
Faksa nr: 67089187 
E-pasta adrese desc@rsf.rtu.lv, atis.kapenieks@rtu.lv 
 
Datums:  2009.gada 19. martā. 
Paraksts:                                                         A.Kapenieks 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Vārds, uzvārds Mārīte Kirikova 
Personas kods 170559-10556 
Dzimšanas vieta Limbaži, Latvija 
Dzīves vietas adrese Šauļu 3-17, Rīga, LV-1055 
Izglītība Dr.sc.ing.  Rīgas Tehniskā universitāte (1989. - 1993.) (Informācija un 

informācijas sistēmas) Dipl. B - D Nr. 000756 
Inženiere – sist ēmtehni ķe, Rīgas Tehniskā universitāte (1977 - 1982.) 
(Automatizētās vadības sistēmas) Dipl. Nr. 356851 

Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

 
Dr.sc.ing. 

Nodarbošanās RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo 
datorsistēmu institūta Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras 
profesore (kopš 2007. g.) asociētā profesore (2004. – 2007. g.), pirms tam 
docente (1995. – 2004. g.), lektore (1986. – 1995. g.), inženiere (1982. – 
1986. g.) labotante (1980. - 1982.g.) 

Valodu lietošanas 
prasme 

 
Latviešu (dzimtā), angļu (brīvi), krievu (brīvi) 

 
2. ZINĀTNISKĀ DARB ĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS (2001. - 2009. g.)  
 
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībniece vai vadītāja 

2004. – 2008. ES 6. ietvara ekselences tīkls „Kaleidoscope”: Concepts and methods for 
exploring the future of learning with digital technologies” , līguma Nr. 
507838, 2004. -2008. - dalībniece  

2005. g. ReDis Info IST Requalification of Disabled Persons (Leonardo da Vinci 
projekts, līgums Nr. CZ04BF NT-168025) – projekta uzsākšanas 
zinātniskā koordinatore 

2003. – 2004. Zināšanu pārvaldība informācijas sistēmu projektēšanā un e – izglītībā – 
Fulbright programmas individuālais projekts, veikts Boise State University, 
ASV 

Latvijas zinātņu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu programmu un 
projektu dalībniece vai vadītāja 

2009. g. Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki (LZP 
Grants Nr.09.1245) - projekta vadītāja 

2009. g. Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam 
organizāciju tīklos (RTU-II zinātniskais projekts Nr.FLPP-2009/12) - projekta 
vadītāja 

2008. g. Multidimensionāla biznesa procesu modeļa un tā izmantošanas metodes 
(LZP grants Nr. 08. 2140) - projekta vadītāja 

2008. g. Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām (IZM-
RTU projekts Nr. R 7390) – projekta vadītāja 

2007.- 2008. Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa 
izstrāde, RTU zinātniskais projekts Nr. ZP 2007/06 – projekta vadītāja 

2005. – 2008. Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana 
apmācības procesu intelektuālam atbalstam (LZP grants Nr. 05.1644) – 
dalībniece 

2007. g. Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz 
nākotni orientētiem pētījumiem (LZP grants Nr. 07.2057) – projekta 
vadītāja 

2007. g. Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde (IZM-
RTU projekts Nr. R7199) – projekta vadītāja 

2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Latvijas kokaugu 
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ģenētisko resursu datu bankas izstrāde“ 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000082/P, 2006. - 2008. - dalībniece 

2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts 
lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekts: „Inovatīvi 
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības 
prasmju attīstīšanai- SPRĪDĪTIS” (līguma Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P), 2006.- 2008. – 1. aktivitātes 
vadītāja. 

2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts: „Pētījumi m-studiju 
produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimēdiju, 
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim – PUMPURS” (līguma 
Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038), 2006. - 2008. - 
dalībniece 

2006. – 2007. Pirmā līmeņa zinātniskā pētījuma veikšanas metodikas izstrāde 
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā (RTU projekts, 2006.-
2007.) - dalībniece 

2006. g.  Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām 
(IZM-RTU projekts) - dalībniece 

2006. g. Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības 
atbalstam (IZM-RTU projekts Nr. U 7121) – projekta vadītāja 

2006. g.  Elektronisko pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēles metodikas izstrāde 
(IZM-RTU projekts) - dalībniece 

2005. - 2006. Divpusložu pieejas pielietojums elastīgas arhitektūras izstrādē 
programmatūras inženierijas zināšanu ķermenim (RTU projekts) - 
dalībniece 

2005. g. Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes 
atbalstam (IZM-RTU projekts) – dalībniece 

2001. - 2004. Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības 
un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās (LZP grants) - 
dalībniece 

Nozaru padomju, asociāciju locekle  
2007. ... AIS (Association for information Systems) - locekle 

2005., 2007. ... IEEE - locekle 
2005. ... ACM (Association for Computing Machinery) – locekle 

 
Nozīmīgākās publikācijas Informācijas tehnoloģijas nozarē 
Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos (Idea Group, Springer, Kluwer, ACADEMIC press, 
IEEE, IOS Press) 
Kopā 16 publikācijas, nozīmīgākās no tām: 
 
Kirikova M. Towards flexible information architecture for fractal information systems. In: The 
Proceedings of the International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, 
eKNOW 2009, A. Kusiac and S. Lee (Eds.), IEEE Computer Society , 2009, pp. 135-140, ISBN 
978-0-7695-3531-9.  
 
Kirikova M., Towards multifractal approach in IS development. In Information Systems development: 
Challenges in Practice, Theory and Education, Vol. 1. Ch. Barry, K. Conboy, M. Lang, G. 
Wojtkowski , and W. Wojtkowski (Eds.), Springer , 2009, pp. 295-306, ISBN: 978-0-387-30403-8. 
 
Apshvalka D., Donina D., Kirikova M. Understanding the problems of requirements elicitation: a 
human perspective. In Information Systems development: Challenges in Practice, Theory and 
Education, Vol. 1. Ch. Barry, K. Conboy, M. Lang, G. Wojtkowski , and W. Wojtkowski (Eds.), 
Springer , 2009, pp. 211-224, ISBN: 978-0-387-30403-8. 
Stirna J. and  Kirikova M. How to support agile development projects with enterprise modelling. In 
Information Systems Engineering: From Data Analysis to Process Networks, P. Johannesson and E. 
Soderstrom (Eds.), IGI Publishing , Hersley, New York, 2008, pp. 159-185, ISBN-13: 978-1-59904-
567-2. 
 
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards knowledge management oriented information system: 
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supporting research activities at the technical university, Advances in Information Systems 
Development: New Methods and Ppractice for the Networked Society Vol. 1, Magyar G., Knapp G., 
Wojkowski W., Wojkowski W.G., Zupančič J. Eds., Springer , 2007., pp.135-145, ISBN- 13 978-0-
387-70760-0. 
 
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards knowledge management oriented information system: 
supporting research activities at the technical university, Accepted at The 15th International 
Conference on Information Systems Development, Budapest, Hungary, August 31 – September 2, 
2006, in press, by Springer . 
 
Sprice, R. and Kirikova, M. Feasibility study: New knowledge demands in turbulent business world. 
Advances in Inforamtion Systems Development: Bridging the Gap Between Academia and Industry 
Vol. 2, A.G. Nilsson, R.Gustas, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J.Zupancic (Eds.), 
Springer , 2006, pp. 131-142, ISBN-10: 0-387-30834-2, ISBN-13: 078-0387-30834-0.   
 
Kirikova M. and Makna J. Renaissance of Business Process Modelling. In: Information Systems 
Development Advances in Theory, Practice, and Education. Vasilecas, O.; Caplinskas, A.; 
Wojtkowski, G.Wojtkowski, W.Zupancic, J. (Eds.), Springer , 2005, ISBN: 0-387-25026-3, pp. 403-
414. 

Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agents paradigm on Knowledge 
Management. In  Intelligent Knowledge Based Systems. C.T. Leondes (Ed.) Kluwer Academic 
Publishers , Boston USA, 2004, pp. 164-206. 

Kirikova M. Interplay of tacit and explicit knowledge in Requirements Engineering. In New Trends in 
Software Methodologies, Tools and Techniques: Proceedings of the third SoMet_W04, H.Fujita and 
V.Gruhn (Eds.), IOS Press , 2004, ISBN 158603 455 3, pp. 77-86. 
 
Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering based Software 
Development. In Advanced  Information Systems Engineering, Proceedings of the 16th International 
Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 2004, A. Persson and J. Stirna (Eds.), Springer  Verlag 
Berlin Heidelberg, 2004, ISBN 3-540-22151-4,  pp. 219-233. 
 
Information Systems Development: Advances in Methodologies, Components, and Management. M. 
Kirikova, J. Grundspenkis, W. Wojtkowski, G.Wojtkowski, St. Wrycza and J. Zupancic (Eds.), 
Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2002, ISBN 0-306-47698-3. 
 
Kirikova M. Facilitating comprehension of normative documents by graphical representations. In: 
Practical Aspects of Knowledge Management D. Karagiannis and U. Reimer (Eds.) Springer 
Verlag , Berlin Heidelberg, 2002, ISBN 3-540-00314-2,  pp. 369-376.  

 
Kirikova M. Modelling the boundaries of workspace: A business process perspective.  In: Information 
Modelling and Knowledge Bases XIII, H.Kangassalo, H.Jaakkola, E. Kawaguchi, T. Welzer (eds.), 
IOS Press , Ohmsha, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, 2002, ISBN 1 58603 234 
8, pp. 266-278. 
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi) 
 
nozīmīgākās publikācijas (neskaitot iepriekš minētās): 
 
Kirikova M., Strazdina R., Grundspenkis J, Osis J. Analysis of business process flexibility at different 
levels of abstraction, In Proceedings of the ICEIS 2007, the 9th International Conference on 
Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, 12-16, June 2007, 
Funchal, Madeira, INSTICC, Portugal, 2007, pp. 389-396, ISBN 978-972-8865-91-7. 

Stale G., Kirikova M., Application of Knowledge Management Methods for Acquiring Project 
Management Skills, in: Proceedings of the First International Conference on Research Challenges in 
Information Science, C Rolland, O.Pastor, J-L. Carero (Eds.), 2007, pp. 247-252. 
 
Workshops Proceedings, The 16th International Conference on Advanced Information Systems 
Engineering, CAiSE 2004, (J. Grundspenkis and M. Kirikova (Eds.), Riga, Latvia, Vol. 1,2,3, Faculty 
of Computer Science and Information Technology, Riga Technical University, 2004, ISBN 3-540-
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22151-4, pp. 219-233. 

 
Piedalīšanaās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
 
Strazdina R. and Kirikova M. Process modelling perspectives analysis. In: The Practice of Enterprise 
Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, Stockholm, 
Sweden, November 12-13, 2008 (J. Stirna and A. Persson (Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008, pp. 
210-216, ISBN-10 3-540-89217-6, ISBN-13 9978-3-540-89217-5, ISSN 1865-1348. 

Stecjuka J., Kirikova M. and Asnina E. Fractal modelling approach for supporting business process 
flexibility. In: The Practice of Enterprise Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working 
Conference, PoEM 2008, Stockholm, Sweden, November 12-13, 2008 J. Stirna and A. Persson 
(Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008, pp. 98-110, ISBN-10 3-540-89217-6, ISBN-13 9978-3-540-89217-
5, ISSN 1865-1348. 

Kirikova M., Businska L., Penicina L. Multidimensional business process modeling. In: Proceedings 
of  BIR 2008, the 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, 
St. Wrycza (Ed.), Gdansk, Poland, September 25,26, University of Gdansk, 2008, pp. 196-210, 
ISBN 978-83-7326-558-5. 

Strazdina R., Stecjuka J., Andersone I, Kirikova M. Statistical analysis for supporting inter-
institutional knowledge flows in the context of educational system, Accepted at the 19th International 
Conference on Information Systems development (ISD2008), Paphos, Cyprus, August 25.-27, 2008, 
in Press by Springer. 

Stirna J., Kirikova M. Supporting Agile Development with Participative Enterprise Modeling. In 
Proceedings of the Forum at the CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 18-20, 2008., 
CEUR, 2008, pp. 5-8, ISSN 1613-0073. 

Stecjuka J., Makna J., Kirikova M. Best practices oriented business process operation and design. 
In 9th Workshop on Business Process Modeling, Development and Support Business Process Life-
Cycle: Design, Deployment, Operation & Evaluation Proceedings of the BPMDS'08 Workshop held 
in conjunction with the CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 16-17, 2008, CEUR, 2008, 
pp. 171-184, ISSN 1613-0073. 

Stirna J., Kirikova M. Integrating Agile Modeling with Participative Enterprise Modeling. In the 
Proceedings of the 13th International Workshop on Exploring Modeling Methods for Systems 
Analysis and Design Proceedings of the EMMSAD'08 Workshop held in conjunction with the 
CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 16-17, 2008  

Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational ”ecosystem” for information systems 
engineering In:  the Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of 
Competitive Engineering, TMCE 2008 at Turkey, April 21 - 25, I. Horvath, Z. Rusak  (Eds.), Delft 
University of Technology, Vol 2, 2008, pp. 769-783, ISBN/EAN – 978-90-5155-044-3. 

Kirikova M. The fractal enterprise in the networked society, in CenIT500, April 16th -17th 2008, 
Jönköping University, Sweden. 

Kirikova M., Strazdina R., Grundspenkis J, Osis J.  Analysis of Business Process Flexibility at 
Different Levels of Abstraction, In Proceedings of the ICEIS 2007, the  9th International Conference 
on Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, 12-16, June 2007, 
Funchal, Madeira, Portugal. 

Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards Knowledge Management Oriented Information System: 
Supporting Research Activities at the Technical University, at The 15th International Conference on 
Information Systems Development, Budapest, Hungary, August 31 – September 2, 2006. 
 
Nikiforova O., Kirikova M., and Pavlova N. Two-Hemisphere Driven Approach: Application for 
Knowledge Modelling, in: the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information 
Systems (Baltic DB&IS), July 3-6, Vilnius, Lithuania, 2006. 

 
Kirikova M. Business Process Modelling, in GSE, Nordic Region, Riga, Latvia, 23-25 May. 2005. 
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Sprice, R. and Kirikova, M. Feasibility Study: New Knowledge Demands in Turbulent Business 
World. Advances in Inforamtion Systems Development: Bridging the Gap Between Academia and 
Industry In the 12th International Conference on Information Systems Development, Sweden, 2005. 
 
Kirikova M. Flexibility of Organisational Structures for Flexible Business Processes. In the 6th 
Workshop on Business Process Modelling and Support Systems – Business Processes and Support 
Systems: Design for Flexibility. Porto, Portugal, 13-14 June, 2005. 
 
Nikiforova O., Kirikova M., and Wojtkowski W.  Role of  Models in Knowledge Transfer During OO 
Software Development. In the 15th European-Japanese Conference On Information Modelling and 
Knowledge Bases: Tallinn, Estonia, May 16-20, 2005. 

Kirikova M. and Makna J. Renaissance of Business Process Modelling. In: the 13th International 
Conference on Information systems Development, Vilnius, Lithuania, 2004.  

Kirikova M. Interplay of Tacit and Explicit Knowledge in Requirements Engineering. In  the 
International Conference New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, the third 
SoMet_W04, Leipcig, Germany, 2004. 
 
Nikiforova O. and Kirikova M. Enabling Problem Domain Knowledge Transformation During Object-
Oriented Software Development. the 13th International Conference on Information systems 
Development, Melbourne, Australia, 2003. 
 
Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering based Software 
Development. In 16th International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 2004 . 
 
Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges by Knowledge 
Management, in the College Teaching and Learning Conference, Lake Buena Vista, Florida, 
January 5-9, 2004. 

Kapenieks A., Kirikova M. and Zuga B. Teamwork in e-Learning Development Projects in 
Teleworking Environment. In: the TELEBALT’2002, Lithuania. 
 
Kirikova M. Facilitating Comprehension of Normative Documents by Graphical Representations. In: 
the International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management Vienna, Austria, 
2002. 

 
Galandere-Zile I., Vanags J. and Kirikova M.  Towards Knowledge Management System for Quality 
Management: Improving Effectifvity of Organisations. In: the 5th International Baltic Conference on 
Databases and Information Systems, Tallin, Estonia, 2002.  
 
Kirikova M. Modelling the Boundaries of Workspace: A Business Process Perspective. 11th 
European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases: Maribor, 
Slovenia. 2001. 
3. PEDAGOĢISKĀ DARB ĪBA (2001. – 2009. g.)  

Vadītie promocijas 
darbi  

Renāte Strazdiņa (Sprice) „Informācijas sistēmas projekta alternatīvas 
izvēle strauji mainīgos ārējās vides apstākļos”, Dr.sc. ing., aizstāvēts 
2006. gada 8. maijā. 
 
Šobrīd tiek vadīti 4 promocijas darbi, 2 no kuriem – pēc doktorantūras 
pabeigšanas. 

Recenzētie promocijas 
darbi 

Theresia Olsson Neve "Capturing and analysing emotions to support 
organisational learning", Stokholmas universitātē, 2006. g. 

Ērika Asņina, Problēmvides modelēšanas formalizācija modeļu vadāmā 
arhitektūrā, RTU, 2006. g.  

Edgars Celms, Transformāciju valoda MOLA un tās lietojumi, Latvijas 
Universitāte, 2007. 

Valdis Vītoliņš, Biznesa procesu modelēšana, izmantojot 
metamodelēšanas paņēmienus, Latvijas Universitāte, 2007. 
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Lena Aggestam, IT-supported Knowledge Repositories: Increasing their 
sefulness by Supporting Knowledge Capture, 2008. 

Oskars Vilītis, Uz metamodeļiem un modeļu transformācijām balstīta 
grafisko rīku būves platforma, Latvijas universitāte, 2009. 

Vadītie maģistra darbi 2002. – 2009. g. aizstāvēti 20 maģistra darbi 
Vadītie bakalaura un 

inženiera darbi 
2002. – 2007. g. aizstāvēti 33 bakalaura un inženiera darbi 

Studiju priekšmeti RTU 
Datorzinātnes un 

informācijas 
tehnoloģijas fakultātē 

Bakalaura studiju programm ā lekciju kursi:  
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana – 2KP 
Datorsistēmu projektēšanas pamati - 2KP 
Informācijas sistēmas (brīvā izvēle) - 2KP 
Servisorientētas informācijas sistēmas – 2KP 
 
Profesion ālā maģistra studiju programm ā lekciju kursi:  
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts - 2KP 
Informācijas sistēmu metodoloģijas - 3KP 
Projektu kvalitātes vadība – 3KP 
Procesorientēta sistēmu izstrāde - 2KP 
Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde - 2KP 
 
Akad ēmisk ā maģistra studiju programm ā lekciju kursi:  
Prasību inženierija - 4KP 
Zināšanu vadība –  4KP 
Biznesa procesu modelēšanas metodes un rīki (brīvā izvēle 2KP) 
Datorsistēmu projektēšanas rīki (brīvā izvēle 2KP) 
 
Doktorant ūras studiju programm ā lekciju kursi:  
Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 10KP 
Zināšanu pārvaldības aktualitātes – 5KP 

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
2005. - ... Kurss „Industrial information systems“  Baltech programma 

2007. g.  Kurss „Business Process Modelling“ Doktorantu vasaras skolā 
Druskininkai, Lietuvā 

2003. g.  Kursi „Knowledge Management“ un „Domain Oriented Requirements 
Engineering“ – Boise State University, ASV, Fulbright programmas 
ietvaros 

2002. - ... Kursi „Systems Analysis and Knowledge Acquisition“, „Requirements 
Engineering“ un  „Knowledge Management“ RTU starptautiskajā studiju 
programmā. 

Sagatavotie mācību līdzekļi 
2008. g.  Stecjuka J. Kirikova M, Metodoloģijas informācijas sistēmu projektēšanas 

sākuma posmiem, CD_ROM, Rīga RTU, LDI, 2008. 
2007. g. Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Informācijas sistēmu metodoloģijas“, 

LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 
06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros. 
 
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Integrētais CASE rīks GRADE“, LDI, 
RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 
06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros. 
 
Znotiņa D. un Kirikova M. Mācību palīgmateriāli priekšmetā „Prasību 
inženierija“ (Video) LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros.  
 
Znotiņa D. un Kirikova M. Mācību palīgmateriāli priekšmetā „Zināšanu 
vadība“ (Video) LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros.  
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Kirikova M. Pārbaudes darbu zināšanu ietilpības palielināšanas metodika, 
UDK 378.147:004.4 Ki 600 p., Rīga, RTU DITF LDI STPK,18. lpp. 
 
Kirikova M. Prezentācijas slaidi „Business Process Modelling, 364 lpp. 
 
Kirikova M. Vienkāršota uzņēmuma procesu atspoguļošanas metodika, 
UDK 330.43 Ki 600 v, Rīga, RTU DITF LDI STPK,13. lpp. 

2006. g.  Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Zināšanu vadība“, LDI, RTU, Rīga, 
ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 
ietvaros.  

 
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Prasību inženierija“, LDI, RTU, Rīga, 
ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 
ietvaros. 

 
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Sistēmu analīze un zināšanu 
iegūšana“, LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 
04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros. 

 
Kirikova M. Pasniedzēja studiju materiāli kursam „Sistēmu analīze“, LLU, 
Jelgava,  ESF projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 
ietvaros. 

 
Kirikova M. Pasniedzēja studiju materiāli kursam „Procesu orientēta 
projektēšana“, LLU, Jelgava,  ESF projekta Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 ietvaros. 
 

2003.g. Kirikova M. Study materials for course “Knowledge management”, Boise 
state University, USA. 
 
Kirikova M. Study materials for course “Domain Oriented Requirements 
Engineering”, Boise state University, USA. 
 
J. Grundspenkis and M. Kirikova Lecture Notes and Teacher Slides on 
Knowledge Engineering, (under MOCURIS project), Lithuania. 

 
J. Grundspenkis and M. Kirikova Lecture Notes and Teacher Slides on 
Knowledge Management, (under MOCURIS project), Lithuania. 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs 

2009. g. Otavas universitātes kurss „Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana“ 8 
akadēmisko stundu apjomā. Apliecība par tālākizglītību sērija TA Nr. 0441 
Seminārs "Lotusphere Comes to You 2009", Rīga, Latvija. 

2008. g.  Kursi “Requirements analysis and specuification writing”, Amsterdam, 
The Netherlands by Project Performance international, Australia, 13-18. 
janvāris, 2008, Certificate of Completition. 

2007. g. Seminārs "IBM Rational: solutions for software arcchitecture and quality 
management", Rīga, Latvija. 
IBM Rational produktu seminārs par Rational Portfolio Manager (RPM), 
Rīga, Latvija 
„Formālās metodes“ Doktorantu vasaras skolā Druskininkos, Lietuva. 
Seminārs par ES 7. ietvara programmu zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, 
Riga, Latvija. 

2006. g. „Zināšanu pārvaldības praktiskie aspekti“, starptautiska konference Vīnē, 
Austrija. 
Inovāciju menedžmenta kursi 

2005. g.  „Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“, starptautiska konference 
Porto, Portugālē. 

2004. g.  Latvijas Izglītības Ministrijas rīkotie kursi par Eiropas Struktūrfondu 
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apgūšanu.  
2003. – 2004. Stažēšanās Boise State University, ASV, Fulbright programmas ietvaros. 

Cita būtiska informācija 
2008. g. Evas Soderstrom zinātniskās darbības izvērtējums, Ševdes univeritāte, 

Zviedrija. 
2007. - ... Uz nodomu līguma pamata dalība starpaugstskolu doktorantūras 

programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība“ realizācijā. 
2007.g. Priekšmeta Zināšanu radīšana un vadība satura izstrāde Rīgas 

Starptautiskajai biznesa administrācijas augstskolai. 
2005. g. Magdas Huisman zinātniskās darbības izvērtējums, Evaluation Centre, 

National Research Foundation, Pretoria, Dienvidāfrika.  
4. ORGANIZATORISKĀ DARB ĪBA 
Promocijas padome 

2005. - ... Promocijas padomes „RTU P-07“ Informācijas tehnoloģijas nozarē locekle 
Starptautiskās konferences 

2004. - ... Ikgadējā starptautiskā darba semināra „Business Process Modeling, 
Development and Support” programmu komitejas locekle 

2004. - ... Ikgadējās starptautiskās konferences „Software Methodologies Tools and 
Tecniques“ programmu komitejas locekle 

2002. – 2006. Bianuālās starptautiskās konferences „Baltic DB&IT“ programmu komitejas 
locekle 

2001. - ... Ikgadējās starptautiskās konferences „Information Systems Development“ 
programmu komitejas locekle, 2002. gadā – programmu komitejas 
līdzpriekšsēdētāja. 

2004., 2005., 2007. g. Starptautiskās konferences „Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“ 
programmu komitejas locekle 

2002. g. Eiropas informācijas sistēmu konferences programmu komitejas locekle 
2004. g.  Starptautiskās konferences „Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“ 

organizācijas komitejas locekle un šīs konferences satelīt-zinātnisko darba 
semināru vadītāja. 

2002. g. Starptautiskās Informācijas sistēmu attīstības konferences organizācijas 
komitejas līdzpriekšsēdētāja. 

Citi augstskolā veicamie pienākumi 
1994. - ... RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle 
1994. - ... RTU Zinātnikās bibliotēkas konsultante 
1994. - ... RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo 

datorsistēmu institūta Padomes locekle 
1994. – 2005. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes 

zinātniskā sekretāre 
2005. - 2006. ESF līdzfinansēta projekta “Profesionālās orientācijas informācijas bāze 

datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā” vadītāja. 
Kopš 2007.g. LZP eksperte 

Sagatavoti žurnāli, redaktori, citas akadēmiskās darbības 
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CV 
 

VĀRDS, UZVĀRDS        IRĒNA KOKINA 
 
Darba vietas adrese: Daugavpils, Parādes – 1, 207.kab. 
Tel.Nr. 5428209 
E-pasts: irena.kokina@du.lv 
 
 
Dzimšanas vieta un datums: Dzimusi Ludzas rajonā, Rundēnos 

           1959.gada 2.janvārī 
 
IZGLĪTĪBA UN KVALIFIK ĀCIJA 

• 2003.g.24.oktobrī ar LU Psiholoģijas zinātņu nozares profesoru padomes lēmumu 
ievēlēta asociētā profesora amatā psiholoģijas nozares attīstības psiholoģijas 
apakšnozarē, saņemts asociētā profesora diploms DU-APR-Nr.16. 

• 1996.g. - iegūts  psiholoģijas doktora  zinātniskais grāds (Dr. Psych.)Latvijas 
Universitātē, saņemts doktora diploms C-D Nr.001336. 

• 1995.g. Latvijas universitāte, doktorantūra Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, 
pabeigts doktorantūras kurss psiholoģijā 

• 1994.g. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, iegūts Psiholoģijas maģistra grāds, 
iegūta psihologa praktiķa kvalifikācija, saņemts maģistra diploms Nr.000080 

• 1981.g. Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte. 
Iegūta vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija, saņemts 
diploms G-I, Nr.316274. 

• 1976.-1981.g. – studijas DPI 
• 1976.g. Ludzas rajona Rundēnu vidusskolas atestāts 

 
DARBA PIEREDZE 

 
No 2006. gada DU Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja 
No 2003.gada DU Pedagoģiskās psiholoģijas katedras asociētā profesore 
No 1996.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas katedras vadītāja  
No 1996.g. DPU Psiholoģijas katedras docente 
1990. g.  Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras 

mācību spēks 
1990. g. Daugavpils pilsētas Tautas izglītības nodaļas starpskolu mācību ražošanas 

kombināts, kursa “Profesijas izvēle” pasniedzēja 
1986. - Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un  psiholoģijas katedra, 

mācību meistars 
 
I. ZIN ĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
KONFERENCES 
 
2009.gada 5.-10.maijs (Daugavpils, Latvija) 
VI Internacional Conference “Person. Color. Nature. Music”.  
Referāts ar līdzautori J.Davidovu  „Latvian Teachers’ View about Gender Differences in 
intellectual Gifteness Development”. 
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Referāti ar līdzautoriem V.Dombrovski, S.Gusevu: „Individually psychological Types 
and Differences between Manifestatons of Compatibility and Cohesion in Service 
Sphere organizations”, „Relation of the psychological Climate of the Teacher Staff 
with the Emotional Bur-out of Teachers”, „The psycological Characteristics of a 
Contemporary Leader”. 
Publicēti raksti. 
 
2009.gada 5.-8.maijs (Daugavpils, Latvija) 
7th Internacional JTEFS/bbcc Conference “Sustainable Development. Culture. 
Education”.  Research and Implementation of Education for Sustainable Development. 
Referāts ar līdzautoriem “Energy Topic in Non-formal Education of Latvia”. Publicēts 
raksts. 
 
2009.gada  23.-25.aprīlis  (Tallina, Igaunija) 
2nd Internacional Conference „The Changing Face of Music Education 
CFME09”.  Music and Environment. 
Referāts ar līdzautori J.Davidovu  „Music teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions: Latvia’s music teacher’s view” Publicēts raksts. 
 
2008.gada  20.-25.jūlijs (Berlīne, Vācija) 
XXIX Internacional Congress of Psychology. 
Referāts  ar līdzautoriem S.Gusevu un V.Dombrovski “Preparing children for school 
education: The sustainability perspective”. Publicētas tēzes. 
 
 2008.gada 16.-20.jūlijs  (Tartu, Igaunija)  
14. Eiropas kongress personības psiholoģijā. 
 2 referāti: “Establishment Leaders’ Creative Activity: Motivation and Self-Development” un 
„Typological Peculiarities of Professional Identity of Teachers and Students in Teacher 
Training Programs in Latgale Region”. Publicētas tēzes. 
 
 2008.gada 17.-19. maijs  (Parīzē, Francijā) 
 „ International Conference on Education, Economy and Society”  
Referāts ar līdzautoru J. Davidovu “Stimulation of motivation for a teachers’ creative activity 
in Latvia”. Publicētas tēzes. 

 
2007. gada 17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) 
 „The fifth international conference october 17 – 21, 2007, Latvia  
 Referāts  „Motivation of Establishment Leader’s Creative Self-development in Conditions of 
Innovative Process in Society”. Publicēts referāts. 
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māksla” mācīšanai jaunākajās klasēs”. Departament of pedagogical and Psychology 
Daugavpils Pedagogical University of Education the Republic of Latvia International 
Conference Culture, Ecology, Pedagogical process.  Daugavpils, Latvia. 
 
PROJEKTI 
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2008.-2009. gg. COMENIUS Multilateteralm Project’s „Inspire School Education by 
Non-formal Learning. Renewable Energy Climate Sustainable Development”, 
pētniece. 
 
2008.g. IZM projekts Nr. 08/73 Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērt ējums un pilnveides iespējas. Reģ. Nr. 2741000222, pētniece. 
 
2006.g. IZM finansētais projekts “Izglītība ilgtspēj īgai attīstībai: Daugavpils 
Universitātes maģistrantūras marketinga pasākumu un perspektīvās attīstības 
izvērt ējums”, IZM grants 2.19.  
 
2006.g. LZP finansētais grants “Apd āvinātības attīstība Latvij ā: realitāte un 
perspektīvas”, LZP grants  Nr. 06.2010. 
 
2005.g. piedalīšanās  LZP finansētajā grantā “Skolēnu muzikālās uztveres līmeņa 
noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents”, LZP grants 
Nr.05.1427.  
 
2004.g. piedalīšanās DU iekšēji finansētajā grantā “Apdāvinātības attīstības problēma 
mūsdienu zinātnē un praksē” , DU grants Nr. 04.22. 
 
2003.g. piedalīšanās LZP finansētajā grantā “Individu ālās muzikālās uzstāšanās 
vērt ēšana audzēkņa personības attīstības kontekstā”,   LZP grants  Nr. 03.1019 
 
2003.g. Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā SOCRATES – ERASMUS 
mācībspēku mobilitātē    - lekciju kursa nolasīšanā Fechtas universitātē Vācijā.  
 
2002.-2003.gg. Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā ERASMUS - SOCRATES 
studentu mobilitātei starp DU un Fechtas universitāti (Vācija)  
 
Sākot ar 2000. gadu. Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas iniversitātes 
“Skolotāju izgl ītības pārorient ēšana uz ilgtspēj īgu attīstību”  
II. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  
 
Docētie kursi 
Vadītie promocijas darbi - 5 
Vadītie maģistra darbi -  163 
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi – 45 
 
 
Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoģijas doktora studiju programmā: 
 
Pedagoģiskā pētījuma metodoloģija, inovāciju problēma - 4 KP 
Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie pamati                -     4 KP 
Apdāvinātības attīstība           - 2 KP 
Apdāvinātības problēma pedagoģijā          - 2 KP 
Skolotāja kompetences problēmas pedagoģijā        - 2 KP 
Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā       - 2 KP 
 
Lekciju un semināru vadīšana DU psiholoģijas doktora studiju programmā: 
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Vadības māksla organizācijās un grupās   - 2 KP 
Agresijas psiholoģija     - 2 KP 
Attīstības psiholoģijas metodoloģija   - 4 KP 
       
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju programm ā 
“Sabiedrības un iestāžu vadība”: 
Saskarsmes psiholoģija    - 2 KP  
Konfliktu vadīšanas psiholoģija   - 1 KP 
Vadītāja praktiskā psiholoģija  - 2 KP 
Valsts pārvaldes ētika                        - 2KP 
Zinātniskā pētnieciskā darba organizācija un analīze – 4 KP 
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju programm ā 
“Tiesību zinātne”: 
Vadības teorija                           - 2 KP  
Augstskolu pedagoģija               - 1 KP 
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju programm ā 
“Starpkult ūru attiecības”: 
Saskarsmes psiholoģija    - 2 KP  
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju programm ā 
“Izgl ītības psihologs”: 
Vadības psiholoģija  izglītības psihologa darbā        - 2 KP 
Pirmsskolas, sākumskolaa un pubertātes vecumposma  
       psiholoģiskās īpatnības  I, II un III daļas                          - 4 KP 
Attīstības psiholoģijas problēmas   - 4 KP 
Psihodiagnostisko metožu izmantošana izglītībā  
      I un II daļas                                                                - 6 KP 
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 
Korekcijas darbs skolā    - 4 KP 
Izglītības psihologa ētika                       - 2KP 
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju programm ā 
“Sociālais darbs”: 
Profesionālā ētika sociālajā darbā                     - 2 KP  
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 
 
Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoģijas akadēmiskajā maģistra studiju programm ā: 
Mūsdienu attīstības psiholoģijas problēmas  - 4 KP 
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 
Darbs ar apdāvinātiem bērniem   - 2 KP 
 
Lekciju un semināru vadīšana DU skolotāju profesionālajās studiju programmās: 
Att īstības psiholoģija                                                   - 3 KP 
Pedagoģiskā psiholoģija                       - 2 KP 
Psiholoģiskās korekcijas darba iespējas skolā - 2 KP 
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Ģimenes pedagoģija                                                   - 2 KP 
Rotaļu un spēļu psiholoģija    - 2 KP 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās 
    metodes pedagoģijā      – 2 KP 
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālajā bakalaura studiju programmā 
“M ākslas menedžments”: 
Saskarsmes psiholoģija                      - 2 KP  
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Datordizains”: 
Profesionālā ētika mākslinieka darbā                     - 2 KP  
 
 
Lekciju un semināru vadīšana  skolotāju pārkvalifik ācijas programmā “M ūsdienu 
pedagoģiskā procesa aktuāli jaut ājumi” (B-1, B-2): 
 
Konfliktu vadīšana. 
 
Lekciju un semināru vadīšana augstskolu docētāju profesionālās meistarības pilnveides 
programmā „Inov ācijas augstākās izglītības sistēmā“: 
Konfliktu risināšanas stratēģijas.                                               
                                                    
Izstrādātie studiju kursi  
 
No 1996. līdz 2009. gadam izstrādātas studiju kursu programmas visos augstāk minētajos 
priekšmetos.  
                           
 
Izstrādātās  studiju programmas:  
 
Izstrādāta, akreditēta (1999.g.)  un tika vadīta (biju programmas direktore) pedagoģijas 
bakalaura studiju programma 
 
Izstrādāta, akreditēta (1999.g.) un tika vadīta (biju programmas direktore) Izglītības 
zinātņu  maģistrantūras pedagoģij ā studiju programma  apakšprogrammās: 
“Pedagoģijas teorija un vēsture”,  
“Izgl ītības darba vadība”,  
“Speciālā pedagoģija”,  
“Sociālā pedagoģija” 
 
Izstrādāta, licenzēta (2002.g.) un tiek vadīta (esmu programmas direktore) 
maģistrantūras profesionālā programma “Sabiedrības un iestāžu vadība” 
 
Izstrādāta un tiek vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības 2 gadu studiju 
programma “Pedagoģija un Psiholoģija” nepedagoģisko augstskolu beidzējiem 
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g., 2003.g.,2004., 
2005.g.,2006.g.), kā arī  tiek vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības 
programma “Augstskolu didaktika” visu augstskolu docētājiem bez pedagoģiskās 
kvalifik ācijas      
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Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g. un 2006.g.) , kā arī tiek vadīta 
(esmu programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem  (asistenti, 
lektori, docenti), kuri piedalās konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās 
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g.), kā arī tika novadīta (biju 
programmas vadītāja) tālākizglītības programma “5- un 6-gadīgo bērnu sagatavošana 
mācībām skolā, mācību programmas, to saturs” pirmsskolas skolotājiem, 
audzinātājiem un sākumskolas 1. klašu skolotājiem 
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2004.g. un 2005.g.) , kā arī tiek vadīta 
(esmu programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem  (asistenti, 
lektori, docenti), kuri piedalās konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās 
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2006.g.) , kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Vispārējās izglītības iestādes 
darba organizācija” , Izgl ītības vadības un skolvadības tematika izglītības iestāžu 
vadītājiem un vietniekiem. 
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2008.g.) , kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma „Stress un profesionālā izdegšana” 
.  
 
Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2008.g.) , kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programm „Pozitīvās domāšanas veidošana”. 
 
 
 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai 
izdotie darbi : 
И. Кокина, В. Макаревич. Психология развития человека. Материалы к лекциям. 
ч. 1., ДПУ, 1993. г. стр. 1 – 120. 
 
I. Kokina Psiholoģija skolā. Sorosa fonds Latvijā: Programma: pārmaiņas izglītībā. DPU, 
ISEC Tālākizglītības kursu studiju programma skolotājiem. Integrētā mācīšana 
sākumskolā. 1995., 65 lpp. 
 
I.Kokina Pedagoģijas bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana, noformēšana un 
aizstāvēšana. DU, izd. “Saule”, 2002. –28 lpp. 
 
LEKCIJU VADĪŠANA ĀRZEMĒS 
2000.gada 19.-22.augusts –  semināra novadīšana University of Debrecen, Hungary 
“Die Vorbereitungsprobleme der Lehrer fūr die Arbeit mit begabten Kindern” 
 
2000.gada 28.jūnijs – Vācijā Fechtas universitātes “Institut fur 
Erziehungswissenschaft” novadīts seminārs “Padagogische Arbeit mit agressinen 
Kindern” 
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2003. gada 17.-26. maijs Vācijā Fechtas universitātes “Institut f ūr 
Erziehungswissenschaft” SOCRATES – ERASMUS projekta mācībspēku 
mobilit ātes ietvaros novadīti semināri 10 stundu apjomā par tēmu “Begabung” 
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Zinātnisko darbu recenzēšana 
 
2009.gads  - J.Jakovļevas darbs 
2007. gads -  L.Brokānes  promocijas darbs “Latvijas tradicionālu reliģisku konfesiju 
pārstāvju dzimtes  reprezentācijas īpatnības” 
2003. gads -  S.Gusevas promocijas darbs  
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA LATVIJAS UN ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS VAI 
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS IESTĀDĒS  
 
2009.gada 5.-7. maijs – piedalīšanās profesionālās meistarības pilnveides 24 
kontaktstundu programmā „Constructive-confrontative Pedagogy and Anti- Agression-
/Anti-Violence-Training in the frame of Social Work”. Kursu vadītāji - Fechtas 
universitātes (Vācija) docētāji: prof.Klaus – Dieter Scheer, Dipl.Paed., Pipl.Sozpaed 
Detlev Lindau-Bank, Dipl.Paed. Hoenigs Andreass.  Iegūts sertifikāts.  
 
2008.gada 16.-20.jūlij ā – piedalīšanās un uzstāšanās Tartu Igaunijā 14. Eiropas kongress 
personības psiholoģijā.ar 2 referātiem: “Establishment Leaders’ Creative Activity: 
Motivation and Self-Development” un „Typological Peculiarities of Professional Identity 
of Teachers and Students in Teacher Training Programs in Latgale Region”. Iegūts 
sertifikāts. 
 
2008.gada 17.19. maijs – piedalīšanās ar līdzautoru J. Davidovu Parīzē, Francijā 
„International Conference on Education, Economy and Society” ar referātu “Stimulation 
of motivation for a teachers’ creative activity in Latvia”. 
2007. gada 17.-21. oktobris – piedalīšanās un uzstāšanās Daugavpilī, Latvijā „The fifth 
international conference october 17 – 21, 2007, Latvia. Iegūts sertifikāts. 
 
2007.gada 12.-16.janvāris - piedalīšanās  un uzstāšanās Honolulu, Havajā, „5th Annual 
Hawaii International Conference on Arts and Humanities”. Iegūts sertifikāts. 
 
2007.gada 6.-9.janvāris - piedalīšanās  un uzstāšanās Honolulu, Havajā, „5th Annual 
Hawaii International Conference on Education”. Iegūts sertifikāts. 
 
2006.gada 21.-25.oktobris – piedalīšanās  un uzstāšanās Portorosā, Slovēnijā „31st 
Annual ATEE Conference”. Iegūts sertifikāts. 
 
2006.gada 13.-16. septembris – piedalīšanās un uzstāšanās Lahti Somijā „10th 
Conference of the European Council for high Ability. Values and Foundations in Gifted 
Education. Reflections on the Ethics of Multiple Intelligences”.Iegūts sertifikāts. 
 
2006.gada 31.augusts – 3. septembris piedalīšanās Lodzā, Polijā  „6th European Gender 
Research Conference „Gender and Citiszenship in a Multicultural context”. Iegūts 
sertifikāts. 
 
2005.g. 22.-26. oktobris, piedalīšanās Amsterdamā  30th  Annual Conference “Teachers 
and their Educators – Standards for development” . Iegūts sertifikāts. 
 
2005.g. 22.-25. maijs, piedalīšanās  Fechtā – Vācijā “3rd internacional Journal of Teacher 
Education and Training conference “Holistic Education””  Iegūts sertifikāts. 
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2005.g. 18.-21. maijs, piedalīšanās Daugavpilī – Latvijā “The Fourth internacional 
conference “Person. Color. Nature. Music” . Iegūts sertifikāts. 
 
2005.g. 5.-7. maijā piedalīšanās Klaipēdā – Lietuvā  ATEE “Spring University. Changing 
education in a changing society” .Iegūts sertifikāts 
 
2004.g.  23. – 27. oktobrī  piedalīšanās Agrigento – Itālij ā „29th Annual Conference  
„Teacher Education between theory and practice. The End of Theory. The Future of 
Practice” Iegūts sertifikāts 
 
2004.gada 20. septembrī – 19. oktobrī studijas  „Active Learning School of English in 
London. Iegūts sertifikāts „Pre-intermediate level course in English as a  Foreign 
Language” 
 
2004.gada 20. septembrī– 19. oktobbrī piedalīšanās un uzstāšanās Londonā, „Great 
Britain The Autumn Institute held by The National Association for Gifted Children in 
cooperation with National Academy for Gifted and Talented Youth”. Iegūts NAGC 
sertifikāts 
 
2002. gada 9.-14.oktobrī piedalīšanās  un uzstāšanās Grieķijā “The 8th conference of the 
European council for high Ability” (ECHA) Rhodes, referāts “Latvian Teachers’ 
readiness for Work with Gifted Children” . Iegūts sertifikāts. 
 
2002. gada 27.- 28. septembris piedalīšanās zinātniski metodiskā darba seminārā  “Ievads 
Marijas Montesori izglītībā”, kuru vadīja zinātnieki no Austrālijas Filips Snovs Gengs un 
Mārša Snova Morgana” 
 
2000.g.  aprīlis  - piedalīšanās profesionālās meistarības pilnveidošanas kursos “Humāna 
un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā” Iegūts sertifikāts, ko izsniedza un 
parakstīja Krievijas Izglītības akadēmijas goda loceklis, prof. Š.Amonašvili 
 
2000.g. februāris  - piedalīšanās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 
Klaipēdā (Lietuva) “Primary School in 2000”. Iegūts sertifikāts. 
 
1999.g. maijā – pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju (Fehtas universitāte), iepazīšanās 
ar Vācijas skolu, augstskolu, specializēto mācību iestāžu un patversmju darbības 
īpatnībām 
 
1999.g. maijs – piedalīšanās DPU PPF organizētajā seminārā Latvijas pedagogiem 
PARADIGMA “Kopīgi mācoties, rodam jēgu”  (F.Gengs un M.Morgana no 
Jaunzēlandes) organizēšanā  
 
1999.g. janvāris – piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē un iepazīšanās ar 
vides izglītības programmu realizēšanu Austrālij ā Sidnejā  “University of New South 
Wales” 
 
1998. g. aprīlis – pieredzes apmaiņas brauciens uz Viļņas universitāti, lai iepazītos ar 
psihologa kvalifikācijas iegūšanas programmu 
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1998.gada 5. – 6. marts piedalīšanās zinātniski praktiskajā konference “Skolu direktoru 
atestācija – pieredze un perspektīva”, Jūrmalā Latvijas Izglītības foruma ietvaros, kur 
noklausītas lekcijas un notika darbošanās grupās par atestācijas pieredzi un turpmāķo 
norisi. 
 
1994.g. Stažēšanās Vācijā Berlīnes “Freie Universitat” iepazīstoties ar Vācijas skolu 
mācību saturu vides izglītības programmās 
 
Stažēšanās Dānijā (Kopenhāgenā, Odensē) TEMPUS projekta ietvaros (1993. 1.-11. 
marts) par Dānijas skolu un augstskolu darbības principiem 
 
III. ORGANIZATORISK Ā DARBĪBA 
 
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to 
darbībā  
 
kopš 2004.gada  - maģistra komisijas Valsts pārvaldē priekšsēdētāja 
 
kopš 2003.gada profesionālās pilnveides  studiju programmas “Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā”  augstākās izglītības pakāpē strādājošajiem docētājiem, kuri piedalās 
konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās direktore 
 
kopš 2002.gada tālākizglītības studiju programmas “Augstskolu didaktika” visu 
specialitāšu augstskolu docētājiem bez pedagoģiskās kvalifikācijas direktore 
 
kopš 2002. gada  maģistru profesionālās studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu 
vadība”  direktore 
 
kopš 2000. gada – promocijas eksāmenu komisijas pedagoģijas nozares doktorantūrā 
locekle 
 
kopš 1999. gada tālākizglītības  2 gadu programmas “Pedagoģija un Psiholoģija” 
nepedagoģisko  augstskolu beidzējiem direktore 
  
kopš 1999. gada – uzņemšanas komisijas DU Doktorantūrā komisijas locekle 
 
kopš 1997. gada – noslēguma  pārbaudījumu integrētajam eksāmenam pedagoģijā un 
psiholoģijā komisijas priekšsēdētāja 
 
kopš 1997. gada  - Maģistru komisijas Izglītības Zinātnēs apakšprogrammas pedagoģijā 
priekšsēdētāja 
 
Starptautisko un Latvijas  konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to 
darbībā:  
Ikgadējo DU Jauno zinātnieku konferenču sekcijas maģistrantiem  vadītāja 
 
Starptautiskās konferences „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Zinātniskās redkolēģijas 
locekle, sekcijas vadītāja, 2007.g. 
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Starptautiskās konferences “First Announcement fot the first internacional JTET – 
Journal of Teacher Education and training conference” organizācijas komisijas locekle, 
2003.g. 
 
Baltijas valstu konferences “Sākam mācīties: pieredze, problēmas, risinājumi” Rīgā, 
1998.g. sekcijas vadītāja 
                                                                                                      
  
 Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas,  katedras, laboratorijas vadība 
 
Kopš 2007. gada  - DU Senāta priekšsēdētāja vietniece 
Kopš 2006.gada – DU Pedagoģijas un Pedagoģiskās Psiholoģijas katedras vadītāja 
Kopš 2005. gada - DU Sociālās Psiholoģijas Promocijas Padomes eksperte.  
Kopš 2004. gada - DU Senāta locekle 
Kopš 2004.g. - DU Izglītības un Vadības fakultātes Domes locekle 
kopš 1999. gada – Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Domes locekle 
kopš 1996. gada – Pedagoģijas katedras vadītāja 
 
                                                                                                     
 Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība 
to darbībā  
 
Eiropas skolotāju izglītības asociācijas locekle (Association of Teacher Education in 
Europe) -  kopš 2004. gada.  
 Latvijas profesoru asociācijas locekle - kopš 2003. gada. 
ECHA (European Council for High Ability) locekle – kopš 2000.g. 
MACEID UNESCO locekle Izglītības attīstības inovāciju centrā Bangkokā (Taizemē) – 
kopš 2000.g. 
VI. CITAS AKTIVIT ĀTES 
Starptautisko un valsts  zinātnisko  institūciju locekle 
Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātnes nozarē „Sociālā psiholoģija”  
Kopš 2005.gada LZP eksperts LZP projektu izvērtēšanai psiholoģijā 
Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  of 
Teacher Educators in Europe). 
Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle. 
Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council for High 
Ability). 
 
 
14.01.2010 
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INTA KL ĀSONE 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 26.01. 1957. 
Kontaktadrese: Alejas iela 6 – 9; Liepāja, LV3401 
 
Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: inta.klasone@liepu.lv 
 
Izglītība: 
2003.-2005. - studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, studiju programma 
Pamatizglītības skolotāja angļu valodā; 
1991.-1995. - Krievijas Zinātņu Akadēmijas Personības attīstības institūts, aspirantūra; 
1978.-1983. - A. I .Hercena Ļeņingradas Valsts Pedagoģiskais institūts, Mākslinieciskās 
grafikas fakultāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007. - līdz šim - Liepājas Universitātes asociētā profesore; 
2003.-2007. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente. 
1995. - pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un 
promocijas padomes 1995. gada 10. oktobra lēmumu N 11), doktora diploms C-D 
Nr.001319, Pamats: Krievijas Federācijas AK 1995. gadā piešķirtais pedagoģijas zinātņu 
kandidāta grāds par disertāciju „M ākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. -1940. gadam”. 
1995. - pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds, Pamats: Krievijas Federācijas AK lēmums  
par disertāciju „M ākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. -1940. gadam”. 
 
Profesionālā darbība: 
2007. - līdz šim - Liepājas Universitātes Mākslas un dizaina katedras vadītāja; 
2007. - līdz šim - Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Mākslas izglītības 
centra vadošā pētniece; 
1996.-2007. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas un darbmācības katedras vadītāja. 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Pedagoģiskās kultūras tendences 21. gadsimtā; 
Mākslas pedagoģija un psiholoģija;  
Krāsu un formu uztveres pamati; 
Attēla un teksta semiotika; 
Vizuālā māksla. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pedagoģija - mākslas pedagoģija.  
Pētījuma tēma „Mākslinieciskās izglītības teorētisko pamatu izstrāde Latvijā”. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Klasone I.. THE IMPORTANT OF ARTISTIC CULTURE IN THE DEVELOPMENT 
OF PERSONALITY, The 6th International Conference Sustainable Development,Culture 
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and Education, June 4-7, 2008, Eskisehir / Turkey “Collaboration on Education for 
Sustainable Development”, Conference Proceeding CD (830 p.), 347 – 358 p. 
Klāsone I. (2007) Role de l’art plastique dans la processusde formation des professeurs. 
Spring University. Changing education in a changing society. ATEE. Klaipeda 
University, Lithuania, 108. – 113. lpp. 
Klāsone I. (2007) Mākslas audzinošā loma vēsturiskā skatījumā Latvijā.  (iesniegts 
publik.) referāts 5. starptautiskajā konferencē PEDAGOĢIJA:TEORIJA UN PRAKSE, 
Liepāja, 360.-366.lpp. 
Klāsone I. (2007) Vizuālais stāsts mākslas izglītībā. Rokasgrāmata sociālā darba 
speciālistiem. Liepāja, LiePa,  189. – 197. lpp. 
Klāsone I. (2007) Some aspects of the changes of Art Teachers’ Training in Latvia. 
MOKYTOJU RENGIMAS XX1 AMŽIUJE: POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS.Tarptautines 
mokslines konferencijos medžiaga. Siauliai, Lithuania, 87 – 90.lpp. 
Klāsone I. (2005) Vizuālā stāsta nozīmība mākslas izglītībā. SABIEDRĪBA, 
INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2005.gada 
25. un 26. februāris. – Rēzekne, 69. – 75. lpp. 
Klāsone I. (2004) Daži aspekti radošuma izpratnes veidošanā. Teorija un prakse skolotāju 
izglītībā II. 1. daļa Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: RPIVA, 189. – 
193. lpp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Starptautiskās Izglītības Humanizācijas akadēmijas (IAHE) locekle; 
Ilgspējīgas attīstības (BBCC) locekle;  
Liepājas Universitātes Senāta akadēmiskās komisijas locekle; 
Humanitārās fakultātes Domes locekle; 
Humanitāro zinātņu studiju programmu padomes priekšsēdētajas vietniece; 
Izglītības zinātņu studiju programmu padomes locekle. 
 
Realizētie projekti 
2008. - LPA starptautiskā zinātniskā un praktiskā Simpozija organizācija māksliniekiem 
un mākslas pedagogiem: Plenērs: Klusā daba vizuālajā mākslā. Lasījumi: Abstraktais un 
konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā. 
2007. - LPA starptautiskā Simpozija organizācija māksliniekiem un  mākslas 
pedagogiem: Plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. Lasījumi: Abstraktais un konkrētais 
vizuālās mākslas kompozīcijā. Apliecība. 
2006. - Simpozijā mākslas pedagogiem. Plenērs: Liepājas senā arhitektūra. Lasījumi: 
Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”.  
Ārvalstu pieredze: 
2008. - ar LLP/ERASMUS atbalstu dalība un 5 stundu lekcijas Šauļu Universitātē ( 
Lietuva) Starptautiskās nedēļas ietvaros. 
19.05.-26.05.2006. - ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas atbalstu pieredzes apmaiņa 
un novadītas 8 stundas Mākslas un Dizaina universitātē Kluž-Napokā Rumānijā, Mākslas 
pedagoģijas nodaļā. 
24.05.-28.05.2004. - ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas atbalstu pieredzes apmaiņa 
novadītas 8 stundas Stavangeras Universitātē, Norvēģijā.  
Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda; 
Angļu – sarunvaloda; 
Krievu – brīvi. 
____.gada __.________   /paraksts/  Inta Klāsone 
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DAINA LIE ĢENIECE 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati:   
Dzimšanas gads: 1940 
 
Kontaktadrese: Klaipēdas 130-27, Liepāja, LV-3416 
Mob.tālr.nr.:  2 9937748,  
 
Ziņas par darba vietu: 
Adrese:  Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 , Liepāja, LV – 3401,  
Tālr.nr.:   6 34077 81, 6 3424223 
E-pasts:   daina.liegeniece@liepu.lv 
 
Izglītība: 1959 – 1964 P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte filologs, angļu 
valodas skolotājs 
 
Papildus izglītība: 2008 „Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un 
Eiropā”, organizators: Liepājas Universitāte (sertifikāts) 
1997-1998 Kolumbijas Universitātes (ASV) Skolotāju koledža (sasniegumu sertifikāts) 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
   Profesors, Dr.habil.paed. 
 
Profesionālā darbība: 
1998 līdz šim brīdim –  Liepājas Universitāte, profesore  
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Pirmsskolas  pedagoģija, Izglītības filozofija, Sociālā psiholoģija, Gerontoloģija, 
Etnopsiholoģija, Socializācijas pamati 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pētnieciskā darbība pirmsskolas pedagoģijā un pieaugušo pedagoģijā (LZP eksperts 
pirmsskolas pedagoģijā un pieaugušo pedagoģijā no 2000.gada līdz šim laikam) 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Lieģeniece, D. Holistic approach to understanding behaviour problems of 6-10 year old 
children. Spring University. Changing Education in a Changing Society, 2.- Klaipeda 
University, Lithuania, ATEE – Association for Teacher Education in Europe, 2007, p. 
146-153, ISSN/822-2196  
Lieģeniece, D. Viedoklis par prosociālas uzvedības attīstību: rietumos veiktu pētījumu 
analīze. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
2009. gada 27.-28.februāris Rēzekne: Rēzeknes augstskola, Personības socializācijas 
pētījumu institūts, 2009., 592-600 lpp. ISBN 978-9984-44-018-7  
 
Lieģeniece, D. Varied approaches to developing self motivated prosocial behaviour of 6-
8 year old children. Society, Integration, Education. Proceeding of the International 
Conference, Rezekne, February 23-24. – Rezekne, Latvia 2007. – p. 192-201 
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Lieģeniece, D. Viedoklis par kreativitāti „iek ļaujošās” pedagoģijas skatījumā. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2008.g. 
22.-23. februāris, Rēzekne: Rēzeknes augstskola, Pedagoģijas fakultāte, Personības 
socializācijas pētījumu institūts, 2008, 206.-212. lpp. ISBN 978-9984-779-77-5 
 
Lieģeniece, D. 3-8 gadus vecu bērnu uzvedības problēmu klasifikācijas sistēmas un 
terminoloģija to raksturošanai ASV un Anglijā veiktajos pētījumos (1980.-2006.g.). 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva. VIII. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja:  
 
Liepājas Universitāte, Pedagoģijas katedra, 2008, 35.-49. lpp. ISSN 1407-9739 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
Projekti: 
Nr. 04.1252 Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas 
un personības attīstības veicinātāja / Vadība /  Latvija, LZP, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 
Nr. 09.1021 Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska 
problēma / Vadība / Latvija, LZP, 2009 
Nr. 2008/IZM/01 Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību sasniegumu 
pilnveidē / Vadība / Latvija, IZM, 2008 
Nr. 2006/0197/VPDI/ESF/PIAA/06/APK 3.2.1./0002/0108 ES Sociālā fonda izglītības 
projekts „Profesijās – „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”, „Sekretārs”, 
„Saimniecības vadītājs” mācību programmas uzlabošana / Izpildītājs, konsultants, 
padomdevējs programmu un mācību līdzekļu izstrādē / Starptautisks ES, 2007 
  
Valodu prasmes: angļu, krievu 
 
2009.gada 6.aprīlis            Daina 
Lieģeniece 
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Anita L īdaka 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 29.07.1948. 
Kontaktadrese: O.Kalpaka 109 – 28, Liepāja, LV – 3417 
 
Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja, LV – 3400 
E-pasts: anita.lidaka@liepu.lv ; anitalidaka@inbox.lv 
 
Izglītība: 
1993 -1998 – LU PPI doktorantūra /ped.doktors/   
1992 -1993.-  LU svešvalodu fakultāte, maģistrantūra/ped.maģistrs/  
1980–1985 V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts /pamatskolas skolotājs/ 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 
 
LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16.jūnija lēmums Nr.23. – pedagoģijas 
doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.), C-D Nr. 001548. Tēma:” Jaunāko klašu skolēnu 
vērtību veidošanās”. 
Profesionālā darbība: 
No 2008 – (turpinās) - Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore, Senāta 
Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoģijas katedras asociētā profesore  
No 2007 – 2008 – Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Izglītības zinātņu institūta direktore, 
Senāta Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoģijas katedras asociētā profesore  
No 2003- 2007 - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā 
profesore, Senāta locekle  
No 1998- 2003 - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Senāta locekle, Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras vadītāja, docente  
1996- 1998 - LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja, lektore  
1992- 1996 – lektore Sākumskolas pedagoģijas katedrā 
1990- 1992 – vecākā pasniedzēja Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Audzināšanas teorija un metodika  
Pedagoģiskā meistarība  
Apdāvinātu bērnu atpazīšana  
Vērtībizglītība  
Drāma kā pedagoģiska metode 
Vērtībizglītība sociālā darba praksē 
Socializācija: teorija un prakse 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Zinātnes nozare – pedagoģija. Tēma “Vērtībizglītība, tās realizācijas iespējas”. 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
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Bethere D., Lidaka A. Assuring educational continyity on macro system level// Problems 
of Education in the 21st Century. Education Policy. Management and Quality.Volume 
12.- Lithuania, Siauliai: IndexCopernicus Journal Astract, 2009. 
Līdaka A. Vērtībizglītība sociālā darba praksē// Mācību līdzeklis sociālā darba 
speciālistiem. Izstrādāts ESF grantu shēmas projekta „Sociālā darba organizatoru 
izglītošana Saldus un Kuldīgas rajona pašvaldībām” l īguma 
Nr.2005/6/VD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./001/003 ietvaros- Liepāja: LiePA, 2008.- 114.-
158.lpp.  
Līdaka A. Vērtības – personības veidošanās procesa nozīmīgs aspekts// Rokasgrāmata 
sociālā darba speciālistiem. Izstrādāta ESF grantu shēmas projekta „Sociālo rehabilitētāju 
izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām” l īg. Nr. 
2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros- Liepāja: LiePA,  -33.-44.lpp. 
Lidaka A. Two approaches to moral education//Acta Pericemonologica rerum 
ambientum. Debrecina. Papers in Environmental Studies. Tomus 2.- pp.39-48.  
Lidaka A. Two approaches to moral education// 5-th International JTET Conference. 
Abstracts. – Department of Applied Ecology University of Debrecen, Hungary, 2007.-  
pp.18- 19. 
Lidaka A. Werteerziehung: Proleme und Moglichkeiten// International Academy for the 
Humanization of Education. Die Qualitat von Lehre und Unterricht vor neuen 
Herausforderungen. Kompetenzen – Standards – Module. – pp.273-281 
Lidaka A. Values in the school practice// Changing education in a changing society. 
ATEE. Spring University 2007, 2.- Klaipeda University Lithuania, 2007.- pp.127- 135.  
Līdaka A. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai. I - Liepāja: LiePA, 2007.- 63 lpp. 
Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: problēmas un iespējas// Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.- Rēzekne: RA Izdevniecība, 
2007.- 201.- 208.lpp. 
Lidaka A. Realization of the Values Education//Education for Democrasy as a Part of 
Education for Sustainable Development. 4th International Journal of Teacher Education 
and Training Conference: Post-Conference-Book.-Helsinki, 2007.- p.p.287-296. 
Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: nozīmīgs personības veidošanos ietekmējošs 
faktors// Pedagoģija: teorija un prakse. Rakstu krājums IV.- Liepāja: LiePA, 2006.- 180.- 
190.lpp. 
Līdaka A. Vērtību aktualizēšana pedagoģiskajā procesā// Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti. 
Konferences referāti.- Rīga: RPIVA ULME, 2006.- 283.-293.lpp. 
Lidaka A. Realization of the Values Education: Problems and Solutions in the Teachers` 
Training Process// The 4-th International Journal of Teacher Education and Training 
Conference Education for Democrasy as a Part of Education for Sustainable 
Development. Sustainable development, culture and education. Conference guide. – 
University of Helsinki, 2006. – pp.53-54.  
Līdaka A. Skolotāja loma vērtībizglītības realizācijā// Pedagoģija: teorija un prakse. 
Rakstu krājums III.- Liepāja: LiePA, 2005.- 183.- 188.lpp. 
Līdaka A. Vērtībizglītība un tās realizāciju ietekmējošie faktori/ Skolotājs.- 3(51)- 2005.- 
39.- 45.lpp. 
Līdaka A. Vērtībizglītības realizāciju ietekmējošie faktori// Valodas apguve: problēmas 
un perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums.- Liepāja: LiePA, 2005.- 62.-66.lpp. 
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Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 2008- Islandes Universitātes un NordForsk projekts „Capacity Building for 
Ph.D.Supervisors in Educational and Learning Research”  
2007- Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs ESF līdzfinansētā projekta 
„Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 
zinātniskās pētniecības jomā” ietvaros (projekta 
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164)  
2006- Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education starptautiskā 
eksperte visu līmeņu sociālā darba studiju programmu izvērtēšanā 
2005-2007- Projekta „Vereinbarungsnummer: 225744-CP-1-2005-1-DE-LINGUA-L1” 
(projekta vadītājs Vestfalenas koledža Paderbornā) dalībniece 
2005- UNESCO, Association for Living Values Education (ALIVE) Ninth International 
LVEP Train-the-Trainer Workshop, Global Retreat Centre, Oxford, UK  
2005- Foundation Oldenzaal – Letland projekta „Curriculumm for education for 
counselors in the care for people with a mental retardation. In basis and secondary 
professional education” eksperte 
2004- Socrates/Comenius 2.1.contact seminar on ICT/Resources for Learner Centred 
Learning in Reykjavik, Iceland dalībniece 
No 2006- The International Academy for the Humanization of Education, elected 
corresponding member 
No 2007- BBCC National Coordinator 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angļu – brīvi. 
 
 
2009.gada 10.augustā   /paraksts/  Anita Līdaka 
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Dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgās ziņas 
         

Uzvārds:        Lauks 
Vārds:      Gunārs 
Personas kods:   080845-10418 
Dzimšanas vieta:   Ogres pagasts 
Tautība:     latvietis 
Ģimenes stāvoklis:    precējies 
Dzīves vietas adrese:   Rīga, Lokomotīves iela 50 dz. 57, LV 1057 
Izglītība 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
Institūcija Laiks Kvalifik ācija 
Rīgas Politehniskais Institūts 1969 Inženiera diploms telekomunikācijās 
Rīgas Politehniskais Institūts 1982 Zinātņu kandidāts tehniskajā kibernētikā 
Rīgas Tehniskā Universitāte 1986 Docents 
Rīgas Tehniskā Universitāte 1992 Inženierzinātņu doktors  
Rīgas Tehniskā Universitāte 1998 Asociētais profesors 
Rīgas Tehniskā Universitāte 2003 Profesors 
 
Kvalifik ācijas celšana  
Organizācija Gads 
SIEMENS AG (Vācija) 1994 
Economic development institute of the World Bank (Somija) 1996 
The Phare Multi Country Programme. Telecommunications.  
Eurostrategies.  (Slovākija) 

1997, 1998 

NewBridge (Kanāda) 1998 
LM Ericsson (Zviedrija) 1999 
Telcordia (ASV) 1999 
RTU Tālmācības Centrs 2007, 2008 
 
 Valodu lietošanas prasmes 
Valodas Lasa Runā Raksta 
Latviešu 5 5 5 
Krievu 5 5 5 
Angļu 5 3 4 
Augstākā balle: 5 
Ieņemamais amats pamatdarbā (Nodarbošanās) 
Laiks Uzņēmums/iestāde Amats 
1962-
1964 

Rīgas Telefona –telegrāfa 
centrāle 

Tehniķis-elektromehāniķis 

1964-
1969 

Rīgas Politehniskais institūts Laboratoriju vadītājs 

1969-
1972 

Rīgas Politehniskais institūts Aspirants 

1972- Rīgas Politehniskais institūts Vecākais pasniedzējs 
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1980 
1980-
1991 

Rīgas Politehniskais institūts Automātisko elektrosakaru katedras 
vadītājs 

 No 1992-  Rīgas Tehniskā Universitāte Telekomunikāciju institūta direktors, 
No 1998 Rīgas Tehniskā Universitāte Telekomunikāciju tīklu profesora grupas 

vadītājs 
No 1998 Rīgas Tehniskā Universitāte Studiju programmas „Telekomunikācijas” 

programmas direktors 
Pieredze (Laika periods: no 1992. Gada) 
Starptautiskie projekti 
Projekts Dalības 

statuss 
Laika 
periods 

Kompānija  

PHARE  REGULATORY 
OBSERVATORY for 
telecommunications, broadcasting and 
posts 

Konsultants No 1997 g. 
līdz 2003 

Cullen 
International  
(Francija) 

Development of National Sector Policy Konsultants 1998,1999g. Eurostrategies 
(AK) 

ES projekts ESIS II Izpildītājs 1999,2000g ES PHARE 
projekts 

Development of Secondary legislation 
Acts  

Konsultants 2001 g 
2004.g 

Pasaules 
Banka 

Telekomunikāciju tirgus regulēšana 
Projekti Dalības statuss Laika periods 
LR Satiksmes ministrijas 
Otrā mobilā operatora 
licencēšanas komisija  

Komisijas loceklis 1996g 

Valdības Sakaru Centrs. 
Trankinga operatora 
licencēšanas komisija 

Eksperts 1996 g 

Nacionālais Regulators 
Telekomunikācijās  

PHARE Projekta 
koordinators Latvijā 

No 1997. Gada līdz 2000 
gadam 

Nacionālā  Programma 
informātikā 

Darba grupas loceklis No 1997. Gada līdz 2000 
gadam 

Latvijas telekomunikāciju 
sektora politikas izstrādes 
Darba Grupa 

Darba grupas 
priekšsēdētāja vietnieks 

1998,1999 g 

“Likuma par 
telekomunikācijām “ 
izstrādes darba grupa 

Darba grupas 
priekšsēdētāja vietnieks 

2000,2001g. 

LR Ekonomikas 
ministrijas Vienotā 
regulatora izveidošanas 
darba grupa 

Darba grupas loceklis 2001g. 

“Likuma par 
telekomunikācijām “ 
izstrādes darba grupa 

Darba grupas loceklis 2003g. 
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Pieredze telekomunikāciju tīklu projektēšana 
Projekti Dalības statuss Laika periods 
A/S Latvenergo 
Telekomunikāciju tīkla 
projekts 

Projekta grupas vadītājs 1994,1995 g 

BO VAS VITA 
Telekomunikāciju tīkla 
projekts 

Projekta grupas vadītājs 1998 -2001 gadi 

BO VAS LVRTC 
telekomunikāciju tīkla 
lietderības pētījums 

Projekta grupas vadītājs 1999 gads 

Dalība starptautiskajos projektos un uzņēmumos 
Kompānija vai projekts Dalības statuss Laika periods 
Cullen International  
(Francija) 

Konsultants No 1997 g. Līdz 2006 

Eurostrategies (AK) Konsultants 1998,1999g. 
ES projekts ESIS II Izpildītājs 1999,2000g 
Pasaules Banka Konsultants 2001 g 
Datatel (Zviedrija) Konsultants 2001,2002 gadi 
SPRK Konsultatīvā 
Padome 

Konsultants No 2002 gada 

Lattelekom  valsts pilnvarnieks No 1996 gada līdz 2001 
gadam 

Latvijas Valsts 
Elektrosakaru inspekcija      

Padomes loceklis  No 1998 gada līdz 2003 
gadam 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
2.1    Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 
 
Projekta nosaukums Statuss Laika periods 
 VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 
„Pētījumi  m-studiju produktu un pakalpojumu 
izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, 
telemātikas un telekomunikāciju attīstības 
līmenim ” 

Izpildītājs No 2006  gada līdz 
2007 . gadam 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0148/007/ 
RTU ETF akadēmiskā personāla kompetences 
paaugstināšana 

Izpildītājs No 2006  gada līdz 
2007 . gadam 

VPD1/ESF/PIAA/04/AKP/3.2.3.2/057/007 „e-
studiju platformas izveide  RTU inženierzinātņu 
studiju programmām” 

Izpildītājs No 2006  gada līdz 
2007 . gadam 

 
2.2    Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 
programmu dalībnieks vai vadītājs 
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Programmas 
 
Projekta nosaukums Statuss Laika periods 
Valsts pētījumu programma „Informācijas 
tehnoloģiju zinātniskā bāze”, projekts 
„Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas”, 

Izpildītājs No 2006  gada 

 
 
Granti 
Granta nosaukums Statuss Laika periods 
ZP 2008/16 Trafika vadības izpēte IP/virs 
WDM tīklos 

Vadītājs No 2008  gada 

Nr. ZP-2007/13 „Trafika vadības izpēte 
„dzīsla līdz mājai” optiskajā sakaru sistēmā” 

Vadītājs 2007.g. 01. oktobra 
līdz 2008 

05.1649   Optimālas maršrutizācijas algoritmi 
uzklātos tīklos 

Vadītājs No 2004 līdz 2008 
gadam 

 
2.3   Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; nozaru 
padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs; saņemtie patenti un licences; 
 
Organizācija Dalības statuss Laika periods 
LZP Eksperts No 2006. gada 
Latvijas Telekomunikāciju 
Asociācija 

Viceprezidents, biedrs No 2001.gada 

Latvijas Informācijas 
Tehnoloģiju un 
Telekomunikāciju 
Asociācija 

Valdes loceklis  
biedrs 

2001 gadā līdz 2003. 
Gadam  
No dibināšanas 

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 
Konsultatīvā padome  

loceklis (kopš 2002). 

 
 
2.4  Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē,  publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos 
 G. Lauks  Multi-Objective Optimization of Bandwidth Broker with Evolutionary 

Algorithm , Elektronika ir Elektrotechnika, KAUNAS, Nr.3, 2005, pp14-17. 
 G. Lauks, Adaptive Bandwidth Allocation in Broadband Networks  

ELEKTRONIKA, KAUNAS,  2006;  No 5 
 G.Rutka, G.Lauks, "Study on internet traffic prediction models"// Electronics 

and electrical engineering- Kaunas, Nr.6(78), pp.47-50, 2007. 
 G.Lauks, J.Jeļinskis, Optimal policy for LSP control in MPLS Networks 

//Electronics and Electrical Engineering – Kaunas: Technologija, 2007. – No. 
5(77). – P . 65–68. 

 G. Lauks, J. Jeļinskis. Approximation of Internet Traffic using Robust wavelet 
Neural Networks //Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: 
Technologija, 2008. – No. 6(86). – P. 81–84.  

 J.Jeļinskis, G.Lauks, Data Mining for Managing Intrinsic Quality of Service in 
MPLS //Electronics and Electrical Engineering – Kaunas: Technologija, 2008 – 
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No. 5(85). – P . 33-36. 
 J. Jelinskis, G. Lauks  Detection of Trends of Internet Traffic using Sequential 

Patterns , Kaunas: Technologija, 2009.,  Pieņemts publikācijai,  
 G. Lauks, J. Jelinskis  Metamodelling of Queuing Systems using Fuzzy Graphs,       

Kaunas: Technologija, 2009.,  Pieņemts publikācijai.  
 
2.5  Mācību grāmatas 
 
Kavacis A, Lauks G.,  Daudz-protokolu iezīmju komutācija MPLS,  
Metodiskie līdzekļi, RTU, ,2008,  359 lpp 
                
 2.6   Citas publikācijas 
 
 Autors (i) Referāta nosaukums Konferences nosaukums Norises laiks un 

vieta 
1 G. Lauks   Datizraces metodes 

telekomunikācijās 
Latvija un perspektīvās 
tehnoloģijas 
telekomunikācijās 
 

2008, RTU 

 
2.7   Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos  
                   
 Autors (i) Referāta nosaukums Konferences 

nosaukums 
Norises laiks un 
vieta 

1 G. Lauks   Multi-Objective 
Optimization of Bandwidth 
Broker with Evolutionary 

The 9. International 
Conference 
„Electronics” 

2005, Kaunas 

2 G. Lauks   Adaptive Bandwidth 
Allocation in Broadband 
Networks 

The 10. International 
Conference 
„Electronics” 

2006, Kaunas 

3 G.Rutka, 
G.Lauks 

Study on internet traffic 
prediction models 

The 11. International 
Conference 
„Electronics” 

2007, Kaunas 

4 G.Lauks, 
J.Jeļinskis 

Optimal policy for LSP 
control in MPLS Networks 

The 11. International 
Conference 
„Electronics” 

2007, Kaunas 

5 G. Lauks, 
J. Jeļinskis 

Approximation of Internet 
Traffic using Robust 
wavelet Neural Networks 

The 12. International 
Conference 
„Electronics” 

2008, Kaunas 

6 J.Jeļinskis, 
G.Lauks 

Data Mining for Managing 
Intrinsic Quality of Service 
in MPLS 

The 12. International 
Conference 
„Electronics” 

2008, Kaunas 
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3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 
  
Vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju) 
Doktorants Disertācijas nosaukums Aizstāvēšanas gads 
Gundega 
Rutka 

MĀKSLĪGO NEIRONU TĪKLU MODEĻU 
PIELIETOJUMS  INTERNETA 
DATPLŪSMAS PROGNOZĒŠANĀ 

2008 

 
Studiju programmas vadīšana 
Studiju programma Amats Laiks 
Telekomunikācijas: 
bakalaura, maģistra un 
doktora līmenis 

Programmas direktors No 1996 līdz 2009 gadam 

 
Vadītie maģistra darbi (skaits) 
Gads 2004 2005 2006 2007 2008 
Skaits 9 11 6 7 5 
 
 Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits); 
Gads 2004 2005 2006 2007 2008 
Skaits 12 8 10 11 8 
 
Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos) 
Priekšmeta nosaukums Studiju līmenis Kredītpunkti 
Teletrafika teorija 1 Bakalaura 3 
Teletrafika teorija 2 Maģistra 3 
Telekomunikāciju un datoru tīkli Maģistra 5 
 
Sagatavotie mācību līdzekļi 
 Autors 

(i) 
Nosaukums Izde

vnie
cība 

Gads Lpp 

1 Kavacis 
A, Lauks 
G. 

Daudz-protokolu iezīmju komutācija MPLS. 
Mācību grāmata 

RTU 2008 359 

2 G. Lauks Markova procesi , lekciju konspekts  2008 78 
3 G. Lauks Masu apkalpošanas sistēmu simulācija  2008 65 
4 G. Lauks Telekomunikāciju un datoru tīkli. Maģistru 

studiju līmenis. Pilns e-studiju metodiskais 
nodrošinājums (sk. ORTUS): 
16 lekciju prezentācijas  
7 metodiskie līdzekļi  
Lietišķās spēles dokumentācija 
Programmatūras lietotāju instrukcijas 
Priekšmeta programma 
Elektroniskie lekciju konspekti 

ORT
US  

  

5 G. Lauks Teletrafika teorija.  Maģistru studiju līmenis. 
Pilns e-studiju metodiskais nodrošinājums 
(sk. ORTUS): 

ORT
US 
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16 lekciju prezentācijas,   
7 metodiskie līdzekļi  
Lietišķās spēles dokumentācija 
Programmatūras lietotāju instrukcijas 
Priekšmeta programma 
Elektroniskie lekciju konspekti 

6 G. Lauks Teletrafika  teorija. Bakalaura studiju līmenis. 
Pilns e-studiju metodiskais nodrošinājums 
(sk. ORTUS): 
16 lekciju prezentācijas,   
7 metodiskie līdzekļi  
Lietišķās spēles dokumentācija 
Programmatūras lietotāju instrukcijas 
Priekšmeta programma 
Elektroniskie lekciju konspekti 

ORT
US 

  

7 G. Lauks Metodiskie norādījumi bakalaura darba 
izstrādāšanai studiju  programmā 
“Telekomunikācijas”. Metodiskie norādījumi. 
Elektroniskā versija,  

ORT
US  

2005   

8 G. Lauks Metodiskie norādījumi maģistra darba 
izstrādāšanai studiju  programmā 
“Telekomunikācijas”. Metodiskie norādījumi. 
Elektroniskā versija, RTU. 2006g. Versija 4.0 

ORT
US 

2006  

9 Lauks G. 
, Ivanovs 
Ģ 

Bakalauru studiju programma 
“Telekomunikācijas” 

ORT
US 

2005  

10 Lauks G. 
, Ivanovs 
Ģ 

Maģistru studiju programma 
“Telekomunikācijas” 

ORT
US 

2005  

11 Lauks G. 
, Ivanovs 
Ģ 

Lauks G. , Ivanovs Ģ.  Doktorantūras studiju 
programma “Telekomunikācijas” 

ORT
US 

2006  

Metodiskie līdzekļi tiek atjaunoti katru gadu, tāpēc izdošanas datums nav norādīts 
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Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs 
 
Organizācija Kvalifik ācijas celšanas joma 

(Aktivit ātes) 
Laika periods 

RTU Tālmācības Centrs Ontoloģiju projektēšana, 
programmēšana un lietojums 

2007. gads 

RTU ETF Programmēšana MATLABā 2007. gads 
Starptautiskais Valodu 
Centrs 

Angļu valoda nozarē 2007. gads 

 
 
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
                  
4.1  Profesoru padomju loceklis  
Padome Laiks 
Elektronika un telekomunikācijas No 2006. gada 
 
 
4.2  Zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis 
Izdevums Valsts Statuss Laika periods 
Nordic and Baltic 
Journal of Information 
ans Communication 
Technologies  (nb!ict) 

Zviedrija Advisory Board No 2004. gada 

BITT Igaunija Advisory Board No 2004. gada 
Telekomunikācijas un 
elektronika 

LV  RTU Redkolēģijas 
loceklis 

No 2002. gada 

      
 
4.3  Konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekļi 
Izdevums Valsts Statuss Laika periods 
BITT Igaunija Advisory Board No 2004. gada 
 
 
4.4   Citi augstskolā veicamie pienākumi   
Pienākums Statuss Laika periods 
RTU Senāts senators No 2004 . gada 
RTU Senāta Studiju 
programmu un kvalitātes 
komisija 

loceklis No 2004 . gada 

RTU ETF 
Telekomunikāciju institūts   

direktors No 1992 līdz 2009. gadam 

RTU ETF 
Telekomunikāciju institūts   

Direktora vietnieks No 2009. gada 

4.5   Dalība profesionālās organizācijās 
Organizācija Dalības statuss Laika periods 
Latvijas Telekomunikāciju 
Asociācija 

Viceprezidents, biedrs No 2001.gada 
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Latvijas Informācijas 
Tehnoloģiju un 
Telekomunikāciju 
Asociācija 

Valdes loceklis  
biedrs 

2001 gadā līdz 2003. 
Gadam  
No dibināšanas 

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 
Konsultatīvā padome  

loceklis (kopš 2002). 

LR Standartizācijas 
tehniskā  komiteja  

eksperts (kopš 2002). 

 
Autors:                                                                 /Gunārs Lauks/  
 
2009. gada 18. marts 
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ILZE MI ĶELSONE 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1965.gads 
Kontaktadrese: Lielā iela 14, LiepU 
 Tālrunis: +371 3407781 
 E - pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv 
Ziņas par darba vietu: 
Pedagoģijas fakultāte 
LiepU, Lielā iela 14 
 E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv 
Izglītība: 
 
1991.- 1996. gadam  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras 
doktorantūra, pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozare.  
1983. – 1987. gadam V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts. Iegūta kvalifikācija 
pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas 
metodiķis. 
1972. – 1983. gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola. Iegūta vispārējā vidējā 
izglītība. 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi 
 
LiepU asociētā profesore 
LR zinātniskais grāds Dr. paed., pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešķirts 
1996. gadā LU Pedagoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē. 
 
Profesionālā darbība: 
 
2007 – līdz šim brīdim  Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultātes dekāne 
2006 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes asociētā profesore 
2000- 2006 - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente 
1988- 2000 – Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja, lektore 
Vieslektore Daugavpils Universitātē Izglītības un vadības fakultātē, 
Vieslektore Latvijas Sporta Pedagoģijas akdēmijā 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Pilna un nepilna laika bakalaura studiju programmās: „Pieaugušo pedagoģija un 
psiholoģija”, „Androgoģija” , „Cilv ēka dzīves cikli”, „Sadarbības pedagoģija”, 
„Kreativitātes pedagoģiskie pamati”.  
Maģistratūras studiju programmās: „Pieaugušo pedagoģija un psiholoģija”, „ Cilv ēka 
dzīves cikli”, „Cilvēka sasniegumu motivācijas sekmēšana”, „Kreativitātes psiholoģija”, 
„Multikultur ālisms un  sabiedrība” . 
Doktorantūras studiju programmās: „Holistiskā pieeja izglītībā”, „Augstskolu didaktika”  
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Latvijas Zinātnes Padomes projekti: 
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2004. gadam - līdz šim brīdim „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma 
bērnu pašapziņas un personības attīstības veicinātāja”. 
 
 
 
 
ES fondu projekti: 
2007.  Socrates programmas Eiropas komisijas un Eiropas sadarbības tīkla PASCAL  
projekts „Meeting minds, sharing experiences, on economic and social capital 
development in learning cities and regions” 
2005.- 2007.- ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. Projekts "Karjeras 
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" (Līguma Nr. 
2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159).  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Miķelsone I. Sasniegumu motivācijas un pašcieņas veidošanās savstarpējā ietekme. // 
Skolotājs, 2003, Nr.1. – 4. – 9. lpp. 
Miķelsone I. Sadarbīgās mācīšanās būtība un izpausmes mācību procesā. / Skolotāju 
izglītības problēmas un to risinājumi.3.daļa – Liepāja, 2003. – 168.- 175.lpp  
Miķelsone I. Kreativitātes un  pieredzes ietekme uz cilvēku  mainīgā vidē.// Skolotājs, 
2004. Nr.6(48).- 43.- 45.lpp. 
Miķelsone I. Nosacījumi pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai./ 
Pedagoģija: teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums IV.– Liepāja: LiePa, 2006.-222.-
229.lpp. 
Miķelsone I. Analysis of Experience of Designing the Professional Master Study 
Programme “Career Counselling” in Latvia. // 4th International Silk Road Symposium. - 
Tbilisi, 2007. – 124.-130.pp  
Miķelsone I. Karjeras attīstības iezīmes dažādos cilvēka dzīves ciklos (bērnība, pusaudžu 
vecums, jaunība).//Skolotājs, 2007.Nr.3 (63).- 10.- 17.lpp. 
Mikelsone I.,Odina I. Social Inclusion: Problems and Solutions in Teacher Education in 
Latvia.//Lifelong Learning in Europe, 2007. Nr.2. KVS Foundation,  Finland. – 108. – 
115.pp. 
Mikelsone, I., Odiņa I. In-service Courses as a Means of Regenerating 
Teachers’Community. „ Cooperative Learning in Multicultural Societies: Critical 
Reflections. (2008) Turīnā, Itālija. 
Mikelsone, I. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos./ Karjeras attīstības atbalsts. 
Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. SIA Jelgavas tipogrāfija. 2008. – 9.- 40.lpp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
2009 Izglītības Humanizācijas straptautiskās akadēmijas (IAHE) Viceprezidente.  
2006 – līdz šim laikam profesionālās izglītības zinātņu maģistra studiju programmas 
„Karjeras konsultants” programmas direktore  
2005 līdz šim brīdim Zīdaiņu mentālās veselības pasaules asociācijas(WAIMH) Latvijas 
nodaļas prezidente 
2005.- līdz šim laikam Liepājas Universitātes Satversmes sapulces locekle. 
2002- līdz šim brīdim Starptautiskās Kooperatīvās izglītības asociācijas (International 
Association for the Study of Co-operation) biedre. 
1998 -  līdz šim brīdim Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija. 
Projekti: 
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2006.-2007. - Eksperts Šveices Ārlietu Federālā departamenta (Department of Peace 
Policy and Human Security) (CIMERA) projekta „Multilingvālā izglītība Gruzijā” 
(Multilingual Education in Georgia) apakšprojektā „ Multilinguālā izglītība – metožu un 
pieeju attīstība valodas un mācību materiālu apguvē” (Multilingual Education – 
Development of Methods and Approaches for Acquirement of Languages and 
Educational Material). 
Valodu prasmes: latviešu, krievu, angļu. 
2009.gada 12.maijs      /I.Miķelsone/ 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES  
PROFESORES ANITAS PIPERES 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CV) 
 

I.  VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 
Anita Pipere 
210467-10263 
Dzimusi 1967.gada 21.aprīlī Daugavpilī. 
Adrese: Rīgas ielā 72-6, LV 5401, Daugavpils  
Tel.: 54-28679 (m), 54 – 28636 (d), e-pasts: anita.pipere@du.lv  
Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu. 
  
 
Izglītība 

• 1993 -  iegūts psiholoģijas doktora grāds Latvijas Universitātē; 
• 1989 – 1993 - doktorantūras kurss LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā; 
• 1988 – 1989 - stažēšanās Latvijas Universitātē; 
• 1988 – Daugavpils Pedagoģiskā institūta vidusskolas mūzikas skolotājas diploms; 
• 1984 - 1988 studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Institūtā; 
• 1984 - Daugavpils 1.vidusskolas diploms par vidējo izglītību. 

 

Darba pieredze 

• 2006 – profesore DU IVF Ilgtspēj īgas izglītības institūtā; 
• 2005 – profesore DU IVF Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā; 
●    2003 – pētniece DU IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā; 
• 2002  - asociētā profesore DU PPF Psiholoģijas katedrā; 
• 2000 - docente DPU PPPF Psiholoģijas katedrā; 
• 1996 - docente un prodekāne DPU PPPF; 
• 1996 - lektore un katedras vadītāja DPU Sākumskolas nodaļā; 
• 1993 - lektore DPU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā. 
 

II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS  
 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs: 

 

Līdzdalība IZM pētniecības projektā “Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko 
prasmju attīstību veicinošas vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā”  
(2007-2008) 

Eksperts projektā  “Doktorant ūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju 
jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” RTU00-TSC00-L1-016. 
(2005-2007). 
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IZM pētniecības projekta “Uz ilgtspēj ību orientēta pētnieka identitāte maģistra 
studiju programmās psiholoģij ā un pedagoģij ā Daugavpils Universitātē” vadītāja 
(2006). U-20 

IZM pētniecības projekta  “Public ēšanās iespēju paplašināšanās Daugavpils 
Universitātes doktorantiem un docētājiem” vadītāja (2005). 

Līdzdalība Latvijas Zinātņu Akadēmijas grantā DU PPF pētījumā “Skolotāju 
izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā”  (2001). 

 
Starptautiski finansētu pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs: 

 
Vadītāja Mūžizglītības programmas Comenius projektam “Neform ālās 

mācīšanās iedvesma skolas izglītībā”  (Latvija kā projekta partneris) [Inspire school 
education by non-formal learning] (Nr. 133862-LLP-1-DE-COMENIUS-CMP) (2008-
2009) 

 
Piedalīšanās starptautiskā skolotāju izglītības institūciju tīklojuma, kas saistīts ar 

UNESCO projektu “Skolotāju izgl ītības pārorient ēšanas uz ilgtspēj ības pamatiem” 
[Reorienting Teacher Education to Address Sustainability] konsultācijās Anadolu 
Universitātē, Eskišehirā, Turcijā, 2008.gada 2. – 4.jūnijs.  

 
Piedalīšanās 4. Starptautiskajā skolotāju izglītības institūciju tīklojuma, kas saistīts 

ar UNESCO projektu “Skolotāju izgl ītības pārorient ēšanas uz ilgtspēj ības pamatiem” 
[Reorienting Teacher Education to Address Sustainability] konsultācijās, Helsinku 
Universitāte, 2006.gada 29.-30.maijs. 

Piedalīšanās 3. Starptautiskajā UNESCO UNITWIN projekta koordinatoru sanāksmē 
Gēteborgā, Zviedrijā, 2004. gada 8.-9.maijā ar aptaujas rezultātiem un 
rekomendācijām “Skolotāju izgl ītības pārorient ēšanas uz ilgtspēj ības pamatiem 
UNESCO vadlīnij ām”. Rezultāti atspoguļoti UNESCO   dokumentā: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370E.pdf UNESCO (2005) 
Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address 
Sustainability.  Education for Sustainable Development in Action Technical Paper 
No. 2, UNESCO Education sector. 

Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas universitātes ”Skolotāju 
izglītības pārorient ēšana uz ilgtspēj īgu attīstību”  (no 2000.gada līdz 2004.gadam).  
 

Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs: 

 

- darbs pie IZM ISEC līgumdarba ”Integr ētā mācīšana mūsdienu humānās 
pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais nodrošinājums 3.un 4.klasē, 
1999/2000.m.g. 

- darbs pie IZM Vispārējās Izglītības departamenta finansēta lietišķā pētījuma         
”Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšanas modelis un dokumentācija mācību 
sasniegumu atspoguļošanai 1.- 3.klasē”,  2001. – 2002.gads. 
 

Latvijas vai starptautisko projektu un programmu, ekspertu padomju, komisiju loceklis: 
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Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātņu nozarē “Sociālā psiholoģija”.  
 Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātņu nozarē “Pedagoģija” 
apakšnozarē “Augstskolas pedagoģija”. 
 Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra iekšējais eksperts 
psiholoģijā/pedagoģijā. 
 LZP eksperts LZP projektu izvērtēšanai psiholoģijā un pedagoģijā.  
  
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 
 
Pipere, A., Jonāne, L., Salītis, A., Kokina, I., Grabovska, R., & Kravale-Pauliņa, M. 
Energy topic in non-formal education of Latvia. In Skrinda, A. (Ed.) 7th International 
JTEFS/BBCC Conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CULTURE. 
EDUCATION.” Research and Implementation of Education for Sustainable 
Development. Proceedings, May 5 – 8, 2009. Daugavpils, Daugavpils University, 
Institute of Sustainable Education. Akadēmiskais apgāds “Saule”, 49 – 61. 
 
Mapping the researcher’s identity in the university context: Dimensions of personal 
constructs. Baltic Journal of Psychology, vol. 8, No.1,2, 2008, 21-36. 
 
Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability, in Pipere, A. (ed.) 
Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, international 
collection of ISE/BBCC, volume 2, 2007.     
 
A Qualitative Meta-Analysis of Sustainability Oriented Researcher’s Identity, in 
Scientific articles of the 5th International Conference “Person. Color. Nature. Music”, 
October 17-21, 2007, Daugavpils University, 53-62. 
 
The Sustainability-Oriented Researcher’s Identity: Action Research in Doctoral 
Studies, in Filho, W.L, Manolas, E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher 
Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, 
2007, University of Crete: Media, 230-240. 
 
Pipere, A. & Salīte, I. Educational Action Research In Teacher Education: Fostering 
Research Skills, konferences krājumā Asia-Pacific Educational Research Association 
International Conference 2006 “Educational research, policy and practice in an era of 
globalization: The Asia-Pacific  Perspectives and Beyond”, 15 lappuses, CD formātā.   
 
Salīte, I. & Pipere, A. Aspects of sustainable development from the perspective of 
teachers, Journal of Teacher Education and Training, Vol.6, 2006, 15-32.    
 
Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral 
Students in Education, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: First 
Steps toward Changes, international collection of ISE/BBCC, volume 1, 2006, 43-57.     
 
Jakovļeva, J. & Pipere, A. Professional choice of vocational school and university 
students in Latgale. Sociālo zinātņu vēstnesis, 2006, 1(3), 39-70. 
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Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-
Perceptions about Engaged Learning. Baltic Journal of Psychology, Vol. 6, 2005, 32-
44. 
 
Engaged Learning: Primary teachers Beliefs and Performance Related Self 
Perceptions. Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Volume 14, 2005, 100-113. 
 
Identity of Learning Teacher: Examining Structural Variations and Interactive 
“Self”  The Irish Journal of Psychology, Vol.24, Nos.3-4, 2003, 143 – 160.  
 
A.Pipere & E.Krastiņa Autentiskā vērt ēšana: skolotāju pieredzes salīdzinošais 
pētījums. Krājumā ATEE International Conference “Teachers, Students and Pupils in a 
Learning Society”, May 2 – 3, 2003. The University of Latvia, Institute of Pedagogy and 
Psychology, 89 – 96. 
  
Structural variations of Latvian teachers’ identity. Krājumā Scientific articles of the 
third  international conference “Person. Color. Nature. Music”, May 15 – 18, 2002, 
Daugavpils University, 29 – 38.  
 
Identity of teacher personality: perspectives of holistic approach. Krājumā Scientific 
articles of the 2nd International Conference “Person. Color. Nature. Music”, May 18 – 20, 
2000, Daugavpils Pedagogical University, 46 – 53. 
 
Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects. Krājumā ATEE Spring 
University: Today’s reforms for tomorrow’s schools. Klaipeda University, 2000, 190 – 
193. 
 
Tolerance un tās determinanti: filosofiskie, psiholoģiskie un izglītības aspekti. 
Krājumā Tolerance un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. Daugavpils, DPU, 
Psiholoģijas katedra, “Saule”, 2001, 16-28.  
Personības identitāte un mūsdienu izglītība. Krājumā Sociālā pedagoģija un personības 
psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē. Starptautiskās konferences materiāli, 
RPIVA, “Vārti”, 2000, 271 – 276. 
 
Grāmatas un mācību līdzekļi: 
Salite, I. & Pipere, A. (2007) Journal of Teacher Education and Training: Deepening 
Action Research, in McKeown, R. (ed.) Good Practices in Education for Sustainable 
Development: Teacher Education Institutions. UNESCO Education for Sustainable 
Development in Action Good Practices N°1 January 2007. 
 
A.Pipere Veselības psiholoģija: Cilv ēks. Vide. Perspektīvas. Daugavpils Universitāte, 
“Saule”, 2005, 104 lpp.  
 
E.Krastiņa, A.Pipere Mācību sasniegumu pašizvērt ēšana, Rīga, RaKa, 2004, 216 lpp.  
 
 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
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2009. 23.10.09 Rīga, Latvija. Stenda referāts 3.starptautiskajā konferencē “Vides zinātne 
un izglītība Latvijā un Eiropā: Izglītība un zinātne klimata pārmaiņu novēršanai” 
“Neform ālā izglītība klimata izmaiņu un atjaunojamās enerģijas jomā: COMENIUS 
projekta apskats” (līdzautore Dace Vereba) 
 
2009. 7. - 10.07. Oslo, Norvēģija. Uzstāšanās 11. Eiropas Psiholoģijas kongresā “A 
rapidly changing world – challenges for psychology” ar datoprezentāciju:  
“Professional identity of first-year university students from Latvia and UK” 
(līdzautore Jeļena Jakovļeva) 
 
2009. 5. – 8. 05. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās 7. 
starptautiskajā JTEFS/BBCC konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” ar 
datorprezentācijām:  
“Energy topic in non-formal education: Comparative view of European teachers 
and out-of-school experts”  
“Researcher identity of doctoral students in Education: Promising future or 
business-as-usual?” 
 
2008. 26.-29.08. Kembridža, Lielbritānija. 5.starptautiskā konference “Dialoģiskais Es”. 
Datorprezentācija: “Identity of doctoral students in time perspective: Dynamics of 
dialogue’’. 
 
2008. 04.06.-07.06. Anadolu Universitāte, Eskišehira, Turcija. 6.Starptautiskā JTET 
Konference “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.” Datorprezentācijas: “Sustainability-
Oriented Researcher’s Identity (SORI): Beliefs and self-evaluation of Master 
students in Education”. “Exploring the research for ESD: Agency of perception” (ar 
līdzautoru Jyrki Reunamo (Somija)) “Journal of Teacher Education for 
Sustainability (2008)” (plenārsēdē). 
 
2007. 17.-21.10.  Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzaicinājuma uzstāšanās 
V. Starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” plenārsēdē ar 
datorprezentāciju “A Qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher’s 
identity”.  
 
2007.5. – 7.10. 1.Eiropas konference par Izglītību ilgtspējīgai attīstībai “Higher Education 
and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice”, Orestiada-
Sufli, Evrosasa prefektūra, Grieķija. Uzaicinājuma datorprezentācija “The sustainability-
oriented researcher’s identity: action research in doctoral studies”.  
 
2007. 3. – 6.06. Eiropas X. Psiholoģijas kongress “Mapping of psychological knowledge 
for society”, Prāga, Čehijas Republika. Stenda referāts “Variations in researcher identity: 
Story of personal constructs”. 
  
2007. 30.05. – 2.06. Debrecenas Universitāte, Debrecena, Ungārija. Datorprezentācijas 
“Case of researcher’s identity: Unfolding sustainability-oriented beliefs and self-
evaluations” un “Journal of Teacher Education and Training (2002-2006)/Journal of 
Teacher Education for Sustainability (2007)” (plenārsēdē)  5.Starptautiskajā JTET 
konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”. 
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2006. 28. – 30.11. Honkongas Izglītības institūts, Honkonga, Ķīna. Datorprezentācija 
“Educational Action Research In Teacher Education: Fostering Research Skills” 
Āzijas/Klusā okeāna reģiona izglītības pētījumu asociācijas (APERA) starptautiskajā 
konferencē “Izgl ītības pētījumi, politika un prakse globalizācijas laikmetā”. L īdzautors: 
Ilga Salīte.   
 
2006. 9.-10.10. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās plenārsēdē ar 
datorprezentāciju “Education and us: Tiny exercise in the analysis of some 
discourses” Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Izgl ītība sociālo pārmaiņu 
apstākļos”.  
 
2006. 24.-26.08. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Datorprezentācija 56. 
Starptautiskajā fenomenoloģijas kongresā, ko organizē  Pasaules fenomenoloģijas 
institūts “Education For Sustainable Development In Latvia In Context Of 
Development Of The National Policy And Teacher Education”. Līdzautors: Ilga 
Salīte. 
 
2006. 15.-17.06. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Datorprezentācija VII 
Starptautiskajā Baltijas Psiholoģijas konferencē “Baltic Psychology in Global Context: 
Where Do We Stand?” “Relationship between Adult Beliefs of Career Development 
and Life Stress”. Līdzautors: Tatjana Uzole. 
 
 2006. 31. - 3.06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Datorprezentācija JTET 
4. Starptautiskajā konferencē “Sustainable Development. Culture. Education.”  “Aspects 
of Sustainable Development from the Perspective of Teachers”. Līdzautors: Ilga 
Salīte. 
 
2005. 22. – 24. 05. Fehtas Universitāte, Fehta, Vācija. Datorprezentācija JTET 3. 
Starptautiskajā konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” “Primary and 
Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions on Engaged 
Learning”.  
 
2005. 13. – 15. 06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Uzstāšanās starptautiskajā 
Vides izglītības konferencē “Ilgtspējīga attīstība caur izglītību” ar referātu  “Philosophy 
of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral Students in 
Education”. 
 
2005. 3. – 8. 07. Granāda, Spānija, Uzstāšanās 9. Eiropas psiholoģijas kongresā 
“Crossroads of psychology in a world without borders” ar referātu “Understanding 
teachers’ self: relation between social identity and terminal values”.  
 
2004. 13 – 16. 09. Kijevas universitāte, Sudaka, Ukraina. Uzstāšanās starptautiskajā 
konferencē “Migr ācija Eiropā: sociālie un psiholoģiskie aspekti” ar referātu “Latvijas 
studentu dzīves krīze un profesionālās identitātes veidošanās īpatnības”. 
 
2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. 
starptautiskajā JTET konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” ar referātu 
“Engaged Learning: Primary Teachers’ Beliefs and Performance-Related Self-
Perception”.  
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2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. 
starptautiskās JTET konferences “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” plenārsēdē ar 
referātu “Journal of Teacher Education and Training: Taking the bark off”. 
 
2004. 3. – 6.01. Rietumhavajas Oahu Universitāte Honolulu, Havaja, USA. Uzstāšanās II 
Starptautiskajā Izglītības konferencē Izglītības psiholoģijas sekcijā ar referātu  “Identity 
of Latvian Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self”.  
 
2002. 15. – 18.05. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās III 
Starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Psiholoģijas sekcijā ar 
referātu  “Structural variations of Latvian teachers’ identit y”.   
 
2002. 3. – 4.05. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Uzstāšanās ATEE Starptautiskajā 
konferencē “Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems” ar referātu 
“Journal of Teacher Education and Training: Project for the sustainable 
development”. 
 
2002. 16.01. – 12.02. Piedalīšanās Earth TIES un Earthlight Magazine organizētajā 
starptautiskajā virtuālajā konferencē “Exploring and Expanding The Great Work” .  R. 
Mecnera vadītajā sekcijā “Ecological Consciousness and Intelligence” 26.01.2002 (on-
line materiāli http://www.earthties.org). 
 
2000.17. – 19.09. Murcijas Universitāte, Murcija, Spānija. Uzstāšanās konferencē “I 
Encuentro International sobre Mediacion en la Region de Murcia” ar referātu 
“Psiholoģiskās un pedagoģiskās pieejas konfliktu risināšanai Latvijā” (Līdzautore 
I.Belousa). 
 
2000. 6. – 9.10. Rīga, Latvija. Uzstāšanās IV Starptautiskajā Baltijas psihologu 
konferencē ar referātu “Coherent teacher identity: contribution in our fut ure” . 
 
2000. 13. – 17.07. Durhema, ASV .Uzstāšanās XXIII Starptautiskajā skolu psihologu 
asociācijas kolokvijā “School Psychology Around the World: Many Languages, One 
Voice for Children” ar stenda referātu “Professional adaptation of young teachers: 
assessment, analysis and support systems” (līdzautore T.Uzole).  
 
2000. 9. – 10.03 RPIVA, Rīga, Latvija. Uzstāšanās Starptautiskajā zinātniskajā seminārā 
“Personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē” ar referātu “Personības  
identitāte un mūsdienu izglītība” . 
2000. 13. – 15.04. Helsinki, Somija. Uzstāšanās 3. Starptautiskajā LLinE seminārā “Local 
learning partnership projects and adult education” ar projektu “Learning tolerance: 
psychological foundations”.  
 
2000. 4. – 6.05 Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, Lietuva. Uzstāšanās ATEE 
Starptautiskajā pavasara universitātē “Today’s reforms for tomorrow’s schools” ar 
referātu “Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects”.  
 
2000.18. – 20.05 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās 
2.Starptautiskajās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Psiholoģijas sekcijā ar 
referātu “Identity of teacher personality: Perspectives of holistic approach” .  
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Piedalīšanās starptautiskās konferencēs 
2009. 28.30.10.09. Hamburga, Vācija. Piedalīšanās 3.starptautiskajā Eiropas Izglītības 
ilgtspējīgai attīstībai konferencē “Atjaunojamā enerģija un klimata izmaiņas: tematiskais 
izaicinājums Eiropas skolām un universitātēm” 
2006. gada 3. jūlijs. Liverpūles Džona Mūra Universitāte, Enfīlda, Liverpūle, Lielbritānija 
“LEARNING COMMUNITIES CONFERENCE”. 
Piedalīšanās cita veida konferencēs 
2008. 2.-3.oktobris Uzstāšanās ar plenārsēdes datorprezentāciju “Energy topic in non-
formal education: comparative research in the European context” (initial results 
from COMENIUS project) 2.starptautiskajā konferencē ilgtspējīgai attīstībai “Mēs 
taupām enerģiju, lai palīdzētu klimatam” (Choose Sustainable Energy Future), Jūrmalā, 
Rīgā.   
 
2000. 27.04. DPU Uzstāšanās 8. studentu un pasniedzēju zinātniskās konferences 
plenārsēdē ar referātu “Tolerances attīstības projekts: problēmas un perspektīvas” . 
 
Cits 
2001. 26.01. Semināra “Darb ības pētījums UNESCO UNITWIN projektam pie 
Jorkas Universitātes “Skolotāju izgl ītības pārorient ēšana uz ilgtspēj īgu attīstību”  
organizēšana, materiālu sagatavošana un vadīšana DPU un LU docētājiem.  
 
2006. 6.-10.novembris JTET un ISE/BBCC kr ājuma “Education and Sustainable 
Development: First Steps Toward Changes” datorprezentācija Zinātnes festivālā 
Daugavpils Universitātē UNESCO Ilgtspējīgas izglītības 10-gadei veltītā pasākumā. 
2006. 16.novembris Uzstāšanās ar datorprezentāciju “Pētījumi psiholoģij ā: Skats no 
Latvijas dienvidaustrumiem” RPIVA organizētajā starpaugstskolu seminārā “Zinātniski 
pētnieciskais darbs un metodoloģijas aktualitātes psiholoģijā mūsu augstskolās’’ Sigulā.  
III. PEDAGO ĢISKĀ DARBĪBA  
Novadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 43 
Novadītie maģistra darbi: 33 
Aizstāvēts promocijas darbs: Jeļena Jakovļeva (psiholoģijas nozarē) 
Psiholoģijas nozarē: Aivis Dombrovskis 1.kurss 
     Vitauts Virbickis 2.kurss 
                     Olga Maļceva 3.kurss 
Pedagoģijas nozarē: Dace Erkena 3.kurss              
Docētie studiju kursi:  
DU skolotāju sagatavošanas  profesionālajās programmās 
  Izglītības filosofija 2 KP 
  Vispārīgā psiholoģija 2 KP 
  Attīstības psiholoģija 3 KP 
  Pedagoģiskā psiholoģija 2 KP 
DU Izglītības psihologa specialitātes  profesionālajā un psiholoģijas bakalaura 
programmā  
  Eksperimentālā psiholoģija 5 KP 
  Konsultatīvais un korekcijas darbs 5 KP 
  Pedagoģiskā psiholoģija 4 KP 
     Ekoloģiskā psiholoģija 2KP 
   Psiholoģiskā treninga tehnikas 10 KP 
 DU Psiholoģijas maģistrantūras programmā 
Ekoloģiskā psiholoģija 4 KP 
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Psiholoģiskā treninga tehnikas 6 KP 
Mācīšanas stratēģijas 1 KP 
DU Sociālās psiholoģijas maģistrantūras programmā 
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze: kvalitatīvās pētījuma 
metodes psiholoģijā   2 KP 
 DU Pedagoģijas maģistratūras programmās   
  Izglītības filosofija 2 KP 
  Pedagoģiskā psiholoģija 3 KP 
  Ekoloģiskā psiholoģija 2 KP 
  Kvalitatīvās pētīšanas metodes pedagoģijā 1KP 
DU Pedagoģijas doktorantūras programmā 
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes 4 KP 
Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas 4 KP 
Izglītības mērķis ilgtspējīgas attīstības un nākotnes skatījumā 2 KP 
Zinātnisko publikāciju struktūras izvērtēšana 2 KP 
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā 2 KP 
DU Sociālās psiholoģijas doktorantūras programmā 
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes sociālajā psiholoģijā  
4 KP 
 
2000./2001, 2004/2005, 2007/2008. mācību gadā: 
Vides psiholoģijas kursa vadīšana Latvijas Universitātes Bakalaura programmā  
psiholoģijā. 
Izstrādātie studiju kursi: 
No 1996. līdz 2001. gadam izstrādātas studiju kursi visos augšminētajos priekšmetos. 
2001/2002.m.g. izstrādāti jauni studiju kursi: 
Profesionālo studiju programmai “Speciālo skolu skolotājs”: 
Mācīšanās traucējumi un to korekcijas iespējas 3 KP 
Profesionālo studiju programmai “Organizācijas psihologs”: 
Profesionālās attīstības treniņš 2 KP 
Karjeras attīstība un tās psiholoģiskie aspekti 3 KP 
Maģistra studiju programmai psiholoģijā 
Psihologa profesionālā ētika 2 KP 
Pedagoģijas doktorantūras programmai: 
Ekopsiholoģija 2 KP 
Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā 2 KP 
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā 2 KP 
2004./2005. m.g. izstrādāti jauni studiju kursi: 
Maģistra studiju programmai “Sociālais darbs” 
Veselības ilgtspējīgas attīstības problēmas 2 KP 
 
Izstrādātās studiju programmas: 
 
 Piedalīšanās DPU Psiholoģijas katedras Psiholoģijas maģistra programmas 
izstrādē (2000. – 2002.gads). 
Kvalifik ācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskās 
iestādēs: 
 
2007.gada 3.-5.janvāris: piedalīšanās RTU ESF projekta “Multimediju m ācību objektu 
izstrādes prasmes un atbalsta sistēma skolotājiem”  seminārā Smiltenē 
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Stažēšanās Fordhemas Universitātē (ASV) un sadarbības veidošana saistībā ar JTET 
2003.gada martā; 
 
2000.g. sertifikāts par piedalīšanos seminārā “Use of Qualitative Research in 
Contemporary Research in Education: North American Experience for the Baltic 
Countries” , ko organizēja Kvebekas universitāte (Kanāda) un Kauņas Tehnoloģiskā 
universitāte (Lietuva). 
 
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās: 
 
2000.17. – 19.09. Lekcijas Murcijas universitātes (Spānija) maģistrantiem par 
konfliktoloģiju Latvijā SOCRATES projekta ietvaros (sadarbība starp DPU un Murcijas 
Universitāti projektā “International Master in Family and social mediation”). 
 
Cits 
Silvijas Rimmas grāmatas “Sekmīgas mācīšanās noslēpumi”  tulkojums no angļu 
valodas un teksta pilnveidošana, Jumava, 2000, 374 lpp.      
 
Grāmatas “Sociālais darbs skolā: prakse, politika un perspektīvas” tulkojums no 
angļu valodas, Jumava, 2001, 608 lpp.   
 
Grāmatas “K ā izaudzināt br īnišķīgus bērnus”  tulkojums no angļu valodas, Valters un 
Rapa, 2003, 302 lpp. 
 
Izveidota un tiek uzturēta mājas lapa Ilgtspējīgas izglītības institūtam (sadaļa 
PUBLICATIONS) http://www.ise-lv.eu/ 
 
IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS   
Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis: 
 
II. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DPU, 2000.gada 
18. – 20.maijs: 
konferences tēžu krājuma un zinātnisko rakstu krājuma redaktore; 
psiholoģijas sekcijas “Personības un vides psiholoģiskās problēmas: prognozes, 
perspektīvas” vadītāja; 
konferences moderators; 
III. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DU, 2002.gada 
15. – 18.maijs: 
konferences tēžu un zinātnisko rakstu krājuma redaktore; 
konferences recenzēšanas komitejas locekle; 
psiholoģijas sekcijas “Psychological challenges of 21 century: new paradigm for 
sustainable future” vadītāja; 
konferences moderators; 
1.Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” 
orgkomitejas vadītāja, DU, 2003.gada 11. – 14.maijs: 
konferences zinātnisko rakstu krājuma galvenā redaktore; 
konferences recenzēšanas komitejas vadītāja; 
konferences moderators. 
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2. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” 
orgkomitejas locekle, Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Igaunija, 2004. gada 14. – 
16.aprīlis: 
konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.   
IV. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DU, 2005.gada 
18. – 21.maijs: 
konferences recenzēšanas komitejas locekle; 
psiholoģijas sekcijas vadītāja. 
3. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” 
orgkomitejas locekle, Fehtas Universitāte, 2005. gada 22. – 24. maijs : 
konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.  
4. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” 
orgkomitejas locekle, Helsinku Universitāte, 2006.gada 31.maijs – 3.jūnijs: 
konferences organizēšana; 
konferences materiālu recenzēšanas komitejas locekle.   
5. 2008. 24.-26.02. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Reģionālā sagatavošanās 
konference Starptautiskās izglītības konferences 48. sesijai, Eiropas un Ziemeļamerikas 
reģions  “Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai darbībai”: 
konferences sagatavošanas darba grupas locekle; 
konferences apaļā galda diskusijas līdzmoderatore; 
Ilgtspējīgas izglītības institūta darba grupas vadītāja; 
Gala ziņojuma darba grupas vadītāja un autore. 
 6. Starptautiskās 7. JTEFS/BBCC konferences “Sustainable Development. Culture. 
Education” programmas komitejas locekle, Daugavpils Universitāte, 2009.gada 5.-8. 
maijs. 
 
 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā: 
 
Žurnāli: 
No 2001.gada maija līdz 2009.gada jūlijam DU IVF un III starptautiskā žurnāla 
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND TRAINING galvenā redaktore (kopš 
2007.gada JOURNAL OF TEACHER EDUCATION FOR SUSTAINABILITY/JTEFS).  
Žurnāla EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (EJER) redkolēģijas 
locekle kopš 2008. gada http://www.ejer.com.tr 
Žurnāla ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA redkolēģijas locekle kopš 2004.gada. 
Pārstāvētā nozare redkolēģijā: psiholoģija. 
Žurnāla “Psiholoģija Mums” recenzējamās daļas “Psiholoģijas Zinātnē” redkolēģijas 
locekle kopš 2006.gada. 
Rakstu recenzēšana žurnāla TRAMES speciālajam numuram (Vol.9, No.2, 2005) 
“Theory and practice in today’s teacher education” (TRAMES – Humanitāro un sociālo 
zinātņu žurnāls, Igaunijas Zinātņu akadēmijas un Tartu Universitātes oficiālais 
izdevums). 
Rakstu recenzēšana žurnāla SUSTAINABILITY (ISSN 2071-1050) speciālajam 
numuram 2009/1 “Advanced Forum for Sustainable Development” 
www.mdpi.com/journal/sustainability 
 
 
Krājumi: 
Galvenā redaktore starptautiskiem rakstu krājumiem: 
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Pipere, A. (Ed.) (2006) Education and Sustainable Development: First Steps toward 
Changes. BBCC/ISE annual collection of articles, volume 1. Daugavpils: Daugavpils 
University Academic Press “Saule”,  416 lpp.  
Pipere, A. (Ed.) (2007) Education and Sustainable Development: First Steps toward 
Changes. BBCC/ISE annual collection of articles, volume 2. Daugavpils: Daugavpils 
University Academic Press “Saule”,  296 lpp. 
Redkolēģijas locekle krājumam:  
Hytönen, J. (Ed.) (2007) Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable 
Development. 4th International Journal of Teacher Education and Training Conference 
Post-Conference-Book. University of Helsinki. Department of Applied Sciences of 
Education, 421 lpp.  
Rakstu recenzēšana 5.Starptautiskās zinātniskā konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. 
Mūzika”. zinātnisko rakstu krājumam (zinātniskās un redkolēģijas locekle)(2007).  
Rakstu recenzēšana Tallinas universitātes konferences rakstu krājumam “Social and 
Educational sciences in Baltic and Nordic cultural context” (2007). 
Latvijas Universitātes LU Zinātnisko rakstu krājuma “Psiholoģija” redkolēģijas locekle.  
Zinātniskās komitejas locekle krājumam: 
ACTA PERICEMONOLOGICA rerum ambientum DEBRECENA. Papers in 
Environmental Studies, Tomus 2. Proceedings of the 5th International JTET Conference 
on Theories and practices for ESD. Debrecen, 2007.   
 
Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadītājs vai 
līdzdalībnieks: 
 
Kopš 2009.gada Starptautiskās patības un identitātes biedrības (Starpdisciplinārās sociālo 
un uzvedības zinātnieku asociācijas) biedre International Society for Self and Identity (An 
Interdisciplinary Association of Social and Behavioral Scientists) 
 
2006.gadā Āzijas un Klusā okeāna reģiona izglītības pētījumu asociācijas biedre (APERA 
Asia-Pacific Educational Research Association).  
 
Līdzdalība Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija darbībā 
(Baltic & Black See Circle Consortium in Education Research, BBCC).  Darbs pie 
konsorcija izveidošanas un krājuma sagatavošanas (kopš 2005.gada). BBCC biedre kopš 
2007.gada. 
 
 
 
 2009.gada 5.novembrī                           Dr.psihol., prof. Anita Pipere 
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AL ĪDA SAMUSĒVIČA 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1956 
Kontaktadrese: Toma iela 41-1, Liepāja, LV- 3401, tālrunis:63481502, 
 
Ziņas par darba vietu:  
Liepājas Universitāte, Lielā 14, Liepāja, LV- 3401, tālr. 63407760,  
E-pasts: e-pasts: alida.samusevica@liepu.lv, fakss: 63424223 
 
Izglītība: 
1993. gads - nostrifikācija, pedagoģijas doktora grāds, Latvijas Universitāte 
1984 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras aspirante 
1976 – 1980 Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas pedagoģijas fakultāte, 
studente, iegūta pamatskolas skolotājas kvalifikācija 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Profesors 
 
Profesionālā darbība: 
 
2008 Līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece, 
Personības pilnveides centra vadītāja 
2003 – 2009 15. jūnijam  Senāta priekšsēdētāja 
2004 – 2008 Liepājas Universitātes Pedagoģijas doktorantūras direktore 
1997 Līdz šim brīdim Vispārīgās pedagoģijas apakšnozares vadītāja. 
1994 Līdz šim brīdim studiju programmas „Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” 
direktore 
1997 Līdz šim brīdim Zinātnes padomes locekle. 
1989 – 1997 LPA Pirmsskolas un speciālās pedagoģijas fakultātes dekāne 
1987 Līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, Pedagoģijas katedras docētāja, 
2003 Līdz šim Pedagoģijas katedras profesore 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 
Izglītības pētījumu metodoloģija – 2KRP, 5KRP (doktorantūras programmās) 
Pētījumu metodoloģija – 2KRP 
Konfliktoloģija – 2KRP  
Konflikti skolā  – 1KRP 
Konfliktu vadība – 2KRP  
Atbalsta sniegšana un konsultēšana – 2KRP 
Konsultēšanas teorijas – 1 KRP 
Salīdzinošā pedagoģija – 2KRP 
Cilvēkresursu vadība – 2KRP  
Pedagoģijas zinātnes attīstība – 2KRP 
Izglītības socioloģija – 2KRP  
Efektīva komunikācija – 1KRP 
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Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 
Pedagoģijas nozare, vispārīgās pedagoģijas apakšnozare. Zinātniskās pētniecības tēmas 
veltītas pedagoģiskā procesa un audzināšanas problēmu, skolotāju profesionālās 
kompetences izpētei, konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem sociālās mijiedarbības 
un personības veidošanās jautājumiem. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Samuseviča A. Pedagoģiskā profesionālisma veidošanās studiju procesā // Personība. 
Laiks.Komunikācija: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003. gada 27. – 
28. februāris. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2003. – 100. – 107. lpp. 
 Samuseviča A.Sociālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā // Teachers, 
Students  and Pupils in a Learning Society. VI ATEE Spring University. – R.: 
Izglītības soļi,  2003. – 236. – 243. lpp. 
Samuseviča A. Skolotāju profesionālās identitātes veidošanās studiju procesā // 
Starptautiskās konferences “Sports un izglītība XXI gs. sākumā” Rakstu krājums. – Rīga: 
LSPA, 2003. – 209. – 214.lpp. 
Samuseviča A. Izglītības problēmas mainīgajā sabiedrībā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu 
krājums, V . – Liepāja: LiePA, 2003. – 657. – 666.lpp. 
 
2004  
Samuseviča A.Conflict in School: Cooperation or Competition? // Jezyk, kultura 
naucznie i wychowanie / Pod redakcja Jana Kida. – Rzeszow: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 183. – 190. lpp. 
Samuseviča A. Skolotāju izglītības problēmas multikulturālās sabiedrības veidošanās 
tendenču kontekstā // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. 1.daļa – Rīga: RPIVA, 
2004. – 11. – 19.lpp. 
Samuseviča A.Entwicklung padagogischer Kompetenzen bei der Lehrerausbildung // 
Švietimo reforma ir mokytoju rengimas: aktualijos ir perspektyvos. X Tarptautine 
moksline konferencija. – Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. – 165. – 170.lpp. 
Samuseviča A.The Role of Cross – cultural Education in the Development of Students 
Cultural Identity as a Moral Value // Using, choosing or creating the future? First 
International Conference of the Consumer Citizenship Network. – www.hihm.no/concit 
Samuseviča A.Formation of Citizenship in Multicultural Society // First International 
Conference of the Consumer Citizenship Network. – www.hihm.no/concit 
 Samuseviča A.Bilingvālā izglītība – situācijas analīze Latvijā // Valodu apguve: 
 problēmas un perspektīva III. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2004. 
–  206. – 212. lpp. 
Samuseviča A.Skolotāju izglītības programmu attīstīšanas iespējas universitātes 
kontekstā //Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VI. – Liepāja:LiePA, 2004. – 489. – 
494. lpp. 
2005 
Samuseviča A. Vecāku iesaiste izglītības reformas realizēšanā // Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva IV: Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2005. – 106. 
– 112.lpp. 
Samuseviča A. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoģiskajā procesā    
//Pedagoģija: teorija un prakse. Rakstu krājums III. – Liepāja: LiePA, 2005. – 189. – 
195.lpp. 
Samuseviča A. Audzināt personības pilnveidei // Skolotājs. – 2005. – Nr.2(50)- 31.- 
34.lpp. 
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Samuseviča A. Intelekta attīstīšanas pētījumi un iespējas // Skolotājs. – 2005. – Nr.4(52)- 
4. – 8.lpp. 
2006 
 
Samuseviča A. Innovationen in der Lehrerbildung in Lettland // Globalisierung der 
Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung / A.Krūze, I.Mortag und D.Schulz 
(Hrsg.). – Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2006. – S. 143. – 151. 
Samuseviča A. Studentu pētnieciskā darbība pedagoģiskās identitātes veidošanās 
kontekstā // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā 
konference. Zinātniskie raksti. Konferences referāti. – Rīga: Tipogrāfija “ULMA”, 2006. 
– 395. – 400. lpp. 
 
Samuseviča A. Personības tapšana vienmēr aktuāla // Skolotājs.- 2006. – Nr. 6 (60) – 13. 
– 21. lpp. 
2007 
 
Samuseviča A. Pedagoģisko kompetenču attīstības dinamika skolotāju izglītībā 
//Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2006. 
gada 24. – 25. februāris. Rēzekne:RA Izdevniecība, 2007. – 185. – 190. lpp.  ISBN 978-
9984-779-40-9 
 
Samuseviča A. Audzināšanas problēmas ģimenē //Sabiedrība, integrācija, izglītība: 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007. gada 23. – 24. februāris. Rēzekne: 
RA Izdevniecība, 2007. -306. – 314. lpp. ISBN 978-9984-41-6 
 
Samuseviča A. Formation of citizenship in multicultural society //Kultura, literatura i 
sztuka w edukacji jezykowej w šwietle badan empirycznych / Pod  red.Jana Kidy. 
Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2007. – 98. – 106. ISBN 978-83-
7338-272-5 
 
Samuseviča A. Losung von Konflikten in der Schule: Erfahrung und Moglichkeiten 
//Changing Education in a changing Society. Spring University 2007,2. Klaipeda: 
Klaipeda University Lithuania, 2007. – 205. – 217.S. ISSN 1822-2196 
 
Samuseviča A., Poņemecka V. Higher Education: Changes, Challenges and 
Development // Mokytoju rengimas XXI amžiuje: Pokyčiai ir perspektyvos: Tarptautines 
mokslines konferencijos medžiaga. Šiauliu universitetas: Šiauliu universiteto leidykla, 
2007. 6. – 12. ISBN 978-9986-38-819-7 
 
Samuseviča, A. Interaction between a Teacher – Mentor and a Student as a Problem 
Training Educational communication Competences //Mokytoju ugdymas. Mokslo darbai. 
Teacher Education. 2007. Nr.7, 62.- 71. ISSN 1822-119X  
 
Samuseviča, A. Reflection on Teacher Education in the Context of sustainable 
Development of Society // ACTA PERICEMONOLOGICA rerum ambientum, Tomus 2.- 
Debrecen: Printed at theUniversity and National Library, UD, Hungary, 2007. – P.286. – 
295. 
2008 
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Samuseviča, A. The Value of Emotional Intelligence in Teacher Education // 
Collaboration on Educationa for Sustainable Development. The 6th International 
Conference Sustainable Development, Cultur and Education June 4-7, 2008. Eskisehir / 
Turkey: Anadolu University, Conference Proceeding CD 
 
Samuseviča, A. Lehrerausbildung in Lettland: Herausforderungen und 
Entwicklungsperspektiven// Lehrer/-innenbildung in Europa: Konferenzband Wien, 8. 
und 9.Mai 2008. PHWien:LIT VERLAG GmbH& Co. KG Wien 2008, S. 23. – 27. LIT 
VERLAG Dr.W. Hopf Berlin 2008 ISBN 978-3-7000-0826-2 (Osterreich), ISBN 978-3-
8258-1274-4 (Deutschland)  
 
Самусевича А. Межкультурное образование – оптимальная модель латвийской 
системы образования // Acta et commentationes collegii Narovensis. Tartu Ulikooli 
Narva kolledži toimetised. Multikultuurilise hariduse aktuaalsed kusimused kaasaegses 
uhiskonnas: pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы 
мультикультурного образования в современном обществе: педагогическая теория и 
практика.XI/1.Narva, 2008., 35. – 44. cтр. 
 
Mācību literatūra 
Maģistra darbs: izstrāde un aizstāvēšana. Metodiskas rekomendācijas augstākā līmeņa 
akadēmiskās studiju programmas “Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” studentiem/ 
Sast.A.Samuseviča. – Liepāja: LiePA, 2004. – 30 lpp. 
Samuseviča, A. Pētījumu metodoloģija //Mācību līdzeklis sociālā darba speciālistiem. 
Liepāja: LiePA, 2008. – 259. - 280.lpp. ISBN 978-9984-821-22-1 
Samuseviča, A. Stresa un konflikta menedžments // Mācību līdzeklis sociālā darba 
speciālistiem. Liepāja: LiePA, 2008. – 281. - 306.lpp. ISBN 978-9984-821-22-1 
 
Raksti 
1.Samuseviča, A., Adilova, O. Pedagoģiskā korekcija: pieredze // Skolotājs, 2008. –Nr. 
5(71), 80. – 84. lpp. ISSN 1407-1045 
2. Samuseviča, A., Juzups A. Informācijas tehnoloģijas skolas un ģimenes sadarbības 
veicināšanā // Skolotājs, 2008.-Nr. 1(67), 26. – 33.lpp. ISSN 1407-1045 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
2006 – 2008 ERAF projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi 
zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” – projekta vadītāja. 
2006 – 2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras un ESF 
nacionālās programmas projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājums 
izveide”. 
2007 – 2008 ESF projekta „Varēt un uzdrošināties būt pašam” 3.3.7. aktivitāte: Jauniešu 
ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā- metodisko materiālu eksperte 
2006 – 2008 ESF projekts „Izglītības programmu pilnveide Saldus profesionālajā 
vidusskolā” – izglītības attīstības eksperte. 
2005 – 2006 Sociālās integrācijas projekts „Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības 
risinājumi jauniešiem ar speciālajām vajadzībām sociālai integrācijai” – izglītības 
eksperts. 
2005 – 2008 ESF projekts „Doktorantūra un maģistrantūra e- studiju tehnoloģiju jomā 
atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” – programmu attīstīšanas eksperts. u.c. 
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Darbība profesionālajās organizācijās un padomēs: 
 
2006 Līdz šim The International Academy for the Humanization of Education (IAHE) 
locekle. 
2003  Līdz šim brīdim Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle 
2003 Llīdz šim brīdim Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļas Profesoru padomes 
locekle 
2003 Līdz šim brīdim Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre 
1997 Līdz šim brīdim Latvijas pedagoģijas Zinātnieku Asociācijas biedre. 
 
 Darbība redkolēģij ās: 
Šauļu Universitātes (Lietuva) zinātniskā žurnāla „Teacher Education” zinātniskās 
redkolēģijas locekle 
Liepājas Universitātes rakstu krājuma „Sabiedrība un kultūra” redakcijas kolēģijas 
locekle 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rakstu krājuma „Pedagoģija: teorija un prakse” 
redkolēģijas vadītāja 
Izdevniecības RaKa žurnāla „Skolotājs” redkolēģijas locekle 
 
Valodu prasmes:  
Latviešu – dzimtā, krievu valoda, vācu valoda 
 
11.05.2009         Vārds, uzvārds 
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IRINA STRAZDI ŅA 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris 
Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401 
Ziņas par darba vietu:  
LiepU, Psiholoģijas katedra, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401 
Tālr.: 34 23512 
E-pasts: irina.strazdina@liepu.lv 
 irina.strazdina@liepu.lv 
 
Izglītība: 
1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaļas doktorantūrā; 
1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, 
pirmsskolas audzināšanas metodiķis 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ģimenē” 
 
Profesionālā darbība:  
 
No 2007. g. septembra LPA Izglītības zinātņu institūts – vadošais pētnieks attīstības psiholoģijā; 
No 2003.g. Psiholoģijas katedras vadītāja; 
No 2003.g. LiepU Pedagoģijas fakultātes Domes locekle;  
No 2000.g. Studiju programmas “Psiholoģijas skolotājs” direktore;   
No 2006.g. Psiholoģijas katedrā docente; 
No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, 
asociētā profesore;  
No 1999.g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoģijā;  
No 2009.g. LiepU Senāta locekle; 
No 1997.g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;   
1997. – 1999.g. LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā docente. 
1994. – 1997.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaļā. 
1985. – 1991.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Attīstības psiholoģija, sieviešu un vīriešu psiholoģija, kritiskā domāšana, pieaugušo psiholoģija, 
ievads studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoģija, personības attīstības teorijas, 
saskarsmes psiholoģija, emocionālā inteliģence. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):  
 
2008. g. piedalīšanās projektā Pētījums par kritiskās domāšanas pieejas izmantošanu izglītības 
sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā”; 
No 2007. g. – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of Suistainable 
Education; 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. Efektīvu stratēģiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta 
publicēšanai LPA starptautiskā zinātniskā konferencē “Pedagoģija: teorija un prakse”.– 
2003.– 8 lpp. 
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Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for 
publication in the materials of the international scientific conference of the LPA “Pedagogy: 
Theory and Practice”.- 2003 - P.8. 
2. Bērnu psiholoģija. 1.daļa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
    Children’s Psychology. Part I- Liepāja LiePa, 2003-P.92. 
3. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas attīstīšanā studiju procesā.– 
LPA III starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”.– 
2003.– 6 lpp. 
Possibilities of Perfecting Reading Skills through Developing Critical Thinking during the Study 
Process.- Publication in the materials of the third international scientific conference of the LPA 
“Acquisition of Languages: Problems and Perspectives”.-2003, P.6. 
4. THE FIFTH INTERNATIONAL JTET CONFERENCE, May 3-June 2, 2007, University of 
Debrecen, 
Feasible Development of Students’ Professional and Social Competence by Using Strategies of 
Critical Thinking. 
5. 2008. g. Critical thinking in facilitation active life position of students – Konference 
Collaboration on education for sustainable development - tēžu krājums The 6th International 
Sustainable Development, Anadolu University,  Eskisehir – 41. lpp.  
Stenda referāts „Collaboration on education for sustainable development” - The 6th International 
JTET Conference (BBCC 2008) Sustainable Development, Anadolu University,  Eskisehir, 
Turkey, 4. – 7. jūnijs. Sertifikāts 
 6.Возможности развития критического мышления в процессе высшего 
образования.- 
 Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2- The International scientific conference 
"Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education System".- Narva College of 
the University of Tartu, April 17 - 19, 2008.- Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.- 139.lpp.- ISSN 
 1406-8257. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas 
(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”. Otrais projekts no cikla „Kritiskā 
domāšana daudzveidības veicināšanai ”  
No 2006.g. 1.jūlija līdz 2008.g. 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2.5.1. 
aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi 
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” Lietišķo 
pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi. 
No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
aģentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā „Pedagogu 
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”( Līgums Nr. 
2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  
2006. – 2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā 
2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs- piedalīšanās Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā 
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru un 
bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
No 2006.g. septembra līdz 2007.g maijam sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus rajona 
padomi tika īstenota apmācības programma „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību 
priekšmetos” pedagogiem, direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību 
vadītājiem ESF Līdzfinansētā projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros. 
No 2006.g. septembra līdz novembrim sadarbībā ar Saldus rajona padomi tika īstenots attīstības 
psiholoģijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru izglītošana Saldus un 
Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo 
rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām” - rokasgrāmatas sociālā darba 



 

180 
 

speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un 
pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos. 
2006.g. 3.jūlija l īdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju 
profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” psiholoģijas eksperta darbs, 
sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu psiholoģisko raksturojumu, mācību un 
sasniegumu motivāciju, par psiholoģiskās izdegšanas sindromu, novadītas teorētiski praktiskas 
nodarbības 90 dabaszinātņu skolotājiem. 
2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoģisko problēmu diagnosticēšana un 
atbalsta organizēšana skolēniem”. 
2002.- 2005.g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās domāšanas 
prasmju attīstīšana augstskolā. 
2002.- 2004. g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais EAST projekts 
Shared Values, Shared Cultures. 
 
Valodu prasmes: 
Latviešu valoda – dzimtā 
Krievu valoda – pārvaldu brīvi 
Vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību  
Angļu valoda - sarunvalodas līmenī 
 
 
/I.Strazdiņa/ 
 
2009-07-01 
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INGŪNA SKADIŅA 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1966 
Kontaktadrese: Lāčplēša iela 65 - 4, Rīga, LV 1011 
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte Matemātikas un informātikas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 
E-pasts: inguna.skadina@lumii.lv 
Izglītība: 
1984 - 1989 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, studente 
1989 Matemātiķes kvalifikācija 
1993  (janvāris – marts) stažēšanās Stokholmas Universitātē Zviedrijā 
1994 (aprīlis – oktobris) stažēšanās Lundas Universitātē Zviedrijā  
        1994 Datorzinātņu maģistra grāds 
1995 (janvāris – aprīlis) Stažēšanās Valodas tehnoloģijas Centrā Kopenhāgenas 
Universitātē Dānijā 
1993 – 1996 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, doktorante 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Kopš 2003 asociētā profesore, Liepājas Pedagoģijas akadēmija 
1997 Dr.Comp.Sc. 
 
Profesionālā darbība: 
Kopš 1989 LU MII darbiniece, pašreiz ieņemamais amats – vecākā pētniece 
Kopš 1999 SIA Tilde darbiniece, pašreiz ieņemamais amats – vecākā vadītāja 
Kopš 2003 LPA asociētā profesore 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Mākslīgais intelekts 2KRP 
Valodas apstrāde  2KRP 
Datu apstrāde ar datora palīdzību 2KRP 
Modernās tehnoloģijas lingvistikā 2KRP 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
2005 - 2008  LZP projekta “Statistisko metožu izvērtējums angļu – latviešu tulkošanas 
sistēmā” vadītāja 
Kopš 2009 LZP projekta „Faktorizēto metožu lietojums angļu-latviešu statistiskajā 
mašīntulkošanas sistēmā” 
Starptautiskie projekti: 
2002 – 2004 ES 5. ietvara programmas projekta “Cross-language Information Retrieval 
and Organisation of Text and Audio Documents” (Clarity) dalībniece  
Kopš 2007 ES 6. ietvara programmas projekta TRI-Partite multimedia Object Description 
(Tripod) dalībniece 
2004. -2009.g. sadarbības projekta Nordic Graduate School of Language Technology 
(NGSLT) dalībniece 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Raksti recenzētos izdevumos: 
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Skadiņa I. Electronic Dictionaries and Multilingual Information Society. // Terminology 
and Technology Transfer in the Multilingual Information Society, Termnet Publisher, -
2003, 140-146.  
Skadiņa I. Machine Translation for Latvian. // Proceedings of First Baltic Conference 
„Human Language Technologies – the Baltic Perspective”, Riga, 2004, 102-106. 
Skadiņa I. Latviešu valodas morfoloģiskās analīzes sistēma – tās nozīme teikuma 
pareizrakstības pārbaudē. // „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2004, 282-290.  
Skadiņa I. Studies of English-Latvian Legal texts for Machine Translation. // Meaningful 
Texts: The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual 
Corpora, Continuum, 2005, 188-195 
Deksne D., Skadiņa I., Skadiņš R., Vasiļjevs A. Foreign Language Reading Tool – First 
Step Towards English-Latvian Commercial Machine Translation. // Proceedings of 
Second Baltic Conference „Human Language Technologies – the Baltic Perspective”, 
Tallin, 2005.  
Skadiņa I., Vasiļjevs A., Deksne D., Skadiņš R., Goldberga L. Comprehension Assistant 
for Languages of Baltic States. // Proceedings of the 16th Nordic Conference of 
Computational Linguistics NODALIDA-2007, Tartu, 2007, 167.-174.  
Deksne D., Skadiņš R., Skadiņa I. Dictionary of Multiword Expressions for Translation 
into Highly Inflected Languages. // Proceedings of the Sixth International Language 
Resources and Evaluation (LREC'08), Marrakech, Morocco. 
Skadiņa I., Skadiņš R., Deksne D., Gornostay T. English/Russian-Latvian Machine 
Translation System. // Proceedings of the 3rd Baltic Conference on HLT, Vilnius, 2008, 
287-296.  
Skadiņa I., Brālītis E. Experimental Statistical Machine Translation System for Latvian. // 
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on HLT, Vilnius, 2008, 281-286.  
Papildus informācija: 
Ziemeļeiropas Valodu tehnoloģiju asociācijas izpildkomitejas loceklis 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā angļu - labi, krievu - labi 
 
 
 
24.04.2009.        Inguna Skadiņa 
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CURRICULUM VITAE 
ILGA SALĪTE 
 
Strādnieku 105-19 
LV –5417 Daugavpils 
Tel. 54-38735 
Parādes iela 1 
LV –5407 Daugavpils 
Tel. 54-28636 vai 9257455 
e-pasts: ilga@dpu.lv 
 
Dzimusi Daugavpilī 1952.gada 6.decembrī 
 
IZGLĪTĪBA UN KVALIFIK ĀCIJA 
2008.g. atkārtoti ievēlēta par profesori (DU padomē) 
2006.g.-2008.g. ievēlēta Klusā okeāna reģiona konsorcija izglītības pētījumos valdē 
(PCC) 
2006.g. iekļauta UNESCO ekspertu grupā izglītības pētījumu ilgtspējīgai attīstībai 
stratēģijas izstrādāšanai 
2005.g.-2008.g. Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) 
prezidente  
2005.g ievēlēta par DU pedagoģijas promociju padomes priekšsēdētāju 
2003.g. ievēlēta par eksperti pedagoģijas nozarē ZA 
2002.g. ievēlēta par profesori (DU Padomē) 
1998.g. ievēlēta par asociēto profesoru  (DPU Padomē). 
1994.g. ievēlēta par docenti DPU 
1993.g. pedagoģijas doktors Latvijas Universitātē un pedagoģijas maģistrs DPU 
1976.g. Bioloģijas un ķīmijas skolotāja diploms Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā 
1971.g. Diploms Daugavpils 1.vidusskolā 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2007.g atkārtoti ievēlēta par IVF dekāni 
2003.g. prof. Izglītības un vadības fakultātes dekāne, Ilgtspējīgas izglītības institūta 
dibinātāja, direktores pienākumu izpildītāja 
2000.g. asoc.prof., Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes dekāne 
1996.g. doc., Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes dekāne 
1995.g. doc., Sākumskolas nodaļas vadītāja 
1994.g. doc., Sākumskolas metodikas katedras vadītāja 
1982.-1993.g. pasniedzēja un lektors DPI pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 
1976.-1982.g. bioloģijas, ģeogrāfijas un medicīnas skolotāja Liepājas 5.vidusskolā 
 
ZINĀTNISKĀ DARBA TĒMA UN AR TĀS IZSTRĀDĀŠANU SAISTĪTĀ 
SADARBĪBA 
 
Pašreizējā pētījumu tēma: Skolotāju izglītība ilgtspējīgas attīstības mērķa kontekstā. 
Ilgtspējīga izglītība visiem. Holistiskā teorija pedagoģijā un tās izmantošana skolotāju 
izglītībā. 
Doktora disertācijas temats: Studentu profesionālās gatavības paaugstināšana ekoloģiskās 
audzināšanas darbam skolā. 
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Pašreiz ir: 97 publikācijas (70 zinātniskās publikācijas un starptautisku konferenču tēzes, 
7 mācību līdzekļi un metodiskie materiāli, 20 citas - atskaites par valsts budžeta darbiem, 
projektu ietvaros izstrādātie materiāli u.c.) 
Darbs žurnālu un zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijās:  
Journal of Teacher Education for sustainability (kopš 2003. gada, Latvijas ZA atzīts 
izdevums);  
Education & Sustainable Development: First Steps toward Changes, kopš 2006. gada 
Ilgtspējīgas izglītības institūta un Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības 
pētījumos zinātnisko rakstu krājums;  
Journal of Research & Reflektions in Education kopš 2007. gada, University of 
Education, Lahore, Pakistānā;  
Ziemeļvalstu doktorantu zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijā  kopš 2006. gada, Tallinas 
Universitātē, Igaunijā. 
2005.-2008. g. Projekta “Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā 
atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” koordinatore DU  projekta 
identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/323210061/0007 koordinatore DU; 
2005./6.g. Nacionālās programmas „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas 
veidošana un kapacitātes stiprināšana” dalībniece. (Nr. 2005/0102/VPD1/ESF 
/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0002/0182)  
2009./12. LZP granta vadīšana Nr. 09.1168 „Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana 
izglītības darbības pētījumā augstskolā”. 
2005./8. LZP granta vadīšana Nr.05.1915 “Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā 
skatījumā”.  
2001.līdz 2004.g. LZP granta 0347 vadītāja “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā”. 
2007.g.- 2008. IZM grants “Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko prasmju attīstību 
veicinošas vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā”. 
2006.g. IZM grants “Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju 
attīstību veicinošas  izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU” 
2005. IZM grants Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un perspektīvas uzsākot ANO 
izsludināto desmitgadi no 2005. - 2014. gadam 
2006.g. DU grants “Piedalīšanās 30. starptautiskajā PCC konferencē un salīdzinošā 
pētījuma darba grupas apspriedē Mehiko” 
2005. DU grants 05.25. “Skolotāju izglītība nākotnei: PCC (Klusā okeāna piekrastes 
izglītības pētījumu konsorcija) valstu kolaboratīvs pētījums un piedalīšanās 29. PCC 
konferencē”. 
2009. 5.-8. maijs piedalīšanās starptautikajā JTEFS/BBCC konferencē “Sustainable 
development. Culture. Education”. Research and Implimentation of Education for 
Sustainable Development. Konferences orgkomitejas priekšsēdētāja, žurnāla rakstu 
recenzēšana, uzstāšanās plenārsēdē. BBCC ikgadējās sanāksmes organizēšana un 
vadīšana. Publicētas tēzes. 
2009. gada 31.marts- 2. aprīlis piedalīšanās pasaules UNESCO Konferencē Izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai. Ilgtspējīgas izglītības institūta projekta “Building the capacity for 
international partnership in ESD” prezentēšana Pasaules konferences izstādē (projektu 
izstādei izvirzīja UNESCO pasaules ekspertu komisija kā vienu no pieciem labākajiem 
Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā). 
2008.gada 30.novembris – 3.decembrim piedalīšanās Zemes Hartas galotņu forumā 
Amsterdamā. 
2008.gada 26.-28. novembrī piedalīšanās EARLI (Eiropas pētījumi par mācīšanos un 
mācīšanu) konferencē Bergenā (Norvēģija). 
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2008.gada 27.-29. oktobris piedalīšanās UNESCO Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādes 
forumā Bordo. Prezentācija. 
2008. gada 8.-12. septembris piedalīšanās konferencē Seviļas Universitātē “Sharing 
Responsibilities and Networking through the School Process (SRNSP)”. Darbs 
orgkomitejā un 7. sekcijas “School Culture and Environment” darba organizēšana un 
vadīšana. Referāts sekcijā. 
2008. gada 13. augusts piedalīšanās darba grupas sanāksmē 7. ietvara programmas 
(Marijas Kirī) projekta sagatavošanā par sadarbību ar citu varstu doktorantūras 
programmām un doktorantu apmaiņu. 
2008. gada 24.-27. jūnijā piedalīšanās PCC 32. starptautiskajā konferencē Samoa 
Nacionālajā Universitātē Apijā. Nolasīts referāts sekcijā un referāts simpozijā par 
salīdzinošā pētījuma 2. posma rezultātiem. 
2008. gada 4.-7. jūnijs piedalīšanās žurnāla “Journal of Teacher Education for 
sustainability” 6. starptautiskajā konferencē (BBCC2008) “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. 
Izglītība: Collaboration on Education for Sustainable Development” Anadolu 
Universitātē, Turcijā. Plenārsēdes referāts “Educational Action Research for sustainable 
development”. 
2008. gada 23.jūnijs piedalīšanās PCC (Pacific Circle Consortium in educational 
research) valdes sēdē Samoa Nacionālajā Universitātē. 
2008. gada 2.-4. jūnijs piedalīšanās UNESCO tīklojuma Skolotāju izglītības 
pārorientēšana uz ilgtspējību seminārā Eškišehirā, Turcijā. Atskaite par divu gadu darbu.  
2008. gada 22.-23. februāris piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Rēzeknes Augatskolā  “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”  plenārsēdes referāts 
“Augstākās izglītības pārorientēšana uz ilgtspējību: problēmas un perspektīvas”. 
2007. gada 24. – 28. novembris piedalīšanās 4. starptautiskajā vides izglītības konferencē 
Ahmadabadā (Indijā) “Environmental Education towards a Sustainable Future – Partners 
for the Decade of Education for Sustainable Development”, kas tika organizēta sakarā ar 
Tbilisi deklarācijas trīsdesmitgadi. Uzstāšanās skolotāju izglītības sekcijā, publicētas 
tēzes, iesniegts raksts publicēšanai. Piedalījos Ahmadabadas konferences priekšlikumu 
sagatavošanā skolotāju izglītībai. 
2007. gada 3. – 4. novembris piedalīšanās starptautiskajā konferencē Nikosijas 
Universitātē (Kipra) “ Citizenship-Multiculturalism- Cosmopolitanism”. Uzstāšanās ar 
diviem referātiem “Broadening Teachers’ Views on Sustainability through Educational 
Action Research” un “Teachers’ perspectives on learning programs design for 
sustainability: Latvian experience”. Publicētas divas tēzes, publicēti divi raksti CD 
formātā (ISBN: 978-9963-9442-0-0) 
2007.gada 17. – 21. oktobris 5.Starptautiskā zinātniskā konference „Person. Color. 
Nature. Music” Daugavpils Universitātē. Uzstāšanās plenārsēdē, recenzenta darbs 
programmas zinātniskajā komitejā, sekcijas vadīšana. 
2007. gada 13. septembrī  Rīgā augstāko Baltijas jūras reģiona galotņu izglītībā un 
zinātnē tikšanās „Augstākā izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai un Baltijas jūras 
reģiona konkurētspēja”. Tiku uzaicināta kā vieslektors. 
2007. gada 19.- 26. augustam piedalīšanās starptautiskajās konsultācijās par „Izglītību 
ilgtspējīgai attīstībai: tehniskās un arodizglītības skolotāju izglītība ilgtspējīgumam” 
Chiang – Mai (Bangkoka), kuras organizēja (1) Bonnas UNESCO-UNEVOC tehniskās 
un arodizglītības un Starptautiskais mācību Centrs, (2) OVEC Taizemes Izglītības 
ministrijas arodizglītības komisija, (3) UNESCO Āzijas un Klusā okeāna izglītības 
inovāciju attīstības Centrs un (4) UNESCO projekts par skolotāju izglītības 
pārorientēšanu uz ilgtspējību. Tiku uzaicināta kā resursu persona un prezentēju DU 
Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības 
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mērķi, kura tika ieteikta kā pieredze uzsākot veidot jaunu Āzijas – Eiropas sadarbības 
projektu ar UNESCO vadību.  
2007. gada 2. -6. jūlijs piedalīšanās 4. pasaules vides izglītības kongresā „Learning in a 
Changing World“ Durbanā (Dienvidāfrika). Uzstāšanās sekcijā. 
2007. gada 30. maijs – 2. jūnijam piedalīšanās . 5. JTET konferencē „Sustainable 
Development. Culture and Education“ Debrecenas Universitāte (Ungārija). Darbs 
konferences organizācijas komitejā, Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības 
pētījumos ikgadējās sanāksmes sagatavošana un vadīšana.  
2007. gada 14. -17. februāris piedalīšanās seminārā, kas notika Kārļa Universitātē (Prāgā) 
par Granādas Universitātē izveidotā ekselences tīklojuma EMERCE turpmāko sadarbību 
tā attīstīšanai un kopīgo pētījumu satura izvēli. Darbs dzīvajā diskusijā un plānošanā. 
2007. gada 7. – 11. janvārim piedalīšanās seminārā par fenometodes izmantošanu 
izglītībā Anadolu Universitātē (Turcijā). Piedalīšanās dzīvajā diskusijā. Anadolu 
Universitātes pieredzes skolotāju izglītībā un sadarbībā ar skolām iepazīšana, sadarbības 
aktivitāšu plānošana.  
2006.g. Ilgtspējīgas attīstības studiju kursa izstrādāšana sabiedrības pārvaldes izglītības 
programmai. Projekta koordinatore DU (projektā piedalās S.-Pēterburga, Viļņa, 
Kopenhāgena, Lunda. 
2006.g. 11.-12. decembris Baltijas reģiona valstu conference ‘Seši pieredzes gadi kopš 
Pasaules izglītības foruma Dakārā 2000 – pārskats, nākotnes perspektīvas un izaicinājumi 
Baltijas jūras valstu reģionā. Uzstāšanās ar referātu par Ilgtspējīgas izglītības institūta 
pieredzi sadarbībā ar UNESCO. 
2006. 28.-30. decembrim piedalīšanās globālajā UNESCO forumā Parīzē par Zinātnes un 
pētījumu attīstību universitātēs. 
2006. g. 27.-29. septembris piedalīšanās uzaicinājuma seminārā Granādas universitātē, 
kur tika izstrādāta deklarācija par Ekselences tīklojuma dibināšanu pilsoņa izglītībai 
ilgtspējīgas attīstības mērķa kontekstā. 
2006. 24.-26. augusts piedalīšanās pasaules fenomenologu kongresā, kas notika DU. 
Nolasīts referāts, vadīta sekcija. 
2006. 11.-15. jūlijs piedalīšanās PCC 30.starptautiskajā konferencē Mehiko “Education 
models for the XXI century: a circle of shared experiences”. Piedalīšanās salīdzinošā 
pētījuma darba grupā. 
2006. 31. maijs līdz 3.jūnijam JTET 4. starptautiskā konference “Sustainable 
Development. Culture. Education” / ’Education for Democracy as a Part of Education for 
Sustainable Development’ Helsinku Universitātē. Darbojos konferences orgkomitejā, 
žurnāla rakstu recenzēšanā, sagatavoju publikāciju 18 lpp., uzstāšanās sekcijā. Organizēju 
un novadīju BBCC ikgadējo sanāksmi. 
2006.gada 29.-30. maijam piedalījos UNESCO globālā projekta seminārā Helsinku 
Universitātē. Tika uzsākts jauns skolotāju izglītības projekta posms Izglītības vadlīniju 
ieviešanai skolotāju izglītībā. Tika prezentēti Ilgtspējīgas izglītības institūta izdevumi un 
atskaite par padarīto iepriekšējā gadā. Tika saskaņots darbības plāns uz turpmāko projekta 
realizēšanas laiku. Saņēmu pateicību no Jorkas Universitātes par darbu skolotāju 
izglītības vadlīniju sagatavošanā. 
2006. 27.-28. aprīlis piedalīšanās izglītības iestāžu vadītāju konferencē ‘Izgl ītība Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai”. Uzstāšanās par ilgtspējīgu izglītību tagadnes un nākotnes 
kontekstā. 
2006. gada 20.-22. aprīlis projekta ‘ComLearn21’ semināra ‘The Basic Elements 
Defining the Function and Culture of the Educational Institutions’ vadīšana Daugavpils 
Universitātē.  
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2006. 27.marts – 1.aprīlis seminārs Granādas Universitātē “New schooling and 
citizenship practice”. Prezentācija par DU un BBCC pieredzi ilgtspējīgas izglītības idejas 
pamatošanā un realizēšanā.   
2006. 20.-22. februāris UNESCO-UNU uzaicinājuma seminārs Parīzē (organizē 
UNESCO un Apvienoto Nāciju Universitāte). Seminārā paredzēts, ka 20 uzaicinātie 
pētnieki no dažādām pasaules valstīm uzsāks izglītības pētījumu un attīstības problēmu 
stratēģijas izstrādāšanu, kas tiks realizēta Apvienoto Nāciju ilgtspējīgas attīstības 
izglītības dekādē globālu projektu veidā.  
2006. 8.- 12. februāris ERASMUS Intensīvās programmas koordinatoru seminārs Bristolē 
programmai “Educational contributions to social (re)generation: creating and sustaining 
opportunities for inclusion”, reģistrācijas Nr. 47653-IC-1-2004-1-HU-Erasmus-IPUC-3 
(koordinatore). 
2005. 4.-7. decembris projekta ‘ComLearn 21’ seminārs Vordinburgā (Dānijā). Darbojos 
kā projekta coordinators DU. 
2005. 13.-17. septembris piedalīšanās IX Eiropas Vides izglītības konferencē Klaipēdas 
universitātē “Environmental education and sustainable development: from policy to 
practice”. Prezentācija, publicētas tēzes. 
2005.g. 4.–6. augusts piedalīšanās starptautiskajā konferencē par studentu apmaiņas 
jautājumiem starp Āziju un citiem pasaules reģioniem Singapūrā. 
2005.g. 27.-30. jūlijs piedalīšanās 29. PCC konferencē Sidnejā (atskaite par pilotprojekta 
rezultātiem, turpmākā salīdzinošā pētījuma plānošana). Prezentācija, publicētas tēzes. 
2005.g. maijs līdzdalība 3. starptautiskajā žurnāla “Journal of Teacher Education and 
Training” konferencē Fehtas Universitātē. Uzstāšanās sekcijā. Baltijas un Melnās jūras 
reģiona konsorcija izglītības pētījumos (BMRK / BBCC) dibināšanas organizēšana. Veicu 
BMKIP prezidenta pienākumus. 
2005.g. līdzdalība 4. starptautiskajā konferencē “Cilv ēks. Daba. Krāsa. Mūzika”. Darbs 
orgkomitejā, uzstāšanās. 
2005. g. 18.-22. aprīlis līdzdalība KMUTT un AIAER 19. starptautiskajā konferencē 
“Learning organization in a learning world”. Prezentācija, tēzes, publikācija. AIAER 
biedrs (Visindijas izglītības pētījumu asociācija) 
2005. g. Salīdzinošā pilotprojekta “Skolotāju izglītība nākotnei” vadīšana ar PCC 
partneriem no Austrālijas, Jaunzēlandes, Ķīnas, Korejas, Fidži, ASV. DU grants. 
2004.g. oktobris līdzdalība 3. starptautiskās žurnāla “Journal of Teacher Education and 
Training” konferences sagatavošanā. Fehtas Universitātes apmeklējums organizatorisko 
jautājumu saskaņošanai. 
2004.g. 9. – 11. jūnijā EMSU 2004 konferencē Monterrejas Tehnoloģiskajā universitātē 
(Meksikā), nolasīts referāts un publicēts raksts. 
2004.g.maijā iesaistīšanās Gēteborgas globālā mēroga konsultācijās, kas darbosies 
turpmākos 10 gadus ilgtspējīgas attīstības un izglītības jautājumu analizēšanā, publicētas 
tēzes. 
2004.g. aprīlī PCC (Pacific Circle Consortium in education research) konferencē Hong–
Kongā nolasīts referāts, publicētas tēzes, uzņemta par biedru PCC izglītības pētījumu 
konsorcijā. 
2004.g. aprīlī Tallinā uzstāšanās plenārsēdē 2. straptautiskajā žurnāla “Journal of Teacher 
Education and Training” konferencē.   
2004.g.martaā Polijā Plockā Baltijas universitāšu conference par ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem un universitāšu līdzdalību šajā jomā. 
2004.g. aprīlī Tallinā darbība 2. straptautiskās žurnāla “Journal of Teacher Education and 
Training” conferences orgkomitejā.  
2003.g.novembrī līdzdalība Nordplus koordinatoru seminārā Svenborgā,. 
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2003.g. Ievēlēta par koordinatori Eiropas tīklojumā UNESCO skolotāju izglītības 
pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību projekta ietvaros. 
2003.g. maijā darbība 1. straptautiskās žurnāla “Journal of Teacher Education and 
Training” conferences orgkomitejā, nolasīti 2 referāti, publicēti 2 raksti conferences 
rakstu krājumā. 
2003.g. maijā darbs starptautiskās Eiropas darba grupas un pirmā semināra orgkomitejā 
Daugavpilī UNESCO/UNITWIN Starptautiskā skolotāju izglītības pārorientēšanas 
projekta ietvaros. 
Līdzdalība UNESCO/UNITWIN Starptautiskā skolotāju izglītības pārorientēšanas 
projekta koordinatoru seminārā Kariegā (Dienvidāfrikas republika) 2002.g. 5.-
9.septembrī 
2002.g. 10.-14.septembrī starptautiskā EMSU 2002 konference Grahomstounā 
(Dienvidāfrikas republika), kas tika organizēta kā viens no Johanesburgas Samita 
pasākumiem. Nolasīts referāts, publicēts raksts conferences rakstu krājumā. 
Žurnāla “Journal of Teacher Education and Training” (ISSN 1407-8724) redkolēģijas 
loceklis, kopš 2002.gada. 
2002.g. 8.-17.jūnijā Nīderlandē, Leidenē ERASMUS projekta seminārs “Environmental 
awareness, accent on water and water management, in the teaching program” (nolasīta 
lekcija “Environmental awareness in Latvia”) 
2002.g. 24.-26. maijā 4. starptautiskā izglītības konference Atēnās (Grieķijā), (nolasīts 
referāts, publicēts raksts konferences krājumā) 
2002.g. maijā 3. starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” (konferences 
orgkomitejas loceklis, referāts plenārsēdē, sekcijas vadīšana) 
2002.g. 2.-5.maijā Nordplus koordinatoru seminārs Rīgā 
2002.g. janvārī virtuālā starptautiskā konference “Exploring and Expanding The Great 
Work”, Izglītības studiju institūts (The Institute for Educational Studies/ Earth TIES), 
http://www.earthties.org/tgw,  
2001. gada 11.-14. decembris 3. ikgadējā ISSA konference “Educating Young Children 
for Democracy: Our Future, Our Challenge” Rīgā (31.valsts līdzdalība), referāts 
plenārsēdē, publicētas tēzes. 
2001.g.jūlijs stažēšanās St. John’s Universitātes Mācīšanās un mācīšanas stilu centra  
rīkotajā 24. Mācīšanās stilu institūtā Ņujorkā (ASV). Centra doktorantūras programmas 
pieredzes iepazīšana.  
2001.g. jūnijs “Step by Step” Eiropas valstu koordinatoru starptautiskais seminārs Sofijā 
(Bulgārijā). 
2000.g. uzņemta par biedru EEASA Dienvidāfrikas Vides izglītotāju asociācijā. 
2000.g. decembris apstiprināta par ekspertu rektoru padomes izveidotajā augstskolu 
ekspertu grupā. 
2000.g. oktobris –projekta “Soli pa solim” 3. konference Liepājas Pedagoģiskajā 
akadēmijā. Darba grupas vadīšana, publicēts raksts. 
2000.g. 8.-14.oktobrī Toronto pirmais starptautiskais sadarbības seminārs 
UNITWIN/UNESCO un Jorkas universitātes projektā “Reorienting Teacher Education to 
Address Sustainability”. Projekta koordinatore Latvijā. 
2000.g. jūlijs apstiprināta par ekspertu DPU pedagoģijas promociju padomē ar ZA 
Zinātņu padomes lēmumu. 
2000.g. 26.-28. jūnijs seminārs Kauņā “Use of Qualitative Research in Contemporary 
Research in Education: North American Experience for the Baltic Countries” Kvebekas 
(Kanāda) Universitāte un Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes projekts. 
2000.g. 18.-20.maijs 2.starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. 
Mūzika” DPU (darbs orgkomitejā, referāts plenārsēdē, sekcijas vadīšana, raksts). 
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2000.g. 27.-28.aprīlis starptautiskā zinātniskā konference “Dabaszinātnes un skolotāju 
izglītība” Daugavpilī (sekcijas vadīšana, referāts, publicēts raksts). 
2000.g. 28.-30. janvāris starptautiskā konference Ungārijā par Austrum un 
Dienvidaustrumu Eiropas universitāšu pieredzi. 
1999.g.13.-16. decembris JUNESKO-ACEID piektā   starptautiskā      konference 
“Reforming Learning, Curriculum and Pedagogy: Innovative Visions for the New 
Century” Bangkokā, Taizemē (nolasīti 2 referāti, publicētas tēzes). 
1999.g. 28. oktobrī piedalīšanās Sorosa Fonda Latvija programmas “Pārmaiņas izglītībā” 
projekta “Soli pa solim” konferencē Bulduros (referāts plenārsēdē). 
1999.g. 23. – 25. septembris VI Starptautiskajā konferencē Vi ļņas pedagoģiskajā 
universitātē “Educational Changes and Modern Teaching Methods” (nolasīts referāts). 
1999.g. maijs starptautiska semināra organizēšana DPU “Paradigma. Kopīgi mācoties 
rodam jēgu”, kuru vadīja prof. F.Gengs (ASV - Kalifornija) un M.Morgana 
(Jaunzelande). 
Piedalīšanās starptautiskajā apmācību seminārā projektā “Soli pa solim” Jūrmalā. Iegūts 
sertifikāts. 
1999.g. maijs Latvijas pedagoģisko augstskolu semināra organizēšana programmas “Soli 
pa solim “ ietvaros. 
1999.g. uzņemta par MACEID biedru un ekspertu JUNESKO Izglītības attīstības 
inovāciju centrā Bangkokā ( Taizemē).  
1999.g. LZP iegūtas eksperta tiesības pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs un ievēlēta 
“Pedagoģijas” promocijas padomē (skolas pedagoģijas un augstskolas apakšnozarēs). 
1995.-1999.g. IZM Konsultatīvās padomes loceklis sākumskolas jautājumos. 
1999.g. 14.-18. janvāris Austrālijas vides izglītotāju asociācijas starptautiskā konference 
NSW universitātē Sidnejā ( nolasīti 2 referāti,publicētas tēzes). 
1998.g. 10.-13.novembris ceturtā JUNESKO – ACEID starptautiskā konference 
Bangkokā, Taizemē par vidējās izglītības problēmām (publicētas tēzes).  
1998.g. 7.-8. septembris “Mācīšanās par mācīšanos” žurnāla Life Long Learning 
redakcijas uzaicinājuma seminārs Helsinkos (nolasīts referāts).  
1999.-1998.g. Sorosa fonda-Latvija programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekta “Soli pa 
solim” koordinatore DPU. Piedalīšanās konferencēs un semināros Rīgā, Jelgavā, Liepājā. 
1998.g. apgūta ASV universitāšu pieredze pirmsskolas un sākumskolas skolotāju 
izglītošanā. 
1999.-1998.g. lietišķā pētījuma vadītāja Nr.: ISEC 9/98 I posma atskaite “ Integrēta 
mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais 
nodrošinājums” 220 lpp. un II posma atskaite 136 lpp. 
 1998.g. 12.-15.marts 26. Ziemeļvalstu izglītības pētnieku asociācijas kongress, Lahti, 
Somijā (publicētas tēzes). 
1998.g.23.-27. februāris Jēvles Universitātes skolotāju koledžas  (Zviedrijā) pieredzes 
izpēte. 
1997.,1998.g. Austrālijas ( Melnburnas) starptautiskā apdāvināto bērnu projekta ISP –97 
un  ISP –98  koordinators Latvijā. 
1997.g. trešā starptautiskā JUNESKO-ACEID konference Bangkokā (publicētas tēzes un 
nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai ar Klusā okeāna piekrastes reģiona izglītības 
inovāciju pētnieku darba grupu). 
1997.g. Anglijas un IZM Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas departamenta 
rīkotie ekspertu kursi . 
1997.g. 3.-17. janvāris Austrālijas Vides izglītotāju Nacionālajā konferencē  “Earthlinks 
‘97” Hobartā, Tasmānijā (uzstāšanās, publikācija rakstu krājumā). 
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1996.g. 26.-30.jūnijs “Northen Coll for the Environment” Savonlinnā (Somija). Somijas 
Izglītības ministrijas grants līdzdalībai. 
1996.g. Soros Fonda Latvijā programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekta  “Integrētā 
mācīšana sākumskolā” direktore. 
1995.g. IZM lietišķā pētījuma vadītāja S-17/216 ISEC “ Mācību priekšmetu integrēšanas 
veidi un principi”.  
1995.g. no 13.-15. novembris uzaicinājuma seminārs “Research in Environmental 
Education” Brisbenā, Austrālij ā par Vides izglītības metodoloģiskajām problēmām. 
Iesaistīšanās Eiropas – Austrālijas VI pētnieku darba grupā. 
1994.-1995. g. trīs stažēšanās braucieni (1-2 nedēļu) uz Dāniju. 
1993.g. zinātniskais uzaicinājuma seminārs Dānijā  “Action competence as key Concept 
in Critical Pedagogy” (nolasīts referāts, publicēts raksts). 
1992.,1993.,1994.,1995.,1996. starptautisku konferenču “Kultūra. Ekoloģija. 
Pedagoģiskais process” orgkomitejas vadītāja. 
1993.-1996.g. Tempus I programmā Vides izglītības grupas koordinatore. 
 
                                                                                          I.Salīte 
03.06.2009. 
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CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds Ilmārs Slaidiņš  
Personas kods: 061248-10548 
Dzimšanas gads, datums, vieta: 1948. gada 6. decembri, Rīga 
 
Dzīves vieta:  Šauļu iela 3 – 13, LV-1055, Rīga 
 
Izglītība: 1993        doktora grāds  inženierzinātnēs; 
 1978-1982 aspirantūra, Radiotehnikas un sakaru fakultātē,  Rīgas Politehniskajā 
Institūtā, tehn. zin. kand. grāds; 
1966-1971 inženierstudijas Radiotehnikas un sakaru fakultātē Rīgas Politehniskajā 
institūtā, radioinženiera kvalifikācija.  
 
Kursi un semināri: Jūnijs, 2002, Virtual Learning and Collaboration., OPEKO, 
Tampere, Somija, sertifikāts; 
 Marts -  Maijs, 1997 Projektu vadības kursi LU, sertifikāts; 
1995-1996 Tālmācības organizatoru kursi EADTU, sertifikāts. 
  
Akadēmiskie nosaukumi un grādi:  
 Dr. Sc. Ing, profesors 
 
Nodarbošanās:   
 2006 -      profesors, Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē, Rīgas 
Tehniskajā universitātē; 
 2005 -       Radioiekārtu katedras vadītājs Elektronikas un Telekomunikāciju) 
fakultātē Rīgas Tehniskajā universitātē. 
 
Valodas: Angļu (brīvi), krievu (brīvi),  čehu (varu sazināties), latviešu (dzimtā);  
 
Zinātniskā darbība: Eksperts FP5 projektā HERN (2002-2004);  
 FP6 projektā „Enhanced Learning Unlimited”(2005-2008); 
FP6 Ekselences tīkla KALEIDOSCOPE dalībnieks (joma Technology Enhanced 
Learning); 
FP6 I3 BalticGrid un FP7 I3 BalticGrid-II  projektu vadītājs RTU (2005 - ); 
ERAF projekta” „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši 
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim” eksperts un 
vadītājs(2006-2008);  
RTU Zinātnisko konferenču, EPE-PEMC 2004 konferences, EAEEIE konferenču 
orgkomiteju loceklis un šo konferenču un Kluwer izdevniecības darbu recenzents;  
Latvijas Zinātnes Padomes grantu vadītājs (1996-2007). 
 
Pedagoģiskā darbība: Vadīti promocijas darbi: Bruno Žuga, Aleksandrs 
Sozontovs, Sergejs Vdovins. 
SOCRATES programmas projektu vadītājs RTU: THEIERE, THEIERE-DISS „Thematic 
Harmonisation in Electrical an Information EngineeRing in Europe” (2000 -2005 ), 
BOLDIC „The Baltic-Nordic Network for Exchange of Experience” (2002 - 2005),  
Leonardo programmas projekta ReDis „IST Requalification of Disabled persons”(2004-
2007) vadītājs RTU; 
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Eksperts Leonardo projektos E3''European Centre of Excellence for e-learning'' (2003 -
2006), INFLOW „Informal Learning Opportunities in the Workplace” (2004 -2007),  
ESF studiju procesa un programmu pilnveides  projektu (3) vadītājs (2005 – 2008);  
 
Vadītie bakalaura un maģistra darbi: 

Darba veids 2004 2005 2006 2007 2008 
Bakalaura 6 4 11 13 6 
Maģistra 0 1 1 3 6 

 
Studiju priekšmeti: 
Ievads studiju nozarē 1KP 
Radiotehniskās sistēmas 2 KP 
Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija 2 KP 
Radiouztvērēji 2KP 
Radiouztvērēji (studiju projekts) 2KP 
Radiosignālu uztveršana 3KP 
Statistiskā radiotehnika 2KP 
Elektroniskās tehnoloģijas 15 KP 
 
Organizatoriskā darbība: RTU ETF dekāns un RTU Senāta loceklis (1995-2005),  
RTU Senāta Infrastruktūras efektivitātes komisijas vadītājs (2000-2003); 
 Promociju padomes RTU P-08 loceklis 
 LZP eksperts, 
LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Informācijas tehnoloģijas padomes loceklis (2004-
2005); 
Latvijas pārstāvis ES eInfrastructure Reflection Group (eIRG) (no 2003), eIRG Education 
and Training Task Force dalībnieks;  
 
 Publikācijas: kopumā vairāk par 40 publikācijām elektroniskajās un IT tehnoloģijās; 
 25 publikācijas par tālmācību un e-studijām; 
 6 publikācijas par radio un televīziju; 
 2 izgudrojumi. 
 
 
 
Pēdējo 6 gadu  publikācijas un dalība konferencēs: 
 
B. Zuga, I. Slaidins. Virtual Collaboration in Wireless Networks. Proceedings of RTU. 
Series 7. Telecommunications and Electronics, 2007, vol.7, pp.41-44. 
I. Slaidins. O. Belmanis. Baltic Grid for e-Science Development in Baltics. Proc. of  the 
Spanish Conference on e-Science Grid Computing,  March 1-2, 2007, Madrid, CIEMAT, 
p. 61-65. 
G. Lapina, I. Slaidins. Innovation in Study Methodology for Enhancement of Competitiveness of 
the Graduates of Electronics Study Program. European Integration Studies. Kaunas University of 
Technology, Institute of Europe. 2007, No. 1, p.75-80. 
J. Borzovs, J. Grundspeņķis, E. Karnītis, I. Slaidiņš.  Informātika – droša programmatūra, 
integrētas informācijas un komunikāciju sistēmas un tīkli, elektroniskās tehnoloģijas. 
Latvijas ZA Vēstis, Sociālo un humanitāro zinātņu sērija, 2006, 60. sēj., Nr.3-4, 109-115 
lpp. 



 

193 
 

G. Balodis, A. Sozontovs, B. Zuga, I. Slaidins. Performance estimation for MIMO 
channel. Proc. of  10th Biennial Baltic Electronics Conference, Oct. 7-11, 2006, Tallinn, 
Estonia. Tallinn University of Technology, p.141-144. 
B. Zuga, I. Slaidins, A. Kapenieks, A. Strazds. M-learning and Mobile Knowledge 
Management: Similarities and Differences. Int. Journal of Computing&Information 
Sciences, vol.4, No.2, August 2006, on-line, p.58-62. 
G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā 
attīstība. Rakstu krājumā “Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas 
universitāte, 2005. 77-87 lpp. 
M. Zeltins, I. Slaidins. Bipolar Junction Transistor 1/f Noise Simulation and Parameter Extraction 
Technique. Elektronika ir Elektrotechnika. (Lithuania). 2005, Nr. 4(60), p.77-80. 
I. Slaidins, M. Zeltins. Accuracy of 1/f noise Parameter Extraction in the Presence of 
Background Noise. Proc. 18th Int. Conf. On Noise and Fluctuations –ICFN 2005, 
September 19-23, 2005, Salamanca (Spain), American Institute of Physics, 2005. p.665-
668. 
G. Stale, I. Slaidins, A. Kapenieks. A new approach of e-learning solutions for empowerment of 
people in regional development context. Annual Proceedings of Vidzeme University College 
“ICTE in Regional Development”, 2005, p. 132-136. 
G. Lapina, I. Slaidins. Innovation oriented university-industry collaboration models in electronic 
engineering. 16th EAEEIE Annual Conference on 
Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Lappeenranta, Finland 
6th-8th June 2005, 4 pages. 
I. Slaidins. Accuracy of Noise Measurements for 1/f and GR Noise. // Advanced Experimental 
Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices : Proceedings of the NATO 
Advanced Research Workshop, Brno, Czech Republic, 2003. Edited by Josef Sikula and M.E. 
Levinshtein.  Kluver Academic Publisher, 2004. p. 271-278. 
I. Slaidiņš. Tālmācība Latvijas augstskolās. Ievads e-studiju metodikā un tehnoloģijā. Izglītības 
un zinātnes ministrija, 2003. 40 lpp. 
Bruno Zuga, Atis Kapenieks, Ilmars Slaidins, Ineta Vanaga, Dzintars Tomsons, Aija Kukuka, 
Lasma Ulmane-Ozolina, Viesturs Rozenbergs, and Arturs Skute, "University Cooperation in 
Knowledge Society: Moddeling in Latvia," Information Society and Modern Business, Ventspils, 
Latvia 2003. 
 I. Slaidins, D. Krasta, A. Grabovska. Computer basics training course ADIS for disabled persons. 
Proceedings of the Telebalt 2003 Workshop "IST 6th Framework Programme - new challenge for 
Baltic States", Riga, Latvia, 2-3 April 2003, European Comission and Open Latvia, 2003, pp. 76-
78. Available from http://www.ednes.org/telebalt/downloads/TELEBALT_Proceedings2.pdf  
I. Slaidins, M. Zeltins. Low Frequency Noise Measurement over Internet. Proc. 17th Int. Conf. On 
Noise and Fluctuations, August 18-22, 2003, Prague, Czech republic, p.723-726. 
I. Slaidins. Application of Electronic Technologies in Regular Engineering Education. Proc. Int. 
Conf. TELDA 03 - Technology Enhanced Learning in a Digital Age, Kaunas, May 8-9, 2003, 
Kaunas University of Technology, p. 67-69. 
B. Zuga, A. Kapenieks, I. Slaidins. Innovative Approach in Multimedis CD-ROM Development. 
Proc. Int. Conf. TELDA 03 - Technology Enhanced Learning in a Digital Age, Kaunas, May 8-9, 
2003, Kaunas University of Technology, p. 76-77. 
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RITA UKSTI ŅA 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1946.  
 
Kontaktadrese:   
Liepāja, Alejas iela 37/39 – 41 tel. 2 9534359 
       E – pasts   uksrita@one.lv 
Ziņas par darba vietu:  
 Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3401 
E – pasts  rita.ukstina@liepu.lv 
 
Izglītība:  
2002 - 2004 LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Izglītības zinātņu maģistrs (sociālā 
pedagoģija) 
2001 - 2002Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”,  
kv. Sociālais  pedagogs 
1965 – 1969 Liepājas V. Lāča Valsts pedagoģiskais institūts,  
kv. Vidusskolas matemātikas skolotāja 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore. 
  2002 – 2004 LU Pedagoģijas  un psiholoģijas institūts, Izglītības zinātņu 
maģistrs    (sociālā pedagoģija) 
 1995 Pedagoģijas doktore, dipl. C-D No003150 
 
Profesionālā darbība: 
 
2006 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas as. profesore (sociālā pedagoģija) 
 2006 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente (sociālā pedagoģija) 
 2000 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente 
 1997 – 1999Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore 
1994 – 1997 Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Pirmsskolas  pedagoģijas katedras 
vadītāja 
1986 – 1994 Liepājas Pedagoģiskās augstskolas lektore 
1974 – 1986 Liepājas pilsētas 33. un 39. bērnudārza vadītāja 
1970 – 1974 Liepājas pilsētas 28. bērnudārza audzinātāja  
1969 – 1970 Liepājas rajona Virgas pamatskolas skolotāja 
 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):  
 
Doktorantūrā:  
1. Subjekta attieksmju sistēma personības   aktivitātes kontekstā 3KRP 
 Pētniecisko spēju attīstību veicinošas vides radīšana 5 KRP 
Studiju programmā „Izgl ītības zinātņu maģistrs „ 
1. Bērnu intelektuālā attīstība 1KRP 
2.  Jaunatnes politika valstī 1KRP 
3. Starpinstitucionālā sadarbība soc. ped. darbā 1KRP 



 

195 
 

4. Novērtēšana sociāli pedagoģiskajā darbā 2 KRP 
 
 
Studiju programmā „Sociālais pedagogs” 
        1. Sociālā pedagoģija 3 KRP 
        2. Sociāli apdraudētās iedzīvotāju grupas 1 KRP 
        3. Novērtēšana sociāli pedagoģiskajā darbā ar klientu 2 KRP 
        4. Saskarsmes pedagoģija sociāli pedagoģiskajā darbā ar klientu 1 KRP 
    Studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”: 
1. Matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika 3 KRP 
2. Bērnu sagatavošana skolai 2 KRP 
3. M. Montesori pedagoģiskā sistēma (arī studiju programmā „Mūzikas terapeits”). 1 
KRP 
 
 Attīstošo spēļu izmantošana bērna intelektuālajā attīstībā 1 KRP 
 Agrās bērnības pedagoģija  1 KRP 
 Pirmsskolas  pedagoģija  2 KRP 
 Rotaļu teorija un metodika 2 KRP 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
1. 2008 IZM projekts „Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību 
sasniegumu pilnveidē”  
2. 2004 Līdz šim laikam LZP projekts „Mijiedarbība ar pieaugušo kā pirmskolas vecuma 
bērna pašapziņas un personības attīstības veicinātāja” 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Ukstiņa R. Sociālā pedagoga kompetences nesekmīgo pusaudžu sociālās funkcionēšanas 
veicināšanā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2009., 656 
- 667.  
 
Ukstiņa R. Sociālo pedagogu profesionālo un akadēmisko studiju programmas pilnveides 
iespējas/ / Zin. rakstu krājums: Sociālā pedagoģija: Izglītības un sociālās vides 
mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts. – Liepāja: LiePA,  2008., 488 – 503. lpp. 
 
Ukstiņa R. Vides ietekme uz pusaudžu socializācijas procesu internātskolā sociālā 
pedagoga skatījumā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 
2007., 416 – 425. lpp. 
 
Ukstiņa R. Pusaudžu neapmierināto vajadzību ietekme uz attiecību veidošanos ģiemenē / 
Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2007., 138. – 148.. lpp. 
 
Ukstiņa R. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Zinātnisko rastu krājums. [Elektroniskā versija] – Rēzekne, 2005.  
 
Ukstiņa R. Pedagoga loma 6 – 7 gadus vecu bērnu izziņas interešu veidošanā attīstošā 
vidē Raksts zin. konf. RPIVA.- Rīga, 2006. 475. – 480.lpp. 
 
Ukstiņa R. Atsevišķu valstu pedagoģiskās pieredzes izpēte par bērna un pedagoga 
mijiedarbības aspektiem attīstošā vidē / Raksts zin. konf. „Pedagoģija: teorija un prakse” 
– Liepāja: LiePA, 2005. –182..– 190. lpp 
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Ukstiņa R. Ģeometrisko  figūru izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas 
attīstībai / raksts žurn. Pirmsskolas izglītība 2005/3, 12 – 15. lpp. 
Ukstiņa R. Didaktiskās rotaļas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās  domāšanas 
attīstībai. – Rīga: Izglītības soļi, 2005. –36 lpp. 
Ukstiņa R. Didaktiskās rotaļas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas   
attīstībai / pielikums. – Rīga: Izglītības soļi, 2005.  
 
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 Piedalīšanās projektos: 
Uzsākts 2008. gada septembrī. Kopprojekts ar Norvēģiju u.c. valstīm „Social Work 
Virtual Campus”par sociālo darbinieku un sociālo pedagogu izglītošdanu starptautiskā 
programmā ar e - vides palīdzību 
  
2008 - 2009 Kopprojekts ar Viļņas Universitāti „ Development of rehabilitation and 
reintegration programme for children using drugs”  
„EQUAL projekts „Soli pa solim”.  
4. 2005 – 2007 Kopprojekts ar Beļģiju, Lietuvu, VācijU, Latvijas migrācijas lietu 
pārvaldi, Liepājas pilsētu un rajonu u.c. institūcijām par patvēruma meklētāju bērnu un 
ģimeņu integrāciju sabiedrībā. Izstrādāta apmācības programma sociālajiem pedagogiem, 
sociālajiem darbiniekiem, vadīti kursi par speciālistu (sociālo pedagogu, sociālo 
darbinieku)sagatavošanu darbam ar bēgļiem un viņu ģimenēm  
2007 Eksperte Liepājas rajona Izglītības pārvaldes koordinētajā kopprojektā par bērnu 
brīvā laika pavadīšanas iestāžu, bērnu rehabilitācijas un krīžu centru, probācijas dienestu 
speciālistiem:  
„Sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu Sociālās rehabilitācijas centra programmu 
izveide Vaiņodes internātpamatskolā” Valodu prasmes: krievu, angļu (sarunvalodas līmenī) 
 
 
 
2009..gada 12. maijā   /paraksts/  Rita Ukstiņa 
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BLĀZMA VIKMANE 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 06.10.1946. 
Kontaktadrese: Graudu iela 20 – 6, Liepāja, LV3401 
 
Ziņas par darba vietu: 
 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: blazma.vikmane@liepu.lv 
 
Izglītība: 
2005 – 2007 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā 
1964 – 1969 Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Izpildītāju fakultāte, 
kordiriģentu nodaļa 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007 Izglītības zinātņu maģistrs (sociālā pedagoģija) 
1995 Pedagoģijas zinātņu doktors (mūzikas pedagoģija) 
 
Profesionālā darbība: 
 
No 2003  Docente Pedagoģijas katedrā 
2000 – 2003 Docente Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 
1980 –  2000. Lektore pirmsskolas pedagoģijas katedrā 
1975 – 1980 Pasniedzēja Mūzikas katedrā 
1969 – 1975 Skolotāja Balvu 1. Vidusskolā un Balvu bērnu mūzikas skolā 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Indigo bērnu audzināšana un izglītošana 2 KRP 
Pedagogu kompetence 5 KRP 
Svētku un brīvā laika organizācija 1KRP 
Ģimenes socializācija 2 KRP 
Agrās bērnības pedagoģija 1KRP 
Pirmsskolas pedagoģija 1 KRP 
Bērnu sagatavošana skolai 1 KRP 
Ģimenes pedagoģija un psiholoģija 2 KRP 
Vīriešu un sieviešu psiholoģija 2 KRP 
Logopēdiskā ritmika 2 KRP 
Mūzikas pamatu apguves pirmsskolā metodika3 KRP 
Tautas pedagoģija 1 KRP 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie granta pētījumi: 
Pāreja no pirmsskolas un sākumskolu kā pedagoģiska un sociāla parādība (2008 - 2009), 
Nr. 09.1021 
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziņas un personības 
attīstības veicinātāja (2004 – 2008), Nr. 04.1252 
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Latvijas Izgl ītības Ministrijas atbalstītais pētījums:  
Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību sasniegumu pilnveidē (2008), 
Nr. 2008/IZM/01 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 
Vikmane, B. Mācību motivācijas veidošanās problēmas pārejot no pirmsskolas uz skolu. 
Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2009. 
gada 27.-28. februāris. Rēzekne, 2009., 454. – 464. lpp. (ISBN 978-9984-44-018-7) 
 
Vikmane, B. Ģimeņu resocializācijas problēma sociālajā pedagoģijā. Sociālā pedagoģija: 
Izglītības un sociālās vides pedagoģiskais aspekts I. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: 
LiePa, 2008., 403. – 420. lpp. (ISBHN 978-9984-821-51-1) 
 
Vikmane, B. Cooperation between the preschool teacher and the music teacher: problems 
and solutions. Changing Education in a Changing Society, 2. Klaipeda University, 
Lithuania, ATEE -  Association for Teacher Education in Europe, 2007., pp. 293 – 302 
(ISSN 1822-2196) 
 
Vikmane, B. Possibilities of Improving Professional Competence of Pre-school Teachers 
by way of Integration Interpretation of Music in the Pedagogical Process. MOKYTOJU 
RENGIMAS XXI AMŽIUJE: POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS. Tarptautines mosklines 
konferencijos medžiaga. Šiauliu universitetas,2007. 108. – 114. pp. (ISBN 978-9986-38-
819-7) 
Vikmane, B. Ģimenes ietekmes uz pusaudžu socializāciju sociālpedagoģiskais aspekts. 
Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007. 
gada 23.-24. februāris. Rēzekne, 2007., 431. – 439. lpp. (ISBN 978-779-41-018-6) 
 
Vikmane, B. Mūzikas integrācija pirmsskolā – pedagogu profesionālās sadarbības 
kompetence un problēma. Pedagoģija: teorija un prakse V. Zinātnisko rakstu krājums. 
Liepāja: LiePa, 2007., 32. – 39. lpp. (ISSN 1407-9143) 
 
Vikmane, B. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas sadarbībā ar vecākiem. Rīgas 
Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolas III starptautiskā zinātniskā konference 
2006. gada 6.-8. aprīlis: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai. Rīga: RPIVA, 
2006., 498.-502. lpp. 
Vikmane, B. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas rotaļu procesā. 
Pedagoģija: teorija un prakse IV.  Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006., 314. 
– 321. lpp. (ISSN 1407-9143) 
 
Vikmane, B. Mūzika un otrās valodas apguves mijiedarbība pirmsskolas vecumā. Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006., 
49. – 54. lpp. (ISSN 1407-9739) 
 
Vikmane, B. Muzikālā izglītība Latvijas tautskolās un bērnudārzos (no 19. gadsimta 
vidus līdz 20. gadsimta pirmajai trešdaļai). Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas 
valstīs. Starptautiskas zinātniskās konferences 2004. gada 14.-15. maijs rakstu krājums. 
Rīga: RaKa, 2004., 221.-233. lpp. (ISBN 9984-15-610-9) 
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Vikmane, B. Mūzikas uztvere – vārdu krājuma paplašināšanas līdzeklis. Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva III. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2004., 98. –106. 
lpp.  
Vikmane, B. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas. Izglītība Latvijā gadsimtu mijā: 
problēmas un risinājumi. Rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2004., 219.-226. lpp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:  
ESF projekts „Pedagoģiskās korekcijas programma IKT jomā izstrāde un īstenošana 
jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni”  
 
Valodu prasmes: 
angļu, krievu 
 
2009. gada 12. maijā      /paraksts/   
Blāzma Vikmane 
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OSKARS ZĪDS 
Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: OSKARS ZĪDS, 1948 
Kontaktadrese: Stendera iela 5 - 4, Liepaja, LV – 3401; Tālr. (+371) 29343433 
 
Ziņas par darba vietu: 
Kopš 2008 Liepajas Universitātes rektors 
Kopš 2006 Vadībzinātņu katedras profesors 
Liepāja, LV – 3401, 63423568, liepu@liepu.lv 
 
Izglītība: 
1976 - 1978 Latvijas Valsts universitāte, klātienes aspirantūra pedagoģijas zinātnes 
nozarē. 
1967 – 1972 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte. Iegūtā 
kvalifikācija - filozofijas pasniedzējs, sociologs. 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2003 Latvijas Universitātes profesors Vadībzinātnes nozares Izglītības vadības 
apakšnozarē 
1999 Latvijas Universitātes asociētais profesors Vadībzinātnes nozares Izglītības vadības 
apakšnozarē 
1992 Latvijas Universitātes docents 
1992 Pedagoģijas zinātņu doktors 
 
Profesionālā darbība: 
kopš 2008 Liepājas Universitātes rektors 
2006 - 2008 Liepājas Universitātes rektors, Vadībzinātņu katedras profesors 
1978 - 2006 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības 
zinātņu nodaļas profesors izglītības vadībā, prodekāns, asociētais profesors, dekāns, 
katedras vadītājs, vecākais pasniedzējs. 
1976 - 1978 Latvijas Valsts universitātes klātienes aspirants pedagoģijas teorijas un 
vēstures specialitātē. 
1974 – 1976 Rīgas 11.vidusskolas direktora vietnieks, Rīgas Kinostudijas redaktors, 
administrators. 
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Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
No. Studiju programma Studiju kurss 
1. Doktora studiju programma Modernās izglītības teorijas 
2. Doktora studiju programma Izglītības vadības teorija un prakse 
3. Maģistra studiju programma Izglītības filozofija 
4. Maģistra studiju programma Metodoloģija izglītības vadības 

pētniecībā 
5. Maģistra studiju programma Konkurētspējīgās priekšrocības 

izglītība 
6. Maģistra studiju programma Pārmaiņu vadīšana izglītībā 
7. Maģistra studiju programma Pētniecība izglītības vadībā 
8. Maģistra studiju programma Organizācijas plānošana un vadīšana 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 
2002 - 2006 LZP pētījumu projekta Nr. 02.0020.3.1., LU Nr. 632 „Sociālās politikas, 
sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā” apakšprogrammas „Salīdzinošā izglītības 
kvalimetrija Latvijas un pasaules attīstībā”; izpildītājs 
2003 LR IZM lietišķais pētījums „Skolotāju profesijas standarts”, rīkojums Nr. 225., 
15.05.2003.; izpildītājs – darba grupas loceklis 
 
Kongress, konferences: 
 
2009 Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Kanādā (ICSEI) 
2008 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Kazahstānā . Referāts: Liepaja 
Academy of pedagogy  as intellectual potential in Kurzems region development in Latvia 
2007 Izglītība un zinātne Liepājas un Kurzemes reģiona intelektuālā potenciāla attīstībai. 
Liepāja, LPA. Referāts: Liepājas Universitātes loma izglītības kvalitātes pilnveidē pilsētā 
un reģionā 
2007 Sabiedrība un kultūra: Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā. Liepāja, LPA. 
Referāts: Akadēmija zināšanu sabiedrībai 
2007 Konference „Skolotājs un skola: teorija un prakse” Liepāja, LPA un LVAVA, 
Referāts: Skolas vadītāja darbība zināšanu pārvaldībā skolā 
2007 5.starptautiskā konference „ Pedagoģija: teorija un prakse”. – Liepāja, LPA. 
Referāts: Zināšanu pārvaldības moduļi un to iespējamā aprobācija 
2006 4.starptautiskā konference „Pedagoģija: Teorija un prakse” Liepājā. Referāts: 
Izglītības vadības idejas K.Dēķena darbos un mūsdienas 
2006 9.starptautiskā zinātniskā konference ‘’Sabiedrība un kultūra. Dzīves kvalitāte: 
Pārmaiņas sociālajā vidē un apziņā” Liepājā. Referāts: Kvalitāte izglītības vadības 
attīstībā: Problēmas un risinājumi. 
2006 Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress (ICSEI) “Jaunas iespējas 
skolu efektivitātei un attīstībai globālajā zināšanu sabiedrībā”  Fort- Lauderdale, Florīdā. 
Referāts: Globalization – the Way of Changes in Latvia’s Education to the European 
Union 
2005 Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Skolotāju izglītības centra 
konference « Skolas vadītājs globalizācijas laikmetā” 
2005 Darba grupas vadītājs: „Skolas vadītājs – kādam tam būt?” 
ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in Educational 
Management) konference Brno un Telèa. Referāts: Students and School Principals 
Different Understanding on Educational Management in the Schools. 
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2004 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 3.starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un 
prakse./ Skolotāju izglītība: tradīcijas un attīstība”. Referāts: Mūsdienu izglītības vadītāja 
darbības scenāriji pārmaiņu procesā. 
2004 ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in 
Educational Management) konference Helsinkos. Referāts: Research in Educational 
Management and School Culture (case of Latvia) 
2004 Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress (ICSEI) “Tiltu veidošana 
atbalstošai skolu attīstībai” Roterdamā. Referāts: Globalization – the Way of Changes in 
Latvia’s Education to the European Union. 
2004 Lietuvas – Latvijas konference „Izglītības attīstības tendences Lietuvā un Latvijā 
ceļā uz Eiropas Savienību” Saldū. Referāts: Интеграция Латвии в пространстве 
образования Европейского Союза. 
2003 25. - 28.septembris. ENIRDEM (European Network for Improving Research and 
Development in Educational Management) konference Rîgâ. Referāts: Change Forces in 
the Development of Latvia’s Education.  
2003 Referāts: Quality in Educational Management in a Rapidly Changing Society. The 
Norvegian – Latvian Project on School Leadership in Upper Secondary Education 2000 – 
2003. 
2003 28.augusts. Skolotāju profesijas standarts. Latvijas IZM konference Rīgā. 
Uzstāšanās: Nodarbinātības apraksts skolotāja profesijā. 
2003 8. - 10. jūlijs. Plānotais izglītības sistēmas attīstības projekts II (ISAP II) Latvijas 
IZM konference Jūrmalā. Uzstāšanās: Pedagogu profesionālās attīstības projekta 
apakškomponents. 
2003 16. maijs. Latvijas izglītības forums Jūrmalā. Referāts: Izglītības vadība un 
informācija - pilnīgās kvalitātes vadīšanas aspekti. 
2003 25.aprīlis. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas starptautiskā konference „Pedagoģija: 
teorija un prakse”. Referāts: Akadēmisko un profesionālo studiju modelis izglītības 
zinātnēs. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 
Zids O. Change of Paradigms in Latvian Education System after Restoration of National 
Independence at 1991.year. Vancouver: International Congress for School Effectiveness 
and Improvement New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 2009. 
http://www.icsei2009.org/ 
 
Zids O. Liepaja Academy of pedagogy as intellectual potential in Kurzeme region 
development in Latvia. Жамбыл гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 
374 с ISBN 9965–8889-06-6. 
Kurzemes reģiona intelektuālais potenciāls. Raksts krājumā „Virz ītājspēks” – R.: IZM., 
2007. 169.-179.lpp 
 
Pārmaiņu paradigmas un līdervadība izglītībā. – LU rakstu krājumā „Izgl ītības vadība”, 
Rīga, 2005., 12.lpp.  
 
Mūsdienu izglītības vadītāja darbības scenāriji pārmaiņu procesā. – Raksts Liepājas 
pedagoģijas akadēmijas krājumā „Pedagoģija: teorija un prakse III” – Liepāja, 2005., 6. – 
12.lpp. 
Pārmaiņu paradigmas izglītības vadībā. – Žurn. „Skolotājs” Nr.2.(50.) 2005., 23.-26.lpp. 
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Research in Educational Management and School Culture (case of Latvia) - Proceedings 
of the International Conference „Leadership and School Culture – Opportunities and 
Challanges”. – ENIRDEM 2004. – Helsinki, September 23-26, p.43.-52. (Kopā ar 
D.Celmu, I.Ivanovu). 
 
Termina „izglītība” evolūcija / Evolution of the term „Education”. – Izglītības vadība. LU 
raksti 675. sējums. – R.: Latvijas Universitāte, 2004., 35. – 41.lpp.  
 
Change Forces in the Development of Latvia’s Education. – Proceedings of the 
International Conference „Leading Schools with Global Perspective”. ENIRDEM 2003. –  
Riga, September 25-28, 2003, p.206.-215. 
 
The School Manager in Educational Change. The Latvian Experience. – The Baltic 
States, Education and the European Union. – N.-Y. Nova Science Publishers, Inc., 2003., 
p.79.-88. (kopā ar D.Celmu). 
Akadēmisko un profesionālo studiju modelis izglītības zinātnēs. – Raksts Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijas krājuma „Pedagoģija: teorija un prakse II” 3.daļa. – Liepāja, 
2003., 176.-184.lpp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 Eksperta darbība: 
Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa 3.prioritātes: projektu pieteikumu vērtēšanas 
eksperts no 2005.gada. 
IZM ARION Studiju vizīšu konkursa komisijas loceklis - eksperts, 2005.gads. 
Līdzdalība komisijās un koleģiālajās institūcijās: 
No 2003. Latvijas izglītības foruma Valdes loceklis 
Izstrādātās studiju programmas: 
Darba grupas vadītājs un autors - profesionālā maģistra studiju programma Vadībzinātnēs 
(Programma licencēta IZM 2006.gadā) 
  
Apbalvojumi:  
Liepājas pilsētas nominācija “Īpašā 2009.gada nominācija” par darbu Liepājas 
Universitātes statusa iegūšanā. 
LU Sudraba nozīme – 2004.gada 28.septembris. 
Latvijas valsts apbalvojums – IV šķiras Atzinības krusts par nopelniem Latvijas labā -
2005.gada 22.marts. 
 
Valodu prasmes: 
Latviešu valoda – dzimtā valoda 
Angļu valoda –  labi 
Vācu valoda – labi 
Krievu valoda – ļoti labi 
 
 
2009-04-07          /paraksts/                        Oskars Zīds 
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Studiju kursu programmas 
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KURSA KODS ValoD017 –I; ValoD020-II 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Angļu valoda 
Kursa nosaukums angliski General English 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

Statuss (A, B, C daļa)  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

6 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zofija Bauere Svešvalodu katedra Lektore 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

7 

Pārbaudes forma/ -as 1 ieskaite, 1 eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Angļu valoda (B2-C1) 

Zinātņu nozare/apakšnozare valodniecība 
Kursa mērķi 
 
 

Bagātināt doktorantu  lietišķās  angļu valodas zināšanas  
Balstoties uz 4 valodas prasmēm 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Bagātināt angļu valodas zināšanas ; 
 Attīstīt un nostiprināt  lietišķās angļu valodas 
zināšanas 
Praktiski pielietot iegūtās zināšanas un valodas prasmes 
runāšanā,rakstīšanā,klausīšanās,lasīšanā un 
prezentāciju veidošanā 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme studēt ,sociālās un kritiskās refleksijas prasmes. 
Praktiskais angļu valodas pielietojums  

Kursa valoda Angļu 
KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa laikā doktoranti apgūst 
teorētiskus un praktiskus zinātnisko 
rakstu lasīšanās, izpratnes, rakstīšanās , 
tulkošanas prasmes. Tiek attīstītas 
prasme definēt disertācijas priekšmetu, 
objektu, hipotēzi, mērķus , uzdevumus 
. Tiek attīstītas un nostiprinātas angļu 
valodas visas četras prasmes. 

During the course  the doctorate students will acquire 
both theoretical and practical skills of reading,writing 
understandind ,translating  scientific texts .The course 
will develop the ability to define the subject, object, 
hypothesis, aims and tasks of the dessertation.All four 
language skills will be developed. 
 
 

 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu  
sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 
vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 
formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

Gramatikas tēmas, teksti un 
uzdevumi (upper-intermediate-
advanced levels) 
CV rakstīšana 

24 
 
8 

Praktiskās nodarbības 

Eseju rakstīšanas prasmes  
Zinātniskās  literatūras analīze 
Publikāciju rakstīšanas un 
noformēšanas prasības angļu valodā 
Prezentācija par pētījuma tēmu 

16 
16 
16 
 
16 

Praktiskās nodarbības 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
15 kopsavilkumi no rakstiem par 
zinātnisko tēmu(ne vairāk ka 1,5 
lpp. katrs) 
6 esejas (vienas publikācijas 
apjomā) 
Zinātniskās atskaites rakstīšana 

48 st. 
 
48st. 
32st. 
 
16st. 

Prasības KRP iegūšanai Parbāudes formas: ieskaite 1 .st.gadā 
Eksāmens 2. studiju gadā 
Visu praktisko  un patstāvīgo darbu izpilde un aktīva dalība 
semināros 

Mācību pamatliteratūra 1.Clive Seale Reaseaching Society and Culture”SAGE,2004 
2. John W.Creswell Ēducationasl Research”,Pearson International 
Edition, 2008 
3. Loreto Todd& IanHancock „International English 
Usage”,NYUPress, 1990 
4.L.G.Alexander „Longman English Grammar”,Longman, 1995 
5.B.Schrampfer Azr, „Understanding and Using English 
Grammar”Prentice Hall Regents,1990 

Mācību papildliterat ūra 1.A.Hopkins „Perspectives”,Longman1994 
2.R.Wong ”Becoming a Writer”(academic writing), Longman, 
1996 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.englishclub.com 
www.businessenglishhow.com 
www.learningenglish.com 

 
Kursa autors:  Z.Bauere  01.04. 2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedra Nr. 8    30.04.2009. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  L.Petre  30.04.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS RRI697 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Signālu apstrādes teorija 
*Kursa nosaukums angliski Signal Processing Theory 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Guntars Balodis Rādioiekārtu katedra Dr.Sc.ing. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 

Laboratorijas darbu skaits 0 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Elektronika un telekomunikācijas, lauki un viļņi 
elektronikā 

*Kursa mērķi 
 
 

Sniegt padziļinātu akadēmisko izglītību signālu 
apstrādē, apgūstot zināšanas par mūsdienīgu signālu 
analīzi un sintēzi, kas atļauj izmantot korelācijas, 
kodēšanas un spektra apstrādes metodes mūsdienīgu 
iekārtu un sistēmu realizēšanai ar universāliem un 
specializētiem procesoriem 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Dot studentam iespēju apgūt zināšanas un prasmi 
patstāvīgi risināt sarežģītus uzdevumus, kuri saistīti ar 
stacionāru un nestacionāru, lineāru un nelineāru, 
realizējamu un gandrīz stabilu diskrēto filtru izvēli, 
uzdotu diferenču vienādojumu un frekvences pārvades 
funkciju realizēšanu modelēšanas vienādojumu veidā, 
izmantojot pārvades funkcijas koeficientus ar galīgu 
precizitāti 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pārzina un izprot mūsdienīgas signālu apstrādes 
metodes; 
spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties dotajiem 
apstākļiem atbilstošus signālapstrādes instrumentus; 
spēj sintezēt un izvērtēt signālus, lai izmantotu 
inovatīviem risinājumiem mūsdienu straujajā 
elektronikas un sakaru iekārtu attīstībā 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Signālu bāzes funkcijas; Vijuma un diskrētā 
Furje transformācijas algoritmi; 
Daudzātrumu diskrētie signāli; Lineāra 
paredzēšana un optimālie lineārie filtri; 
Adaptīvi filtri; Signālu analīze platjoslas un 
īsfunkciju signāliem 

Signal set; Convolution and Digital Fourie 
transform; Multirate digital signal processing; 
Linear prediction and optimum filtering; 
Adaptive Filtering; Signal analysis for 
broadband and wavelet signals. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Sakaru signāli un sistēmas 6 lekcija 
1.1. Kompleksi eksponenciālo signālu raksturojums 4 seminars 
1.2. Diskrēto signālu raksturojums 4 seminars 
1.3. Spektra platuma un impulsa garuma kritēriji 2 seminars 
1.4. Stohastisko signālu raksturojošie parametri 2 seminars 

2. Signāli ierobežotas joslas pārraides kanālā  6 lekcija 
2.1. Determinēts signāls lineārā četrpolā 2 seminars 
2.2. Determinēts signāls nelineārā četrpolā 2 seminars 
2.3. Ar signālu salāgots filtrs  4 seminars 
 Vīnera, Kalmena filtrs un tā realizācija 8 seminars 

3. Ziņojumu pārraide ierobežotas joslas kanālā ar a 
priori  nezināmu filtru  6 Lekcija14 
3.1. Kanāls ar starpsimbolu interferenci un aditīvu 
normālu Gausa troksni 

2 seminars 

3.2. Adaptīvs filtrs 4 seminars 
3.3. Adaptīvs ekvalaizers 4 Seminars 

4. Spektrālās analīzes metodes 6 Lekcija 
4.1. Neparametriskās un parametriskās metodes 6 Seminars 

5. Platjoslas un gadījuma signāli 8 lekcija 
5.1. Tiešās secības un vilnīšu signāli 4 seminars 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Modulēta signāla korelācijas funkcijas un enerģētiskais spektrs 40 
2. Spektrālās analīzes parametriskās metodes (autokorelācijas 
metode, autoregresijas metode, dispersijas analīze) 

80 

*Prasības KRP iegūšanai Analīze un aprēķini izpildāmi ar The Mathworks 
programmatūru MatLab.  
Eksāmena atzīmes svars: 
Sekmīgs patstāvīgais darbs dod 40% svaru 
Sekmīgs semināra darbs dod 40% svaru 
Eksāmens dod 20% svaru 

*Mācību pamatliteratūra Proakis J.G., Manolakis D.G. Digital Signal 
Processing : Principles, Algorithms and 
Applications. NJ. Prentice Hall, 1996. 
R. E. Crochiere and L. R. Rabiner, Multirate 
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Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1983,  
P. P. Vaidyanathan, Multirate Systems and Filter 
Banks, Prentice-Hall. 1993. 944 pp. 
John Proakis Digital Communications. 3rd ed. N.Y. 
McGraw Hill Inc. 1995 
Bernard Sklar Digital Communications. Fundamentals and 
Applications. N.Jersey, Prentice Hall PTR. 2001. 
Simon Haykin Communication Systems. 4th 
edition, Willey&Sons, 2001. 

Mācību papildliterat ūra Sanjit K. Mitra and James F. Kaiser, Handbook for 
Digital Signal Processing, John Wiley and Sons, 
1993,  

Periodika, interneta resursi un citi avoti IEEE series on Signal Processing 
Spectrum Digital DSK6416 User Guide 
Texas Instruments MSP430F149 User Guide 
Xilinx ISE un ML402SL User Guide 

Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums RTU ETF signālapstrādes un ISIL laboratorijas 
 
Kursa autors: 

 G. Balodis 18.01.2010 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Radioiekārtu 

katedra 
Nr. 16 03.02.2010 

 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  I. Slaidiņš 03.02.2010 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS RRI695 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Mobilo sakaru sistēmas 
*Kursa nosaukums angliski Mobile Communications Systems 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B (Apgūta A daļas kursi) 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Guntars Balodis Rādioiekārtu katedra Dr.Sc. Ing. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits 0 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Elektronika un telekomunikācijas, telekomunikāciju 
tīkli 

*Kursa mērķi 
 
 

Sniegt padziļinātu akadēmisko izglītību mobilos 
sakaros, apgūstot zināšanas par mūsdienīgu pieeju 
platjoslas signālu daudzstaru izplatīšanās apstākļos ar 
fedingu, kas ļauj realizēt daudzveidīgas signālu 
pārraides un uztveršanas tehnoloģijas mūsdienīgās 
iekārtās un sistēmās ar lielu datu pārraides ātrumu platā 
frekvenču joslā mobiliem objektiem ar labu kvalitāti 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

dot studentam iespēju apgūt zināšanas un prasmi 
patstāvīgi risināt sarežģītus uzdevumus, kuri saistīti ar 
stacionāru un nestacionāru, koherentu un nekoherentu, 
platjoslas un superplatjoslas signālu pārraidi un 
apstrādi daudzstaru elektromagnētisko lauku situācijā, 
lai realizētu labas kvalitātes mobilas mūsdienīgas 
iekārtas un sistēmas ar lielu datu pārraides ātrumu platā 
frekvenču joslā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pārzina un izprot mūsdienīgus daudzstaru izplatīšanās 
modeļus un to parametrus; 
spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties sarežģītajiem 
apstākļiem atbilstošas sintēzes metodes un apstrādes 
instrumentus; 
spēj sintezēt un izvērtēt modulētus signālus, lai tos 
izmantotu inovatīviem risinājumiem e-satura piegādē 
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mobilajos sakaros 
Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Mikrovi ļņu izplatīšanās brīvajā telpā, ūdenī un 
gaisā, zemes iespaids un vājinājums vidē. 
Kodēšana, modulācija un signālu kompresija. 
Mobilo sakaru tīkli un sistēmas. Uztveramā 
signāla korelācijas raksturojums un brīvības 
pakāpes. 

Propogation of radio waves in different 
environment: free space, ear, water, near the 
surface; Encoding, modulation and 
codulation. Broadband signal compression, 
Communication systems and networks. 
Received signal correlation function and 
diversity. 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Daudzceļu radioviļņu izplatīšanās 6 Lekcija 
1.1. Daudzceļu izplatīšanās modeļi 2 seminārs 
1.2. Pārvades funkcijas statistikas pamati 4 seminārs 
1.3. Izplatīšanās gar nelīdzenu virsmu 2 seminārs 
1.4. Difrakcija 4 seminārs 
2. Izplatīšanās modelēšana 6 Lekcija 
2.1. izplatīšanās plaknē 4 seminārs 
2.2. izplatīšanās telpā 2 seminārs 
2.3. izplatīšanās iekštelpās 2 seminārs 
2.4. laika un telpas harmoniku analīze 4 seminārs 
3. Ātrās un lēnās parādības modelēšana 4 Lekcija 
3.1. Doplera efekts 2 seminārs 
3.2. Difūzais starojums 2 seminārs 
3.3. Staru projekciju metode 4 seminārs 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Uztveramo signālu korelācijas raksturojums 40 
Uztveramo signālu telpisko harmoniku raksturojums 40 
*Prasības KRP iegūšanai Analīze un aprēķini izpildāmi ar programmatūru 

The Mathworks MatLab un ATDI Telecom Basic.  
Eksāmena atzīmes svars: 
Sekmīgs patstāvīgais darbs dod 40% svaru 
Sekmīgs semināra darbs dod 40% svaru 
Eksāmens dod 20% svaru 
 

*Mācību pamatliteratūra G.Balodis Mobilie sakari Lekciju konspekts Rīga 
RTU 2003 
Gordon L.Stiebler Principles of Mobile 
Communications. Kluver Acad. Publ. 1996/97 
Channels, Propagation and Antennas for Mobile 
Communications by Rodney Vaughan and Jorgen 
Bach Andersen  Institution of Electrical Engineers 
© 2003 (753 pages) 
 

Mācību papildliterat ūra Advanced Signal Processing Handbook ed. Stergios 
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Stergiopoulos CRC Press, 2001, 721 p. 
Don Torrieri Principles of SS Communications 
Systems Springer 2005 458 p. 
Xiaodong Wang, Vincent Poor Wireless 
Communications Systems: Advanced Techniques 
for Signal Reception Prentice Hall 2003 704 p. 
Branka Vucetic, Jinhong Yuan Space Time Coding 
Wiley 2003 332 p. 
A. F. Molisch Wireless Communications 
J.Wiley&Sons 2005, 622 p. 
M. Schwartz Mobile Wireless Communications 
Cambridge U Press 2005, 457 p. 
Wireless Flexible Personalised Communications 
ed. L. Correia J.Wiley&Sons 2001 463 p. 
Mobile Broadband Multimedia Networks ed. L. 
Correia Elsevier 2006 569 p. 
R.M.Gray, L.D.Davidson An Introduction to 
Statistical Signal Processing Cambridge U Press 
2004 463 p. 
D Tse, P. Viswanath Fundamentals of Wireless 
Communications Cambridge U Press 2005, 564 p. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti IEEE series on Mobile Communications, Veculiar 
Technologies, Antennas and Radio Wave 
Propagation 

 
Kursa autors: 

 G. Balodis 18.01.2010 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Radioiekārtu katedra Nr. 16 03.02.2010 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  I. Slaidiņš 08.02.2010 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS VadZD001 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Pārvaldības teorijas 
*Kursa nosaukums angliski Management Theory’s 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E studijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Celma Vadībzinātņu katedra Dr.oec., asoc.prof. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 (semināri) 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne 
*Kursa mērķi 
 
 

Dot iespēju doktorantiem padziļināt zināšanas 
vadīšanas teorijās, attīstīt prasmi tās izmantot 
patstāvīga pētnieciska darba veikšanai. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Piedāvāt doktorantiem teorētisko materiālu par 
jaunākām pieejām organizāciju vadībā. 

2. Izstrādāt prasības zinātniskā raksta rakstīšanai 
un noformēšanai. 

3. Piedāvāt aktuālas semināra tēmas 
doktorsemināros.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves laikā studenti apgūst: 
• Zināšanu kompetenci, analizējot jaunākās 

menedžmenta teorijas, veicot to salīdzinošo 
analīzi; 

• Metodoloģisko kompetenci, saskatot teoriju 
plusus un mīnusus, to pielietojumu praktiskā 
organizāciju vadīšanā un promocijas darbu 
veidošanā. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Kursa apguves laikā doktoranti tiek 

 
The study course allows students to present the  
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iepazīstināti ar menedžmenta teoriju 
evolūciju un attīstību, galveno 
vērtību veltot modernām 
menedžmenta teorijām. 
Doktorsemināros tiek padziļinātas 
studentu zināšanas par jaunākajām 
aktualitātēm organizāciju vadībā 
akcentējot zināšanu pārvaldību . 
Studenti attīstīs metodoloģisko 
kompetenci, izstrādājot zinātnisko 
rakstu par mācīties spējīgas 
organizācijas vadīšanas modeļiem. 

Evolution and development of Management Theory’s, 
a main value to devote to the Modern Management 
Theory’s. 
In workshops student’s knowledge’s are reinforced 
with the latest topicalities in Organization Management 
accented Knowledge Management. 
Students will develop methodological competence, 
designed and analyzed the Research paper about 
Management of learning organization’s models. 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Menedžmenta teoriju attīstība un 

evolūcija. 
1.1. Faktori, kas ietekmē menedžmenta teoriju 
attīstību. Zināšanu sabiedrības veidošanās. 
Menedžmenta teoriju klasifikācija. 

6 st. lekcijas 

2. Organizāciju vadīšanas paradigmas. 
2.1. Organizāciju vadīšanas paradigmu maiņa 
21.gadsimtā . 20.gs. un 21.gs. organizāciju vadīšanas 
paradigmu salīdzinājums. 

4 st. lekcijas 

3. Modernā menedžmenta teorijas. 
3.1. Modernā menedžmenta globālā pieeja. Haosa 
pārvaldība. Mācīties spējīga organizācija. 

8 st lekcijas 

4. Organizācijas ilgtspēj īga attīstība un 
konkur ētspēja. 

4.1. Organizācijas vadības filozofija. Konkurētspēja 
organizācija. Personāla zināšanas. Vadīšanas modeļa 
izvēle. 

8 st. lekcijas 
 

5. L īderība organizācijā. 
5.1. Līderības teorijas. Līdera loma 21.gs. 
organizācijās. 

6 st. lekcijas 

6. Doktorsemināri. 
6.1. Organizāciju vadīšanas problēmas zināšanu 
sabiedrībā. 
6.2. Zināšanu sabiedrība un ekonomikas attīstība. 
6.3. Intelektuālā kapitāla nozīme organizāciju 
attīstībā. 
6.4. Personāla iesaistīšana organizāciju vadīšanā. 
6.5. Paradigmu maiņa organizāciju vadībā. 
6.6. Vadīšana un līdervadība. 
6.7. Efektīvas organizācijas veidošana, izmantojot 
komandu darbu. 
6.8. Cilvēku vadīšana un motivēšana mūsdienu 
organizācijā. 
6.9. Zinātniskā raksta prezentācija. 

48 st. semināri 
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6.10. Referātu prezentācija. 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Referāti.  
Bizness, darbs un organizācija pārmaiņu apstākļos. 
Vadības teoriju salīdzinošā analīze. 
Zinātnisks raksts.  
Iespējami vadīšanas modeļi mācīties spējīgā organizācijā. 

120 stundas 
 

*Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība nodarbībās un semināros – 40% 
Zinātniskais raksts un tā prezentācija – 40% 
Referāts – 20% 

*Mācību pamatliteratūra 1. Barets, R. Vērtīborientētas organizācijas 
izveide. Biedrība „Domas spēks”, 2008. 

2. Daft, L., R. Management. The Dryden 
Press. New Your, 1997. 

3. Ešenvalde, I. Pārmaiņu vadība. Jāņa Rozes 
apgāds, 2007. 

4. Sarantakos, S. Social Research. Macmillan 
Press. Charles Sturt University, 1998. 

5. Senge, P. The Fifth Discipline. The Art and 
Practise of the learning Organization. Great 
Britain, 1990. 

6. Williams, A., Woodward, S., Dobson, P. 
Managing Change Successfully. Thomson, 
2002. 

7. Бойетт, Т. Джимми. Путеводитель по 
царству мудости. Москва. Олимп – 
Бизнес, 2002. 

Mācību papildliterat ūra 1. Burger, M, John. Intelligent Leadership. 
Springer, 2007. 

2. Butler, G., Hope, T. Managing Your Mind. 
Oxford. University Press, 2007. 

3. Efektīva komunikācija. Rīga – Lietišķās 
informācijas dienests, 2006. 

4. Inovatīva domāšana. Harvard Business 
rewiew. Lietišķās informācijas dienests, 
2007. 

5. Robertson, J. Coaching Leadership. Nzcer 
Press. Wellington, 2005. 

6. Schein, E.H. Organizational Culture and 
Leaderships. Sanfrancisco: Jossey – Bass, 
1985. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti The Journal of Management. 
Academy of Management Journal. 
Datu bāzes: NAIS, Nozare.lv, SAGE 

Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 



 

216 
 

 
KURSA KODS VadZD002 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 KRP 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Kārlis Dobelis Matemātikas un 

Inform ātikas katedra 
Docents, matemātikas zinātņu 
doktors 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (pamatjēdzieni)  

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinātne 
*Kursa mērķi Nodrošināt teorētisko un praktisko iemaņu kopumu pētījumu 

rezultātu datu savākšanai, apstrādei un secinājumu 
izdarīšanai 

*Kursa uzdevumi Noskaidrot pētījumu 
• datu iegūšanas veidus; 
• savākšanas un apkopošanas metodes 
• datu apstrādes statistiskās metodes; 
Apgūt secinošās statistikas elementus pētījumu datu 
apstrādē: 
•  izlases veidošanu un tās matemātiskos pamatus; 
•  statistisko hipotēžu pielietošanu datu apstrādē; 
•  korelācijas regresijas metodi datu apstrādē; 
•  indeksu metodi 
 
.  

 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes un iemaņas pētījumu rezultātu datu 
apkopošanā, apstrādē un secinājumu formul ēšanā 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) The aim of the course – to ensure the set of 

*Kursa nosaukums latviski Pētījumu datu reģistrēšana un apstrāde 
*Kursa nosaukums angliski Collection and Proccesing Data of Research 
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Kursa mērķis - Nodrošināt teorētisko un praktisko 
iemaņu kopumu pētījumu datu savākšanā, apstrādē 
un secinājumu izdar īšanā. Kursā dots pārskats par 
datu savākšanas metodēm un to klasifikāciju. 
Aplūkotas datu statistiskās apstrādes metodes un 
secinošās statistikas metodes: statistisko hipotēžu,  
korelācijas un regresijas un indeksu metode 
pētījumu datu apstrādē un secinājumu izdar īšanā. 
 

theoretical and practical skills for Collection and 
Proccesing Data of Research. There is a short 
description on methods of data collection and its 
clasification. There is consider the statistical 
methods processing data and methods of 
conclusive statistics: the methods of hypothesis, 
methods of correlation and regression for 
proccesing data and working out conclusion. 
 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

Jēdziens par datiem. Datu veidi. Datu iegūšanas metodes. Datu 
klasifikācija. Datu validāte. Testēšana, testa novērtēšana, testa 
drošums. Eksperimentālā pētījuma metode. 

2 lekcija 

Aprakstošās statistikas elementu pielietošana datu apkopošanā 
un novērtēšanā. 

2 lekcija 

Datu apstrāde: datu organizēšana tabulās, frekvenču sadalījums, 
centrālās tendences rādītāji, variācijas rādītāji. Korelācijas 
pētījuma metode. 

2 seminārs, 
laboratorijas darbs 

Sadalījuma grafiskā attēlošana un normālais sadalījums. 2 lekcija 

Datorizēta datu apstrāde. 2 praktiskie darbi 

Izlašu veidošana izlašu matemātiskie pamati. 2 seminārs 
 Statistiskā hipotēze. Hipotēžu statistiskā pārbaude. Nozīmības 
līmenis. Hipotēžu pārbaudes metode: intervālu metode, testa 

metode, 2χ kritērijs. 

2 lekcija 

 Hipotēžu formulēšana un pārbaude. 
 

2 praktiskie darbi 

Lineārā regresijas metode datu apstrādē. Determinācijas 
koeficients.  

2 lekcija 

Faktoru analīze. Indeksu metode. 2 lekcija 
Lineārā regresijas metode un faktoru analīze 2 praktiskie darbi 
Pētījumu datu apstrāde ar programmu paketi SPSS 2 praktiskie darbi 
 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (108) 
Darba pētniecības metodes raksturojums, informācijas iegūšanas 
metodes raksturojums, informācijas apstrādes veidu un rīku 
raksturojums (materiālu prezentācija konkrētam darbam); 
Eksperimentālā pētījuma būtība, tā atšķirība no neeksperimentālā 
pētījuma. Eksperimentālā pētījuma plānošana un pētījuma plāns; 
Kvalitatīvie pētījumi: vispārējs raksturojums; kvalitatīvo pētījumu 
galvenie posmi; kvalitatīvā pētījuma galvenie instrumenti; 
kvalitatīvo pētījumu veidi; kvalitatīvo pētījumu validitāte un 
drošums; 
Testa jautājumu veidošana: testa rakstīšanas vispārīgie noteikumi, 
sasniegumu mērīšana testos; testa sagatavošana lietošanai; testa 
rezultātu aprēķināšana; 
Pārbaudes jautājumu grūtības pakāpe un tās mērīšana; 
Izglītības pētījumu datu apstrāde; 
Literatūras apskats par pētīju datu savākšanu un apstrādi. 

 
25 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

20 
 

10 
15 
8 



 

218 
 

 
*Prasības KRP iegūšanai Kursa nobeigumā paredzēta rakstiska ieskaite, kas ietver: 

• divus teorētiskus jautājumus; 
• problēmjautājumus. 

Kursa laikā jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos un 
jāizstrādā individuāls uzdevums. 
 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. A. Geske, A.Grīnfelds. Izglītības pētniecība. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2006, 261 lpp. 
2. A. Geske, A. Grīnfelds. Izglītības pētījumu metodoloģija 
un metodes. Rīga: Raka,2001, 106 lpp. 
3. I. Arhipova, S. Bāliņa Statistika ekonomikā. Risinājumi ar 
SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 349 lpp.  
 4. M. Rasčevska, S. Kriatapsone. Statistika psiholoģijas 
pētījumos. Rīga, 2000, 
5. Ļ. Raizs. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: 
Raka, 2000, 295 lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soļi, 2003. – 334 lpp. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
 
Kursa autors:       Kārlis Dobelis       
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:                   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs: K. Dobelis Matemātikas un 

informātikas katedra 
      

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
 14. 05. 2009. 

Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS VadZD949 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Kārlis Dobelis Matemātikas un 

Inform ātikas katedra 
Docents, matemātikas zinātņu 
doktors 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (pamatjēdzieni)  

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinātne 
*Kursa mērķi Nodrošināt teorētisko un praktisko iemaņu kopumu procesa 

kvalit ātes nodrošināšanai un pilnveidei 
*Kursa uzdevumi Noskaidrot: 

• kvalit ātes jēdziena saturu, iepazīstināt doktorantus 
ar dažādām kvalitātes definīcijām un to 
pielietošanas iespējām kvalitātes mēr īšanā; 

• visaptverošo kvalitātes jēdzienu; visaptverošās 
kvalit ātes vadību un tās galvenajiem darbības 
principiem; 

• Deminga teorijas pamatprincipus kvalitātes 
pilnveidē; 

• jēdzienu: misija, pamatvērt ības, vīzija, stratēģija, 
mērķu būtību un lomu kvalitātes pilnveidē; 

• vērt ēšanas pamatjēdzienus un dimensijas; 
• kvalit ātes pilnveides rīkus; 
• kvalit ātes vadības sistēmas galvenos darbības 

principus.  
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes un iemaņas procesa un produkta kvalitātes 
noteikšanā un Visaptverošās kvalitātes vadības organizēšanā 

Kursa valoda latviešu 
 

*Kursa nosaukums latviski Kvalitātes vadība un nodrošināšana 
*Kursa nosaukums angliski Quality management and  Assurance 

 



 

220 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērķis - Nodrošināt teorētisko un praktisko 
iemaņu kopumu procesa kvalitātes nodrošināšanai 
un pilnveidei. Kursā dots kvalitātes jēdziena 
attīstības īss vēsturisks pārskats; aplūkoti Deminga 
kvalit ātes teorijas galvenie principi; dažādas 
kvalit ātes definīcijas, to darbības jomas un 
pielietošana kvalitātes mēr ījumos. Aplūkots 
Visaptverošās kvalitātes jēdziens, tās darbības 
pamatprincipi un kvalit ātes vadības sistēmas loma 
procesu pilnveidē.  
 

The aim of the course – to ensure the set of 
theoretical and practical skills to provide and 
improve the quality. There is a short description 
of development notion of the quality. Several 
concepts have been defined and characterized of 
quality. Esential principles of the quality theory 
of Deming’s have been discussed. Considered the 
several definition of the quality and their use for 
the measurement of the quality. 
Have been considered the notion of the Total 
Quality Management, its role in the process of the 
quality improvement. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

Kvalitātes jēdziena izpratnes attīstība pasaulē (W. Teilors, 
V.Šūharts, J. Jūrāns, W.E. Demings, F. Krosbijs, A. 
Feigenbaums, V. Mesvigs, K. Kvalitātes definīcijas un to 
pielietošanas jomas. Visaptverošā kvalitātes vadība: ISO – 9000 
sērijas definīcija, Hārvija, Grīna kvalitātes definīcijas. 
Visaptverošās kvalitātes jēdziens. Visaptverošās kvalitātes 
vadība. Kvalitātes definīcija kā kvalitātes mērīšanas un 
pilnveides rīks. Kvalitātes principi. 

2 lekcija 

Kvalitāte - piemērotība lietošanai: Kvalitātes definīcijas un to 
pielietošana produkta un procesa kvalitātes mērīšanā. 
Visaptverošā kvalitāte un tās pamatprincipi, visaptverošās 
kvalitātes vadība. 
 

2 seminārs 

 Procesorientētas organizācijas efektīvas darbības cikla 
pamatjēdzieni: organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija, 
stratēģija, mērķi, šo jēdzienu apzināšana, formulēšana un nozīme 
organizācijas darbā un tās attīstībā. 

2 lekcija 

Vērtēšana un tās loma kvalitātes nodrošināšanā: vērtēšanas 
būtība, vērtēšanas divas dimensijas: pašvērtējums un ārējā 
vērtēšana. Novērtējuma indikatori. 
Pašvērtējums un tā praktiskā realizācija. 
 

2 seminārs 

 Kvalitātes vadības sistēmas: kvalitātes vadības sistēmas 
pamatprincipi, kvalitātes vadības sistēmas izveide, kvalitātes 
vadības sistēmu veidi, kvalitātes vadības sistēmas 
dokumentācija: kvalitātes politikas un procedūru rokasgrāmatas; 
normatīvo dokumentu kopa. 

2 lekcija 

 Kvalitātes vadības un pilnveides rīki. Kvalitatīvie un 
statististiskie kvalitātes vadības un pilnveides rīki. 
Statistisko un kvalitatīvo kvalitātes pilnveides rīku pielietošana 
procesa pilnveidē. 
 

2  
seminārs 

Kvalitātes izmaksas. Novērtēšanas izmaksas. Kļūdu izmaksas. 
Kvalitātes izmaksu apkopošana un analīze. 

2 lekcija 

 EFQM (Europian Faundation Quality Management) – 2 seminārs 
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Eiropas izcilības sistēma. Jēdziens par EFQM sistēmu un tās 
darbības principiem. EQM sistēmas pielietošana kvalitātes 
pilnveidē. 
 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Kvalitātes jēdziens (definīcija) konkrētā darbības jomā  
Deminga cikla izstrāde un pielietošana pilnveides procesā. 
Problēmu un mērķu koku izstrāde 
Organizācijas pašvērtējuma plāna un tā realizācijas apraksta izveide  
Indivīda pašvērtējuma kartes tās dažādie varianti  
Kvalitātes novērtēšanas mehānismi 
Kvalitātes pilnveides rīku pielietošana konkrētos (individuāls 
uzdevums) procesos. 
Kvalitātes ieviešanas funkcija (Quality Function Deployment QFD) 
un tās pielietošana kvalitātes pilnveides procesā 
EFQM sistēmas metode kvalitātes pilnveides procesā  
Pārmaiņas kā nepārtraukts kvalitātes pilnveides rīks. pārmaiņu 
vadība 
Kvalitātes izmaksas, to aprēķināšana un analīze 
Kvalitātes vadības sistēmas izveides projekts 

3 
2 
6 
8 
3 
4 
6 
 
6 
 
6 
 
8 
4 
10 

 
*Prasības KRP iegūšanai Jāizprot kvalitātes jēdziena būtība, jāzina galvenās kvalitātes 

definīcijas un jāprot tās pielietot kvalitātes mērīšanā un pilnveidē. 
Jāapgūst kvalitātes pilnveides rīkus un jāprot tos piemērot procesa 
un objekta kvalitātes kontrolei un pilnveidei. Jāapgūst 
Visaptverošās kvalitātes vadības pamatprincipus un tās darbības 
nosacījumus. 
Jāpiedalās semināros. Jāizpilda patstāvīgā darba tēmas. 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. Kvalitātes vadības sistēmas. ZBS 1., 2., 3. daļas – KVS 

pamati. Biznesa partneri. Rīga, 2002. – 111 p p. 
2. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. Kvalitātes 
nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga, 1996.- 24. lpp. 
3. James R. Evans, Jame W. Dean, I.K. Total Qquality 
Management, Organization and Strategy, 2002. 
4.Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. Principles of Total 
Quality.Third Edition,CRCS PRESS Boca Raton London 
New York Washington, D.C., 2004.- 493 pp. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soļi, 2003. – 334 lpp. 
2. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes 
pilnveides metode. www.aic.lv 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāls „Kvalitāte”. Rīga 

 
Kursa autors:       Kārlis Dobelis       
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:                   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs: K. Dobelis Matemātikas un 

informātikas katedra 
      

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas tās  
 realizēšanai 

*Kursa nosaukums angliski The basic principles of contemporary education and 
its’ realisation approaches 

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas 

5 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jeļena Davidova Daugavpils Universitātes 

Pedagoģijas un pedagoģiskās 
psiholoģijas katedra 

Profesore, dr. paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

20 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

25 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Apgūts vispārīgās pedagoģijas, pedagoģijas vēstures 
kursi 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija 
*Kursa mērķi 
 
 

Izveidot studējošo izpratni par mūsdienu izglītību kā 
sabiedrības kultūras attīstības fenomenu, atspoguļojot 
izglītības pamatprincipus caur pedagoģisko paradigmu 
un pieeju prizmu. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Raksturot pedagoģiskās paradigmas un to 
filozofiskās pieejas mūsdienu izglītības 
attīstības kontekstā; 

2. Izveidot studējošo izpratni par mūsdienu 
izglītības pamatprincipu attīstību un tās 
realizēšanas pretrunām, iespējām; 

3. Attīstīt zināšanas par izglītības procesa 
īpatnībām, izglītības pieejām, izglītības principu 
sistēmu, analizējot un kritiski izvērtējot 
pētījumus mūsdienu pedagoģijas zinātnē; 

4. Mūsdienu izglītības pieeju salīdzinājums un 
kritisks izvērtējums, balstoties uz pedagoģisko 
paradigmu, kā arī uz filozofisko un 
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metodoloģisko pieeju izpratni. 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• izpratne par mūsdienu izglītības 
pamatprincipiem; 

• prasme saskatīt izglītībā saikni starp 
pedagoģisko paradigmu, filozofisko pieeju un  
pamatprincipu realizēšanas izpausmēm; 

• prasme analizēt un salīdzināt izglītības 
pamatprincipus ar citās pieejās ietvērto 
informāciju par pedagoģisko procesu. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Izpratnes veidošanās par mūsdienu 
izglītību kā sabiedrības kultūras 
attīstības fenomenu, atspoguļojot 
izglītības pamatprincipus caur 
pedagoģisko paradigmu un pieeju 
prizmu, ļaus studējošajiem dziļāk 
un vispusīgāk uztvert mūsdienu 
izglītības mērķus, uzdevumus, 
pretrunas un realizācijas iespējas. 
Studiju procesa gaitā tiks veidotas 
sekojošas prasmes: 

• prasme saskatīt izglītībā 
saikni starp pedagoģisko 
paradigmu, filozofisko 
pieeju un  pamatprincipu 
realizēšanas izpausmēm; 

• prasme analizēt un 
salīdzināt izglītības 
pamatprincipus ar citās 
pieejās ietvērto informāciju 
par pedagoģisko procesu. 

The development of understanding about the 
contemporary education as a developmental 
phenomenon of society’s culture by reflecting the 
basic principles of education in the light of 
pedagogical paradigms and approaches will enable 
students to deeper comprehend aims, objectives, 
contradictions and possibilities of implementation 
of contemporary education. During the study 
process the following skills will be developed: 
 
� skill to perceive in education the 

interconnection between the manifistations of 
pedagogical paradigms, philosophic approaches 
and implementation of basic principles; 

� skill to analyse and compare basic principles of 
education with the information about a 
pedagogical process included in other 
approaches. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Mūsdienu izglītības procesa īpatnības. 
Pedagoģijas un izglītības jēdziens, izpētes objekts, 
priekšmets, pamatkategorijas. Saikne ar citām 
zinātņu nozarēm. 

8 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

2. Pedagoģiskās paradigmas jēdziens, pedagoģisko 
paradigmu dažādība un raksturojums. Pedagoģisko 
paradigmu filozofiskais pamats un izveles 
nosacījumi. 

12 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 
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3. Izglītības principu sistēmas attīstība. Mūsdienu 
izglītības pamatprincipu raksturojums atbilstoši 
konkrētai pedagoģiskai paradigmai. 

20 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

4. Mūsdienu izglītības pamatprincipu realizēšanas 
iespējas un problēmas. 

20 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

5. Izglītības pieeju atspoguļojums pedagoģijas 
zinātnē. Mūsdienu izglītības pieeju salīdzinājums un 
kritiskā izvērtēšana, balstoties uz filozofisko un 
metodoloģisko pieeju izpratni. 

30 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Dažādu autoru koncepciju salīdzinājums un 
kritisks izvērtējums par pedagoģijas un izglītības 
būtību, īpatnībām, izglītības principu attīstību 
atbilstoši pedagoģiskai paradigmai,  filozofiskai un 
metodoloģiskai pieejai. 
2. Mūsdienu izglītības pretrunu un problēmu analīze. 
3. Izglītības principu realizēšanas iespēju analīze 
konkrētajā izglītības iestādē. 
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*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros, referāts un tās prezentācija, 
eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra 1. Beļickis, I. (2001) Izglītības alternatīvās 
teorijas. Rīga: RaKa. 

2. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas.  
Rīga: Zvaigzne ABC. 

3. Koķe, T. (1999) Pedagoģiskā doma ASV un 
Lielbritānijā. Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Lieģiniece, D. (1999) Kopveseluma pieeja 
audzināšanā. Rīga: RaKa. 

5. Maslo, I (2006) No zināšanām uz kompetentu 
darbību. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

6. Žogla, I. (2001) Didaktikas teorētiskie pamati. 
Rīga: RaKa. 

7. Žogla, I. (2001) Didaktiskie modeļi augstsolā. 
Skolotājs, 6, 19-26.  

8. Žogla, I. (2001) Mūsdienu mācību teorijas 
problēmas. Skolotājs, 4, 4-8.  

9. Alexander, R. (2000) Culture and Pedagogy. 
Oxford: Blackwell. 

10. Anderson, G. (1994) Fundamentals of 
Educational Research. McGill University, 
Canada. 

11. Brown, A.L. (1990) Domain – specific 
principles affect learning and transfer in 
children. Cognitive Science, Vol.14, Nr.1, 107-
133. 

12. Buchberger, F. (2000) Active Learning in 
Teacher Education (ALERT). http://www.pa-
linz/international/alert. 

13. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000) 
Research Methods in Education, 5th Ed. 
London: Routledge. 

14. Fosnot, C.T. (Ed.) (2001) Constructivism: 
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Theory, perspectives and practice. New York: 
Teacher College Press. 

15. Glasserfeld, E. (1995) Radical Constructivism: 
A Way of Knowing and Learning. London: 
Falmer Press. 

16. Griffin, C., Holford, J. & Jarvis, P. (2003) The 
Theory and Practice of Learning. London: 
Kogan Page. 

17. Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1989) Paradigms 
and Methodologies. Thousand Oakes: Sage 
Publications. 

18. Hauenstein, A. (1997) A New Conceptual 
Framework for Educational Objectives. 
Lanham, Md. 

19. Hirst, P. (Ed.) (1983) Educational Theory and 
its Foundation Disciplines. London: Rotledge & 
Kogan. 

20. Kansanen, P. (1999) The Deutche Didaktik and 
the American Research on Teaching. TNTEE 
Publications, Vol.2, Nr.1, 21-34. 

21. Kessels, J., Korthagen, F.A., Koster, B., 
Lagerwerf,  B. & Wubbels, T. (2001) Linking 
Practice and Theory: The pedagogy of realistic 
teacher education. Mahwah, New Jersey, 
London. 

22. Medina, A.R. & Mata, F.S. (2003) Didactica 
General. Madrid: Prentice Hall. 

23. Passmore, J. (1980) The Philosophy of 
Teaching. Harvard University Press. 

24. Power, E.J. (1982) Philosophy of Education. 
New Jersey: Prentice Hall. 

25. Reason, P. & Rowan, J. (Eds.) (1981) Human 
Inquiry: A sourcebook of new paradigm 
research. New York: John Wiley. 

26. Shulman, L. (1986) Paradigms and research 
programs in the study of teaching: A 
contemporary perspective. In: Wittrock, M.C. 
(Ed.) Handbook of Research in Teaching. New 
York: Macmillan. 

27. Sterling, S. (2001) Sustainable Education: Re-
visioning and Change. Schumacher Briefing. 

28. Wittrock, M.C. (Ed.) (1986) Handbook of 
Research in Teaching. New York: Macmillan. 

29. Кларин,  М. (1994) Инновационные модели 
обучения в зарубежных педагогических 
поисках. Москва. 

30. Колесникова, И.А. (1999) Педагогическая 
реальность в зеркале межпарадигмальной 
рефлексии. Санкт-Петербург: Гос. 
Университет педагогического мастерства 

Mācību papildliterat ūra 1. Bēme, G. (1997) Jaunā Eiropas kulturas avoti. 
PPG. 

2. European Comission. Teaching and Learning: 
Towards the Learning Society. (1995). 
Luxemburg. 
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3. Buchberger, F. & Buchberger, I. (1999) 
Didaktik/fachdidaktik as integrative 
transformation science(-s) – a science/sciences 
of/for the teaching profession? TNTEE 
Publications, Vol.2, Nr.1, 67-83. 

4. Imsen, G. (1999) Reflection as a bridge concept 
between normative and descriptive approaches 
to didactics. TNTEE Publications, Vol.2, Nr.1, 
95-105. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. British Educational Research Journal. 
2. Comparative Education.  
3. Educational Research. 
4. European Journal of Teacher Education. 
5. Innovations in Education and Teaching. 

International Journal for Teacher Education for 
Sustainability. 

6. Oxford Review of Education. 
7. Reflective Practice. 
8. Teacher Development.  
9. The New Educator.  

Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa 

piederības) 
katedras sēdes 
protokols Nr. 

 Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS DSP638 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Izkliedētas intelektuālas sistēmas 
*Kursa nosaukums angliski Distributed Intelligent Systems 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B (Apgūti A daļas kursi) 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

1 daļa, 5KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jānis Grundspeņķis Sistēmu teorijas un 

projektēšanas katedra 
Profesors, inženierzinātņu 
habilitētais doktors. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Laboratorijas darbu skaits 0 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija, sistēmu analīze, modelēšana 
un projektēšana   

*Kursa mērķi 
 
 

 
Iepazīties ar intelektuālu aģentu paradigmu un apgūt 
daudzaģentu sistēmu uzbūves pamatus 

*Kursa uzdevumi 
 

1. Iepazīties ar intelektuālu aģentu paradigmu 
2. Iepazīties ar daudzaģentu sistēmām un aģentu 

apvienībām 
3. Apgūt daudzaģentu sadarbības mehānismus. 
4. Apgūt komunikāciju veidus daudzaģentu 

sistēmās un komunikāciju valodas 
5. Iepazīties ar daudzaģentu sistēmu izstrādes 

metodoloģijām. 
6. Apgūt induktīvās apmācības pamatus. 
7. Iepazīties ar semantiskā tīmekļa un tīmekļa 

servisu pamatjēdzieniem 
8. Iepazīties ar intelektuālu aģentu sistēmu 

projektēšanu 
9. Iepazīties ar aģentu sistēmu realizācijas 

platformām 
10. Iepazīties ar aģentu veidiem daudzaģentu 

sistēmās (personīgie asistenti, Web aģenti, 
sociālie aģenti, u.c.). 
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*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
1. Zina intelektuālu aģentu, aģentu sistēmu un 

aģentu apvienību pamatus 
2. Prot izstrādāt aģentu savstarpējās sadarbības 

mehānismus 
3. Pārzin komunikāciju vaidus un valodas 

daudzaģentu sistēmās un prot tās pielietot 
praktiskos risinājumos. 

4. Prot realizēt induktīvo apmācību lēmumu kokos 
un neironu tīklos 

5. Pārzin daudzaģentu sistēmu izstrādes 
metodoloģijas un projektēšanas metodes, un 
prot izvēlēties piemērotāko no tām konkrēta 
uzdevuma atrisināšanai 

6. Pārzin aģentu realizācijas platformas 
7. Zina aģentu veidus, semantiskā tīmekļa un 

tīmekļa servisu pamatus  
Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Intelektuālu aģentu paradigma. 
Aģentu tipi. Daudzaģentu sistēmas 
un aģentu apvienības. Aģentu 
sadarbība un komunikācijas. 
Daudzaģentu sistēmu izstrādes 
metodoloģijas. Induktīvā apmācība 
no novērojumiem un apmācība 
neironu tīklos. Web aģenti. 
Semantiskais tīmeklis un tīmekļa 
servisi. Aģentu sistēmu arhitektūras 
projektēšana un realizācijas 
platformas.  

Intelligent agent paradigm. Agent types. Multiagent 
systems and agent communities. Agent cooperation and 
communication. Methodologies of multiagent system 
development. Inductive learning from observations and 
learning in neural networks. Web aģents. Semantic 
Web and Web services. Developing intelligent agent 
system architectures. Agent implementation platforms.  
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Intelektuālu aģentu paradigma un aģentu tipi 2 2 st. lekcijas 
2. Daudzaģentu sistēmas un aģentu apvienības 2 2 st. lekcijas 
3. Komunikācijas daudzaģentu sistēmās un 
komunikācijas valodas 

18 6 st. lekcijas, 12 st. pr.d.   

4.Daudzaģentu sistēmu izstrādes metodoloģijas 8 4. st. lekcijas, 4 st. pr. d.  
5. Induktīvā apmācība no novērojumiem un 
apmācība neironu tīklos 

22 6 st. lekcijas, 16 st. pr.d. 

6. Web aģenti, semantiskais tīmeklis un tīmekļa 
servisi 

8 4 st. lekcijas, 4 st. pr.d. 

7. Intelektuālu aģentu sistēmu arhitektūras 6 2 st. lekcijas, 4 st. pr.d. 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 

projektēšana 
8. Aģentu sistēmu realizācijas platformas 12 4 st. lekcijas, 8 st. pr.d. 
9. Aģentu komunikācijas, lai dalītos ar zināšanām  2 2 st. lekcijas 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Praktisko darbu izpilde un atskaites noformēšana, kā 
arī referāta uzrakstīšana un noformēšana 
 

120 

*Prasības KRP iegūšanai  
Jāapgūst teorētiskais materiāls, par ko jākārto 
eksāmens, pirms kura jāiesniedz praktiskais darbs, 
kurā ir jāapmāca intelektuāls aģents, lietojot 
dažādus apmācības algoritmu, un referāts, kurā ir 
jāatspoguļo informācija par intelektuālu aģentu 
projektiem un praktiskiem lietojumiem promocijas 
darba problēmsfērā 

*Mācību pamatliteratūra 1. Wooldridge M. An Introduction to Multiagent 
Systems, John Wiley&Sons, 2002 
2. Russel S. and Norvig P. Artificial Intelligence. A 
Modern Approach. Prentice Hall, 2003  

Mācību papildliterat ūra 1. Multiagent Systems. The MIT Press, 1999 
2. Readings in Agents. Morgan Kaufmann 

Publishers, 1997 
3. Padgham L. and Winikoff M. Developing 

Intelligent Agent Systems. John 
Wiley&Sons, 2004 

4. Web Intelligence. Springer-Verlag, 2003 
5. Engelbrecht A.P. Computational 

Intelligence. John Wiley&Sons, 2002 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Zinātnisko konferenču un semināru materiāli 
Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums Apmācības algoritmu realizācijas programmatūra 
 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS DSP634 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Struktūrmodelēšana 
*Kursa nosaukums angliski Structural Modelling 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B (Apgūti A daļas kursi) 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

1 daļa, 10KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jānis Grundspeņķis Sistēmu teorijas un 

projektēšanas katedra 
Profesors, inženierzinātņu 
habilitētais doktors. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 

Laboratorijas darbu skaits 0 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija, sistēmu analīze, modelēšana 
un projektēšana   

*Kursa mērķi 
 
 

 
Apgūt sarežģītu sistēmu struktūru modelēšanas 
principus, formālos aspektus un metodes 

*Kursa uzdevumi 
 

11. Iepazīties ar sistēmpieeju sarežģītu sistēmu 
uzbūvei un funkcionēšanas pamatprincipiem. 

12. Apgūt sistēmu struktūru apraksta formālos 
modeļus un valodas. 

13. Apgūt hierarhisku struktūru apraksta un 
analīzes veidus 

14. Apgūt sistēmu morfoloģiskās struktūras 
modelēšanas principus. 

15. Apgūt sistēmu funkcionālās struktūras 
modelēšanas principus. 

16. Apgūt dažāda saistību tipa struktūru analīzes 
metodes un algoritmus. 

17. Iepazīties ar struktūras modeļu konstruēšanas 
metodēm un algoritmiem. 

18. Iepazīties ar daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas 
metodi. 

19. Iepazīties ar spriešanas procedūru realizācijas 
principiem struktūrmodelēšanā. 
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*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
8. Prot lietot sistēmpieeju sarežģītu sistēmu 

struktūras analīzē. 
9. Prot izmantot formālos modeļus un valodas 

sarežģītu sistēmu struktūru aprakstam. 
10. Prot aprakstīt un analizēt hierarhiskas 

struktūras. 
11. Prot pielietot sistēmu moprfoloģiskās un 

funkcionālās struktūras konstruēšanas metodes 
un algoritmus. 

12. Zina un prot pielietot dažādu saistības tipu 
struktūru analīzes metodes un algoritmus.  

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Struktūrmodelēšanas 
pamatkoncepcija. Zināšanu par 
sistēmu iegūšanu un atspoguļošana. 
Struktūras modeļu konstruēšanas 
formālie aspekti. Struktūras modeļu 
sintēze: elementu formalizēts 
apraksts, variantu ģenerēšana, 
morfoloģiskās struktūras un 
funkcionālās struktūras modeļu 
iegūšana. Struktūras modeļu 
analīze. Struktūras modeļu 
pielietojumi. 

Basic conceptions of structural modelling. Knowledge 
acquisiton and representation about systems. Formal 
aspects of structural model buidling. Synthesis of 
structural models:formal description of elements, 
sythesis of variants, building of models of 
morphological and functional structures. Analysis of 
structural models. Applications of structural models. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Sistēmu struktūra, tās apraksta valodas un modeļi 20 8 st. lekcijas, 12 st. pr.d. 
2. Hierarhiskas struktūras, to apraksta un analīzes 
veidi 

12 4 st. lekcijas, 8 st. pr.d. 

3.Pieejas sistēmu morfoloģiskajam un 
funkcionālajam aprakstam 

30 12. st. lekcijas, 18 st. pr. d.  

4. Dažāda saistības tipa struktūru analīzes metodes 
un algoritmi 

40 16 st. lekcijas, 24 st. pr.d. 

5. Struktūras modeļu konstruēšanas metodes un 
algoritmi 

42 18 st. lekcijas, 24 st. pr.d. 

6. Spriešanas procedūru realizācija 
struktūrmodelēšanā 

16 6 st. lekcijas, 10 st. pr.d. 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Praktisko darbu izpilde un atskaites noformēšana, kā 
arī referāta uzrakstīšana un noformēšana 

240 

*Prasības KRP iegūšanai Jāapgūst teorētiskais materiāls, par ko jākārto 
eksāmens, pirms kura jāiesniedz praktiskais darbs, 
kurā ir jāveic dažādu sistēmu struktūru analīze, un 
referāts, katras pieejas būtiskās iezīmes un 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane

lietojumi, kā arī jādod to salīdzinoša analīze. 
*Mācību pamatliteratūra 1. Grundspenkis J. Structural Modelling of 

Complex Technical Systems in Conditions of 
Incomplete Information (Dr. habil. sc. ing  thesis), 
Riga, RTU, 1993. 
2. Lind M. Multilevel Flow Modelling in Control 
Systems Design. Proceedings of CACE, Technical 
University of Denmark, 1990. 
3. Psaniedzēja norādītās zinātniskās publikācijas. 

Mācību papildliterat ūra 1. V.I. Nikolajev, V.M. Bruk. Sistemotehnika: 
metodi i priloženija, Ļeņingrad, Mašinostrojeņije, 
1985. 

2.A.D. Cvirkun Osnovi sinteza strukturi složnih 
sistiem, Moskva, Nauka, 1982. 
3. M. Mesarovič, D. Mako, I. Takahara. Teorija 
mnogourovņevih sistiem, Moskva, Mir, 1973. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Zinātnisko konferenču un semināru materiāli 
Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums Sistēmu struktūras modeļu konstruēšanas un 

analīzes programmatūra 
 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS DSP639 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 
*Kursa nosaukums angliski Advanced Methods  of   Computer System Desing 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B (Apgūti A daļas kursi ) 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jānis Grundspeņķis Sistēmu teorijas un 

projektēšanas katedra 
Profesors, habilitētais 
inženierzinātņu doktors 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

24 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits 0 
*Kursa līmenis (1- 4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija, sistēmu analīze, modelēšana 
un projektēšana 

*Kursa mērķi 
 
 

 
Apgūt modernās pieejas un tehnoloģijas datorsistēmu 
projektēšanā un to praktiskos lietojumus 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

 
1. Apgūt projektēšanas kā zinātnes nozares 

pamatus un pieejas inženierprojektēšanai 
2. Iepazīties ar projektēšanu kā jaunu ideju 

ģenerēšanu un apgūt jaunrades pieejas jaunu 
sistēmu sintēzei 

3. Iepazīties ar konceptuālās projektēšanas 
metodēm un līdzekļiem 

4. Iepazīties ar projektēšanas lēmumu atbalsta 
sistēmu pamatiem 

5. Iepazīties ar zināšanās sakņotas (intelektuālas) 
projektēšanas principiem 

 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Zina projektēšanas kā zinātnes nozares pamatus 
2. Prot izvēlēties pieejas inženierprojektēšanai 
3. Zina un prot pielietot jaunu ideju ģenerēšanas 

metodes 
4. Zina un prot pielietot konceptuālās 

projektēšanas metodes un līdzekļus 
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5. Zina projektēšanas lēmumu atbalsta sistēmu 
uzbūvi 

6. Zina intelektuālas (zināšanās sakņotas) 
projektēšanas principus 

7. Prot izvērtēt un izvēlēties modernās 
projektēšanas metodes un tehnoloģijas 

 
Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Inženieranalīzes un 
inženierprojektēšanas process. 
Projektēšanas teorijas un modeļi. 
Automatizētās projektēšanas 
sistēmas. Sistēmpieeja kā 
projektēšanas metodoloģiju pamats. 
Jaunrades metožu nepieciešamība, 
loma un būtība projektēšanā. Jaunu 
ideju meklēšanas metodes. 
Problēmas struktūras pētījumu 
metodes. Konceptuālās 
projektēšanas pamatnostādnes un 
modeļi. Lēmumu teorijas pamati. 
Optimālu lēmumu pieņemšana. 
Risinājumu novērtēšanas kritēriji un 
to izvēle. Zināšanās sakņotas 
projektēšanas process un modelis. 
Zināšanu atspoguļošana un 
spriešana intelektuālās 
projektēšanas sistēmās. Speciālu 
datorsistēmu (informācijas sistēmu, 
intelektuālu sistēmu, ekspertu 
sistēmu, zināšanu pārvaldības 
sistēmu), datu bāzu, 
programmatūras un intelektuālu 
mācību sistēmu projektēšana. 

Engineering analysis and design. Theories and models 
of design. Computer-aides design systems. Systems 
approach as the basis of design methodologies. 
Necessity, role and esence of methods of creative work. 
Methods for search of new idejas. Basic rules and 
methods of conceptual design. Foundations of decision 
theory. Optimal decision making. Solution evaluation 
criteria and their choice. A process and a model of 
knowledge-based design. Knowledge representation 
and reasoning in intelligent design systems. Design of 
specificē computer systems (information systems, 
intelligent systems, expert systems, knowledge 
management systems0, databases, software systems 
and intelligent tutoring systems. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Inženieranalīzes un inženierprojektēšanas process, 
projektēšanas teorijas un modeļi 

2  2 st. lekcijas 

2. Automatizētas projektēšanas sistēmas 2  2 st. lekcijas 
3. Sistēmpieeja kā projektēšanas metodoloģijas 
pamats 

2  2 st. lekcijas 

4. Projektēšana kā jaunu ideju ģenerēšana      12 4 st. lekcijas, 8 st. pr.d. 
5. Konceptuālā projektēšana 2  2 st. lekcijas 
6. Lēmumu teorija un optimālu lēmumu pieņemšana 
projektēšanā 

6  4 st. lekcijas, 2 st. pr.d. 

7. Zināšanās sakņotas projektēšanas principi un 
metodes 

6  4 st. lekcijas, 2 st.pr.d. 

8. Speciālu datorsistēmu propjektēšana 8  4 st. lekcijas, 4 st. pr.d. 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

 
Praktisko darbu izpilde un atskaites noformēšana, kā 
arī referāta uzrakstīšana un noformēšana 
 

    120 

*Prasības KRP iegūšanai  
Jāapgūst teorētiskais materiāls, par ko jākārto 
eksāmens, pirms kura jāiesniedz praktiskais darbs, 
kurā ir jāveic studenta izvēlētās sistēmas 
projektēšana, izmantojot jaunrades metodes.  Bez 
tam ir jāiesniedz referāts, kurā ir jāatspoguļo 
promocijas darba virzienam atbilstošu sistēmu 
projektēšanas aktuālās tēmas. 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. Khandani, S. Engeneering Design Process, 
IISME, Solectron, 2005. 
2. Ineligent System in Design and Manufacturing. 
(C.Dali and A.Kusiak, eds.), AMSE Press, New 
York, 1994. 

Mācību papildliterat ūra 1.Duffy A.H.B. and O’Donnell F.J. A Design 
Research Approach. In: Critical Enthusiasm-
Contribution to Design Science, 1999, pp. 33-40 
2. Goel A.K. Design, Analogy, and Creativity. 
IEEE Expert Special Issueon AIin Design, 1997, 
pp. 1-25 
3. de Groot E.H. and Mallory-Hill S.M. A Decision 
Support System for Preliminary Design, 1999 
4. Knowledge-Based Design. Report of Enterprise 
Integration Laboratory, University of Toronto, 
2002 
5. Goel A.K., et. Al. Functional Explanation in 
Design. In: Proceedings of IJCAI-97 Workshop on 
Modelling and Reasoning about Functions, 1997, 
pp. 1-10  
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Periodika, interneta resursi un citi avoti Interneta avoti no pasniedzēja sastādīta saraksta, 
zinātnisko konferenču materiāli 

Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums Kursa apgūšanai nav nepieciešams 
 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS VIA601 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Angļu valoda  
*Kursa nosaukums angliski The English Language  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība  

*Statuss (A, B, C daļa) Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles    
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 daļas; 6.0 kredītpunkti; 9.0 EKPS kredītpunkti (3KP 
semestrī )  

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Iļjinska  Valodu institūts  Doktors, Asociētais profesors 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

96 st. 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

Nav paredzēts  

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 KP  

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7- doktora 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Maģistru studiju programma  

Zinātņu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērķi 
 
 

Kursa mērķi: 1) uzlabot akadēmiskās angļu valodas 
rakstīšanas un runāšanas precizitāti; 2) apgūt 
akadēmiskās rakstīšanas stila noteikumus; 3) apgūt 
akadēmisko prezentāciju prasmi; 4) attīstīt akadēmisko 
tekstu rakstīšanas prasmes angļu valodā. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Kursa uzdevumi: 1) vārdu krājuma paplašināšana, 
profesionālās leksikas apgūšana; 2) attīstīt prasmi 
rakstīt anotācijas, kopsavilkumus, pētnieciskus rakstus; 
3) piedalīties diskusijās par doktora darbā veiktā 
pētījuma rezultātiem. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1) analītiskas lasīšanas prasmes apguve darbā ar 
tekstiem specialitātē; 2) lietišķās valodas apguve un 
diskusijas spēju attīstīšana; 3) klausīšanās uztveres 
attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. 
tml.; 4) rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, 
kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). 

Kursa valoda Angļu valoda, latviešu valoda  
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Integrēts angļu valodas kurss 

 
An integrated research related course for doctoral 
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saistībā ar izvēlēto specialitāti un 
zinātniskā darba virzienu. 
Kursa mērķis ir paplašināt 
doktorantu spēju un prasmju 
attīstību lasīšanā, audiēšanā, 
rakstīšanā un runāšanā angļu 
valodā, ieskaitot šo prasmju 
integrētu pielietošanu strādājot pie 
zinātniskā darba tēmas, kā arī 
veicināt prasmes patstāvīgi 
paplašināt zināšanas angļu valodā 
un adekvāti novērtēt tās. 
 
 
Vairākums nodarbību ir organizētas 
kā semināri, kuros studentiem aktīvi 
jāpiedalās. 

students.  
 
 
Aims of the course:  
1) to help students gain more control and awareness of 
their own research writing. 
2) to study different modes of research text 
organization and development. 
3) to develop the skills of academic presentations. 
4) to develop the knowledge of the scientific technical 
discourse in the relevant field of studies. 
5) to achieve communicative competence and academic 
proficiency required by an English speaking 
environment.  
 
The classes are conducted in the form of seminars, role 
plays, workshops and practical classes.  
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
I daļa - ieskaite 48 Praktiskās nodarbības 

II daļa - eksāmens 48 Praktiskās nodarbības 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Portfolio izveidošana: kopsavilkumi un anotācijas 
par izlasītājiem tekstiem, CV, 6 esejas (vismaz 300 
vārdi), ziņojums par pētniecisku darbu, glosārijs 
(vismaz 300 termini). 

 

*Prasības KRP iegūšanai Lai saņemtu ieskaiti, jāveic vismaz 40% no 
patstāvīgā darba. Lai nokārtotu eksāmenu, 
studentam jāuzraksta eseja, tests gramatikā, jāspēj 
komentēt zinātniskais teksts un spēt piedalīties 
diskusijā par doktora darbu.  

*Mācību pamatliteratūra 1. Baye M., Managerial Economics & Business 
Strategy, 2005  
2. Guide to Economic Indicators: Making Sense of 
Economics, The Economist, 2007 
3. McConnell C. R., Brue S. L., Economics: 
Principles, Problems, and Policies, 16th Edition, 
2004 
4. Mishkin, The Economics of Money, Banking, 
and Financial Markets, 2006 
5. Allen E., Thallon R., Fundamentals of 
Residential Construction, 2006 
6. Allen E., Iano J., Fundamentals of Building 
Construction: Materials and Methods, 2003 
7. Chen W.F., Richard Liew J.Y., The Civil 
Engineering Handbook, on (New Directions in 
Civil Engineering), CBS Press, 2002 
8. Stevenson N., Architecture: The World's 
Greatest Buildings Explored and Explained, DK 
Publishing, 1997 
9. Goleniewski L., Jarrett K. W., 
Telecommunications: A Beginner's Guide, 
McGraw-Hill/Osborne, 2006 
10. Gross L.S., Fink E. J., Telecommunications: An 
Introduction to Electronic 1. Baye M., Managerial 
Economics & Business Strategy, 2005  
2. Guide to Economic Indicators: Making Sense of 
Economics, The Economist, 2007 
3. McConnell C. R., Brue S. L., Economics: 
Principles, Problems, and Policies, 16th Edition, 
2004 
4. Mishkin, The Economics of Money, Banking, 
and Financial Markets, 2006 
5. Allen E., Thallon R., Fundamentals of 
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Residential Construction , 2006 
6. Allen E., Iano J., Fundamentals of Building 
Construction: Materials and Methods, 2003 
7. Chen W.F., Richard Liew J.Y., The Civil 
Engineering Handbook, on (New Directions in 
Civil Engineering), CBS Press, 2002 
8. Stevenson N., Architecture: The World's 
Greatest Buildings Explored and Explained, DK 
Publishing, 1997 
9. Goleniewski L., Jarrett K. W., 
Telecommunications: A Beginner's Guide, 
McGraw-Hill/Osborne, 2006 
10. Gross L.S., Fink E. J., Telecommunications: An 
Introduction to Electronic Media with PowerWeb, 
2005 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 Larisa Iļjinska 22.01.2010. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Angļu valodas 

profesora grupa 
Nr. 2 12.02.2001. 

 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  Larisa Iļjinska 22.01.2010. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS InfTD006 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Inform ācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 
*Kursa nosaukums angliski Advances in Information Systems Development 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

10 KRP (3.sem. – 5 KRP; 4.sem. – 5 KRP) 

 
*KURSA AUTORS 

Anita Jansone Matemātikas un 
inform ātikas 

katedra 

Lektore, Dr.sc.comp. 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits 24 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

---------- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija.  
Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana (18.2.) 

*Kursa mērķi 
 
 

Nodrošināt zināšanu ieguvi par zinātniskiem pētījumu 
virzieniem informācijas sistēmu izstrādē un iemaņas 
zinātnisko pētījumu pielietošanai praksē. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Noskaidrot: 
− zinātniskos pētījumu virzienus informācijas 

sistēmu izstrādē, 
− populārākos zinātniskās informācijas avotus 

informācijas sistēmas izstrādes sfērā, 
− aktuālākos nacionālos un starptautiskos 

zinātniskos projektus informācijas sistēmu 
izstrādē, 

− zinātnisko pētījumu sasaisti ar praksi. 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par zinātniskajiem pētījumu virzieniem 
informācijas sistēmu izstrādē. Iegūtas prasmes 
zinātnisko pētījumu virzienu pielietošanā informācijas 
sistēmu izstrādē. 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa mērķis ir nodrošināt teorētiskās 
zināšanas par zinātniskiem pētījumu 
virzieniem informācijas sistēmu 
izstrādē. Dot ieskatu par 
populārākie zinātniskās 
informācijas avotiem informācijas 
sistēmas izstrādes sfērā, aktuāliem 
nacionāliem un starptautiskiem 
zinātniskiem projektiem 
informācijas sistēmu izstrādē. 
Nodrošināt prasmes zinātnisko 
pētījumu pielietošanu praksē. 

The aim of the course to ensure the theoretical 
knowledge about main scientific directions in 
Information Systems Development, show the most 
popular of scientific information on Information 
Systems Development and the most important 
international and national projects on Information 
Systems Development, adopt practical skills to put into 
practice scientific directions in Information Systems 
Development. 
 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Zinātniskās pētījumu virzieni informācijas sistēmu 
izstrādē 

4 lekcija 

Zinātniskās pētījumu metodes informācijas sistēmu 
izstrādē 

4 seminārs 

Praktiskie uzdevumi, zinātniskās pētījumu metodes 12 laboratorijas darbs 
Populārākie zinātniskās informācijas avoti 
informācijas sistēmas izstrādes sfērā 

4 lekcija 

ICIS, ECIS, ISD un citu konferenču materiālu 
analīze 

4 seminārs 

Praktiskie uzdevumi, ICIS, ECIS, ISD un citu 
konferenču materiāli 

12 laboratorijas darbs 

Aktuālākie nacionālie un starptautiskie zinātniskie 
projekti informācijas sistēmu izstrādē 

4 lekcija 

Nacionālo un starptautisko zinātnisko projektu 
analīze informācijas sistēmu izstrādē 

2 seminārs 

Praktiskie uzdevumi, nacionālie un starptautiskie 
zinātniskie projekti 

12 laboratorijas darbs 

Zinātniskās pētījumu sasaiste ar praksi 4 lekcija 
Zinātniskās pētījumu metožu pielietošana praksē 6 seminārs 
Praktiskie uzdevumi, zinātniskās pētījumu metožu 
pielietošana praksē 

12 laboratorijas darbs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Gatavošanās semināriem (4 semināri) 
Gatavošanās referātam par zinātnisko pētījumu 
virzienu aktuālām tēmām informācijas sistēmu 
izstrādē (3.sem.) 
Noslēguma darbs par zinātnisko pētījumu virzienu 
pielietošanu informācijas sistēmu izstrādē 
(praktiskais darbs, 4.sem.) 

120 
 80 
 
 
120 

*Prasības KRP iegūšanai 3.semestris: darbs semināros, sekmīgi izpildīti 
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praktiskie uzdevumi, sagatavots un prezentēts 
referāts.. 
4.semestrs: darbs semināros, sekmīgi izpildīti 
praktiskie uzdevumi, sagatavots un prezentēts 
noslēguma darbs un nokārtots eksāmens. 

*Mācību pamatliteratūra − Sommerville, I. (2007). Software Engineering. 
Eighth Edition. Pearson Education.  

− Dagli, C. & Kusiak, A. (1998). Inteligent 
Systems Design and Manufacturing, ASME 
Press, New York 

Mācību papildliterat ūra Zinātnisko konferenču rakstu krājumi: 
− ICCSDE - International Conference on 

Computer Systems Design Engineering 
− SERP - The International Conference on 

Software Engineering Research and Practice 
− IADIS - International Conference 

Information Systems 
− ICIS - International Conference on Information 

Systems,  
− ECIS - European conference on Information 

Systems, 
− ISD - Information Systems Development, 
− u.c. 

Žurnāli: 
• International Journal of Computer Science and 

Engineering 
• Journal of Intelligent Information Systems 
• Knowledge and Information Systems 
• ACM Transactions on Computer Systems 
u.c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Tīmekļa portāli, kas saistīti ar informācijas sistēmu 
izstrādes tematiem 

 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 

 



Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 244 no 344  

244 
 

 
KURSA KODS InfTD007 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 
*Kursa nosaukums angliski Advanced methods of computer system design 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

10 KRP (3.sem. – 4 KRP; 4.sem. – 6 KRP) 

 
*KURSA AUTORS 

Anita Jansone Matemātikas un 
inform ātikas 

katedra 

Lektore, Dr.sc.comp. 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

--- 

Laboratorijas darbu skaits 8 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

---------- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija.  
Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana (18.2.) 

*Kursa mērķi 
 
 

Nodrošināt zināšanu ieguvi par zinātniskajiem 
pētījumiem datorsistēmu projektēšanā un veidot 
prasmes patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Sniegt zināšanas par tradicionālajām un modernajām 
datorsistēmu projektēšanas metodēm. 
Veidot prasmes formulēt un patstāvīgi risināt 
zinātniskas problēmas datorsistēmu projektēšanā. 
Pilnveidot iemaņas zinātnisko pētījumu sasaistei ar 
praksi. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas padziļinātas zināšanas par datorsistēmu 
projektēšanas metodēm. Doktoranti pārzina pētījumu 
problemātiku un virzienu datorsistēmu projektēšanā, spēj 
patstāvīgi analizēt dažādas datorsistēmu projektēšanas 
metodes un to lietojumus, prot sagatavot zinātnisku 
publikāciju. 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredz sniegt zināšanas par 
tradicionālajām un modernajām 
datorsistēmu projektēšanas 
metodēm, veidot doktorantiem 
prasmes formulēt un patstāvīgi 
risināt zinātniskas problēmas 
datorsistēmu projektēšanā, kā arī 
pilnveidot viņu iemaņas, kas 
nepieciešamas zinātnisko pētījumu 
sasaistei ar praksi. 

The course provides possibilities to get knowledge 
about conventional and advanced methods of design. It 
develops skills to define research problems and to find 
their solutions in area of software design. The course 
aims to develop skills necessary for adoption of 
research studies to practice of design of computer 
systems. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
8 lekcija Tradicionālo un moderno datorsistēmu 

projekt ēšanas metožu analīze 
Datu modelēšanas metodes. Procesu modelēšanas 
metodes. Objektu modelēšanas metodes. Notikumu 
modelēšanas metodes. Procesu analīzes un 
projektēšanas metodes. Problēmu analīzes metodes.   
Risku analīzes metodes. Mērķu analīzes metodes.  
Resursu analīzes, plānošanas un novērtēšanas 
metodes. Stratēģiju analīzes un plānošanas metodes. 

4 seminārs 

4 lekcija 
4 seminārs 

Pārmeklēšanas metodes 

4 laboratorijas darbi 
8 lekcija Morfolo ģiskā analīze 

Sarežģītu sociālo un tehnisko sistēmu modelēšana, 
izmantojot morfoloģisko analīzi. Scenāriju analīze. 
Algoritmi un optimizācija. Lēmumu pieņemšana 

4 laboratorijas darbi 

Transformācija.  
Datu transformācija. Modeļu transformācija. 
Programmu transformācija.  

4 lekcija 

Konverģence. Diverģence 
Tehnoloģiskā konverģence. Ģeneriskie algoritmi. 
Diverģence 

4 lekcija 

4 lekcija 
4 seminārs 

Struktūrmodelēšana projektēšanā 
Klašu modelis. Datu modelis. Procesu modelis. 
Stāvokļu modelis. Struktūras modelis. Objektu 
modelis. Uzdevumu modelis. Struktūrmodelēšana 
spējās programmatūras izstrādē. 

4 laboratorijas darbi 

4 lekcija Intelektuāli projekt ēšanas modeļi.  
Informācijas plūsmas modeļi. Būtiskākie 
intelektuālo projektēšanas modeļu parametri. 
Intelektuālo projektēšanas modeļu metamodeļi 

4 seminārs 
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programmatūras izstrādē 

4 lekcija 
4 seminārs 

Projektu un zināšanu reprezentēšana. 
Zināšana paterni. Sistēmu arhitektūras paterni. 
Projektēšanas paterni. 4 laboratorijas darbi 
Intelektuālas projektēšanas sistēmas 4 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Gatavošanās semināriem (6 semināri) 
Patstāvīgais darbs laboratorijas darbu izpildē  
(4 laboratorijas darbi) 
Referāta sagatavošana par zinātnisko pētījumu 
datorsistēmu projektēšanā atbilstoši doktoranta 
promocijas darba tēmai (4.sem.) 

120 
80 
 
120 

*Prasības KRP iegūšanai 3.semestris: darbs semināros, sekmīgi izpildīti 
laboratorijas darbu uzdevumi. 
4.semestrs: darbs semināros, sekmīgi izpildīti 
laboratorijas darbu uzdevumi, sagatavots un 
prezentēts referāts, nokārtots eksāmens. 

*Mācību pamatliteratūra • Sommerville, I. (2007). Software Engineering. 
Eighth Edition. Pearson Education.  

• Dagli, C. & Kusiak, A. (1998). Inteligent 
Systems Design and Manufacturing, ASME 
Press, New York 

Mācību papildliterat ūra Zinātnisko konferenču rakstu krājumi: 
• ICCSDE - International Conference on 

Computer Systems Design Engineering 
• SERP - The International Conference on 

Software Engineering Research and Practice 
• IADIS - International Conference Information 

Systems 
• u.c. 
Žurnāli: 
• International Journal of Computer Science and 

Engineering 
• Journal of Intelligent Information Systems 
• Knowledge and Information Systems 
• ACM Transactions on Computer Systems 
• u.c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Tīmekļa portāli, kas saistīti ar datorsistēmu 
projektēšanas tematiem 

 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS RTC601 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski E – studiju tehnoloģijas  
*Kursa nosaukums angliski E – Learning Technology  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

15 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Vārds, uzvārds 
Atis Kapenieks Tālmācības centrs Atis Kapenieks 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

600 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

5 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Laboratorijas darbu skaits 5 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Inženierzinātņu, dabas zinātņu, mākslas, sociālo vai 
izglītības zinātņu maģistrs 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija, pedagoģija, starpdisciplinārs 
kurss 

*Kursa mērķi 
 
 

Sniegt informāciju par jaunākajiem zinātnes 
sasniegumiem, zināšanas un prasmes par digitālo 
tehnoloģiju izmantošanu izglītībā.  
 
   

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Sniegt doktorantiem informāciju, zināšanas un prasmes 
pastāvīgi risināt starpdisciplinārus pētījumu un 
attīstības uzdevumus, kuri saistīti ar e-studiju, m-
studiju (mobilo studiju) un t-studiju (televīzijas 
tehnoloģijas studijās) un interneta tehnoloģiju 
izmantošanu.   
 
  
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursu pabeidzot studējošie: 
• Pārzina un var raksturot mūsdienu e-studiju 

tehnoloģiskos un organizatoriskos risinājumus.  
• Spēj pastāvīgi novērtēt un izvēlēties 

piemērotākos e-studiju risinājumus dažādās 
mūžizglītības situācijās.  

• Spēj pastāvīgi novērtēt un izvēlēties pētījumu 
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uzdevumus e-studiju tehnoloģiju un 
mūžizglītības jomā. 

• Spēj izvēlēties piemērotākos e-studiju kvalitātes 
novērtēšanas paņēmienus,  novērtēt e-studiju 
kvalitāti.  

• Spēj raksturot dažādu tehnoloģiju izmantošanas 
pieredzi. 

• Spēj raksturot specifisku e-studiju risinājumu 
vietu mūsdienu zināšanu sabiedrības izglītības 
attīstības kopainā.   

Kursa valoda Latviešu, angļu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

E – studijas, m – studijas, t – 
studijas un tālmācība. E – studiju 
izstrādes un atbalsta sistēmas. 
Digitālā video un audio ieraksts un 
apstrāde. Virtuālās studiju vides, 
lietišķās spēles, virtuālās komandas 
un mācīšanās sadarboties. E- studiju 
procesa pārvaldība un kvalitātes 
nodrošināšana. SCORM standarts 
un citi e- studiju standarti. 
Konteksts un studijas. Zināšanu 
pārvaldība. E- studiju filozofija. 
Mākslīgais intelekts un izglītība. 
Semantiskais tīkls un e – studijas. E 
– studiju pētniecības metodes. 

Distance learning, e- learning, m – learning, t – 
learning and knowledge management. E – learning 
development and support systems. Digital video and 
audio recording. Virtual learning environments, games, 
virtual teams and collaborative learning. E-learning 
management and quality control. SCROM and other 
learning technology standards. Context in learning.  
Knowledge management. Philosophy of e-learning. 
Artificial intelligence and education. Semantic 
networks and e- learning. Research methods in e- 
learning. 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 

…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 
formas) 

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības)  
E – studijas, m – studijas, t – studijas un 
tālmācība. E – studiju izstrādes un atbalsta 
sistēmas. Digitālā video un audio ieraksts un 
apstrāde. Lietišķās spēles un simulācijas, 
mācīšanās sadarboties. E- studiju procesa 
pārvaldība un kvalitātes nodrošināšana. SCORM 
standarts un citi e- studiju standarti. 

200 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

Konteksts un studijas. Zināšanu pārvaldība. E- 
studiju filozofija. Mākslīgais intelekts un 
izglītība. Semantiskais tīkls un e – studijas. E – 
studiju pētniecības metodes. 

 

200 Lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības 

   
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Jāizstrādā zinātniskais raksts par e-studiju 
tehnoloģiju pētījumu rezultātiem savā pētījumu 
jomā (State of the Art noteiktā e-studiju 

200 
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tehnoloģiju pētījumu virzienā). 
 
*Prasības KRP iegūšanai Nokārtots eksāmens un aizstāvēts studiju darbs 

 
*Mācību pamatliteratūra Jonassen D. (Editor), A Handbook of Research for 

Educational Communication  and Tehnology – 
Second Edition 1215 p., Mahvah, New Jersey, 
London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
2004. 
Mayer R.E., (2005) (Ed.), Cambridge Handbook of 
Multimedia Learning. New York: Cambridge 
University Press, 663 p. 
Kukuska – Hulme A., Drexler J. (Ed.) Mobile 
Learning (2005). New York, Taylor&Francis Inc., 
208 p. 
Nicole A. Buzzeto – More, (Ed.) Advanced Principles 
of Effective e- Learning. 

Mācību papildliterat ūra Pēdējo piecu gadu zinātniskās publikācijas un 
zinātnisko konferenču raksti. 
ES. 6. ietvara programmas projekta Ekselences 
pētījumu tīkla KALEIDOSCOPE nodevumi 
(Deliverables). 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

E-studiju vide 

Piedāvājamais tehniskais 
nodrošinājums 

Interneta pieslēgums. Dators ar multimediju 
nodrošinājumu (CD-ROM, DVD, audio, video u.c.) 

    
 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS DSP640 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Zināšanu pārvaldības aktualitātes 
*Kursa nosaukums angliski Advences in Knowledge Managment 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Mārīte Kirikova Sistēmu teorijas un 

projektēšanas katedra 
Profesore, Dr.sc.ing. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits 48 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens, Darbs 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Priekšzināšanas nav obligātas, tomēr studentiem, kam 
nav nekādu priekšzināšanu Zināšanu pārvaldībā, 
ieteicams izlasīt vismaz vienu grāmatu par Zināšanu 
vadības pamatjautājumiem. 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija 
*Kursa mērķi 
 
 

Kursa mērķis ir attīstīt studenta spēju izprast zināšanu 
pārvaldības attīstības tendences un izmantot zināšanu 
pārvaldības iespējas savā pētniecības jomā. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt studentu ar būtiskākajiem zināšanu 
pārvaldības jomas attīstības centriem. 
2. Attīstīt studenta prasmi identificēt un sekot līdzi 
jaunākajām publikācijām zināšanu pārvaldības jomās 
3. Attīstīt studenta spēju ieaust zināšanu pārvaldības 
sasniegumus sava zinātniskā darba izstrādē gan satura, 
gan procesa nozīmē 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Spēj sekot līdzi zināšanu pārvaldības jaunākajām 
tendencēm 

2. Spēj izmantot zināšanu pārvaldības sasniegumus 
savas pētījumu jomas attīstībā 

3. Izprot, kā zināšanu pārvaldības sasniegumus var 
izmantot zinātniskā darba organizēšanā 

4. Spēj patstāvīgi izvērtēt zināšanu pārvaldības 
konkrētu pieeju lietderību dažādās situācijās 

5. Spēj mutvārdos un rakstiski komunicēt ar zināšanu 
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pārvaldības speciālistiem 
 

Kursa valoda Latviešu; angļu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Zināšanu pārvaldība ir 
starpdisciplināra zinātņu joma, kas 
pēta dažādu sociālo, tehnoloģisko 
un organizatorisko faktoru, metožu 
un rīku ietekmi un izmantošanas 
iespējas indivīdu un organizāciju 
zināšanu attīstīšanā un izmantošanā. 
Šajā kursā galvenā uzmanība tiek 
pievērsta zināšanu pārvaldības 
attīstības tendencēm un šīs jomas 
jaunāko sasniegumu izmantošanai 
zinātniskajā un praktiskajā darbībā.  
 

Knowledge management is an interdisciplinary field 
that investigates how different social, technological and 
organizational issues, methods, and tools may impact 
and may be used for individual and organizational 
knowledge development and utilization. In this course 
the main emphasis is put on new tendencies in the field 
of knowledge management and possibilities of use of 
the advances of the knowledge management in research 
and practice. 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Zinātnisko pētījumu virzieni zināšanu pārvaldībā. 

 
10 Lekcijas (2), 

semināri/praktiskās 
nodarbības (2) , 

laboratorijas darbi (6) 
Populārākie zinātniskās informācijas avoti zināšanu 
pārvaldībā. 

20 Lekcijas (4), 
semināri/praktiskās 

nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

Aktuālākie nacionālie un starptautiskie zinātniskie 
projekti zināšanu pārvaldībā. 

20 Lekcijas (4), 
semināri/praktiskās 

nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

Starptautiskās konferences par zināšanu pārvaldību 20 Lekcijas (4), 
semināri/praktiskās 

nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

Zinātnisko pētījumu sasaiste ar praksi. 10 Lekcijas (2), 
semināri/praktiskās 

nodarbības (2) , 
laboratorijas darbi (6) 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Jāizstrādā zinātniskais raksts par zināšanu vadības 
izmantošanas iespējām savā pētījumu jomā vai savas 
pētījumu jomas izmantošanu zināšanu pārvaldībā 

120 

*Prasības KRP iegūšanai Nokārtots eksāmens un aizstāvēts studiju darbs 
*Mācību pamatliteratūra Pēdējo piecu gadu konferenču rakstu izlase par 

zināšanu pārvaldību 
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Mācību papildliterat ūra Ronald Maier, Knowledge Management Systems: 
Information and Communication Technologies for 
Knowledge Management, Springer; 3rd edition, 
2007. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Zināšanu un pārvaldības žurnāli, WEB portāli, ES 
projektu WEB vietas. 

Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums Datori ar INTERNET pieslēgumu 
 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS DSP641 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 
*Kursa nosaukums angliski Advances in Information System Development 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B (Apgūti A daļas kursi) 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

10KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Mārīte Kirikova RTU Sistēmu teorijas 

un projektēšanas 
katedra 

Profesore, Dr.sc.ing. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits 96 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens, darbs 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloģija 
*Kursa mērķi 
 
 

Kursa mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgam 
pētniecības darbam un pētnieciskā darba vadībai 
informācijas sistēmu jomā 

*Kursa uzdevumi 
 

1. Iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu 
attīstības galvenajiem centriem. 
2. Demonstrēt atšķirību starp informācijas sistēmu 
pētījumu paņēmieniem sociālajās, dabas un 
inženierzinātnēs. 
3. Palīdzēt izprast informācijas sistēmu pētījumu 
spektru un šo pētījumu izmantošanas iespējas 
zinātniskajā un praktiskajā darbībā.   

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

6. Spēj sekot līdzi informācijas sistēmu pētniecības 
jaunākajām tendencēm 

7. Spēj izmantot informācijas sistēmu pētniecības 
sasniegumus savas pētījumu jomas attīstībā 

8. Izprot, kā informācijas sistēmu pētījumus var 
izmantot izglītībā, tās vadībā un citās darbības 
jomās 

9. Spēj atšķirt sociālo, dabas un inženierzinātņu 
pētījumus informācijas sistēmu jomā 
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10. Spēj patstāvīgi izvērtēt informācijas sistēmu 
paveidu lietderību dažādās situācijās 

6. Spēj mutvārdos un rakstiski komunicēt ar 
informācijas sistēmu speciālistiem 

Kursa valoda Latviešu, angļu  
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Informācijas sistēmu jēdziens tiek 
lietots gan sociālajās, gan dabas, 
gan inženierzinātnēs. Kursā ir 
aplūkotas visas trīs informācijas 
sistēmu interpretācijas, iepazīstinot 
ar pilnu informācijas sistēmu 
pētījumu un pētniecības metožu 
spektru. Studenti trenējas sekot līdzi 
informācijas sistēmu aktualitātēm 
un to izmantošanas iespējām. 

The notion of information system is used in social, 
natural and engineering sciences. The course covers all 
three interpretations of information systems and 
presents full scope of information system 
interpretations and corresponding research methods. 
Students develop skills of following advances of 
information’s systems and their applications.  
 
 
 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Informācijas sistēmu interpretācijas 10 Lekcijas (2), praktiskās 

nodarbības (2) , 
laboratorijas darbi (6) 

Sociālo zinātņu pētījumi informācijas sistēmu jomā 30 Lekcijas (6), praktiskās 
nodarbības (6) , 
laboratorijas darbi (18) 

Dabas zinātņu pētījumi informācijas sistēmu jomā 30 Lekcijas (6), praktiskās 
nodarbības (6) , 
laboratorijas darbi (18) 

Inženierzinātņu pētījumi informācijas sistēmu jomā 30 Lekcijas (6), praktiskās 
nodarbības (6) , 
laboratorijas darbi (18) 

Būtiskākās informācijas sistēmu konferences 20 Lekcijas (4), praktiskās 
nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

Zinātniskie projekti informācijas sistēmu jomā 20 Lekcijas (4), praktiskās 
nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

Informācijas sistēmu jaunāko pētījumu un to 
rezultātu izmantošanas iespējas 

20 Lekcijas (4), praktiskās 
nodarbības (4) , 
laboratorijas darbi (12) 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Izstrādāt zinātnisko rakstu, kurā parādīts, kā 
informācijas sistēmu pētījumus un to rezultātus 

240 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
 

iespējams izmantot studenta promocijas darba 
tematikas jomā. 
 
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens un aizstāvēts studiju 

darbs 
*Mācību pamatliteratūra ICIS, ECIS, ISD un citu konferenču materiāli. 

Informācijas sistēmu projektu WEB vietas 
Mācību papildliterat ūra R. Kelly Rainer, Efraim Turban - Introduction 

to Information Systems: Supporting and 
Transforming Business,Wiley, 2008. 
 
Joseph Valacich, Christoph Schneider 
Information Systems Today: Managing the 
Digital World (4th Edition), Prentice Hall, 2009. 
~ (Author),  
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti WEB portāli, kas saistīti ar informācijas sistēmu 
projektēšanas tematiem, Informācijas sistēmu 
jomas zinātniskie žurnāli 

 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Skolotāja kompetences problēma psiholoģijā 
*Kursa nosaukums angliski The Problem of Teacher’s Competence in Psychology 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 

*Statuss (A, B, C daļa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irēna Kokina Daugavpils Universitātes 

Izglītības un vadības fakultātes 
Pedagoģijas un pedagoģiskās 
psiholoģijas katedra 

Katedras vadītāja, 
asociētā profesore, 
Dr.psych. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

5 KP 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens, ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Pedagoģiskā psiholoģija 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija, Skolas pedagoģijas apakšnozare 
*Kursa mērķi 
 
 

Iepazīstināt doktorantus ar jaunākajām psiholoģijas 
pieejām skolotāja kompetences jautājumu risinājumos, 
apzināties kompetenču būtību pedagoģiskajā procesā. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Pilnveidot izpratni par skolotāja profesijai 
nepieciešamo kompetenču attīstības  tendencēm 
Eiropas transformācijas sabiedrībā. 

2. Veicināt pašizglītības, pašpilnveides realizāciju 
skolotāja profesionālajā darbībā. 

3. Attīstīt prasmes analizēt un interpretēt mūsdienu 
skolas mācību procesa organizācijas daudzveidību 
un skolotāja gatavību pārorientēties mainīgajām 
prasībām.. 

 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Izpratne par mācību procesu izglītības iestādē. 
2. Zināšanas par pedagoģisko paradigmu un tās teorētiskiem 
pamatu izmaiņām sabiedrības attīstības gaitā. 
3. Izpratne par izglītības iestāžu attīstības  tendencēm 
Eiropas transformācijas sabiedrībā. 
4. Prasmes analizēt un interpretēt mūsdienu skolās 
izmantojamos  didaktiskos modeļus. 
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5. Izpratne par skolēnu un skolotāju sadarbību un 
savstarpējo mijiedarbību izglītības iestādē. 
6. Prasme izvērtēt izglītības iestāžu darbību atbilstoši  
izglītības kvalitātes kritērijiem. 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos 
ar izglītības būtību un palīdzēt  izprast  
mācību procesa fenomenu pedagoģisko 
paradigmu izmaiņas kontekstā. Studiju 
kursa ietvaros studējošiem tiek 
izveidota izpratne par mācību procesu 
dažādās izglītības iestādēs, par 
izglītības procesa izmaiņu  tendencēm 
Eiropas transformācijas sabiedrībā,  par 
skolēnu un skolotāju sadarbību un 
savstarpējo mijiedarbību, attīstītas 
zināšanas par pedagoģisko paradigmu 
un tās teorētiskiem pamatiem, kā arī 
veidota prasme analizēt un interpretēt 
mūsdienu skolas misijas būtību, 
prasme izvērtēt dažādu izglītības 
iestāžu darbību atbilstoši izglītības 
kvalitātes kritērijiem un LR Izglītības 
likumam. 

To inform doctoral students about the newest 
psychological approahes to the solutions of the 
problem of teacher’s competence, to recognise the 
nature of competences in the pedagogical process. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Skolotāja kompetenču raksturojums dažādu autoru 
skatījumā. 

4 Lekcija 

Pedagoģiskās virzības būtības un struktūras 
raksturojums dažādos teorētiskajos virzienos 
(bihevioristiskajā, kognitīvajā, humānajā). 

2 Lekcija 

Skolotāja darbības pamatīpašību struktūra. 2 Lekcija, seminārs 
Psiholoģiskās stratēģijas sistēmā “skolotājs-skolēns” 
analīze humānās pedagoģijas kontekstā 

2 Seminārs 

Saskarsme kā profesionālās pedagoģiskās darbības 
kategorija. 

2 Lekcija, seminārs 

Darbības teorija pedagogiskajā procesā. Darbības 
procesuālais aspekts. Darbības radošais un 
pārveidojošais raksturs. 

2 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Radošās pedagoģiskās darbības līmeņu 
raksturojums. Skolotāju radošās darbības līmeņu 
savstarpējās saistības modeļi. 

4 Lekcija, seminārs 

Pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības. 
 

2 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Pedagoģiskās attieksmes kā audzināšanas 
priekšnoteikums un rezultāts. 

2 Lekcija, seminārs 

Skolotāja – pētnieka produktīvās darbības līmeņu 
modelis. 

2 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Skolotāja personības kognitīvie, emocionālie un 
darbības komponenti, to sasvstarpējā saistība. 

2 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Pedagoģiskās spējas un to struktūra. Skolotāja 
personības audzinošais potenciāls. 

4 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Skolotājs un psiholoģiski pedagoģiskā 
korekcija.Korekcijas darba populārāko teoriju 
raksturojums. Korekcijas veidu klasifikācija. 

2 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Profesionālā skolotāja ētika. Skolotāja ētiskās 
vērtības, principi un normas. Brīvība, pienākums un 
atbildība. Ētiskie stili audzināšanas darbā. 
Pedagoģiskais takts, tā komponenti. Taisnīgums, 
gods, cieņa un  sirdsapziņa. Empātija un tolerance. 
Novirzes no ētikas. Ētiskās dilemmas konkrētā 
profesionālā vidē. Ētiskās problēmas pedagoģiskajos 
pētījumos. 
Morālais klimats klasē, skolā. 

4 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

Saskarsmes kultūra. Cilvēka dzīves vērtības un jēga. 
 

4 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

   
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Referāta un prezentācijas sagatavošana un 
aizstāvēšana. 
 

 

*Prasības KRP iegūšanai Referāts, prezentācijai, uzstāšanās, ieskaites un 
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eksāmena nokārtošana. 
*Mācību pamatliteratūra 1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā 

psihologija – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
2. Stabiņš J. Skolotāja misija.- R.: RaKa, 2001. 
3. Maslo I. Skolotāju kompetences izpratne teorijas 

un prakses vienotībā. // Skolotājs, Nr.4, 2002., 8.-
14.lpp. 

4. Maslo I. (Red.) No zināšanām uz kompetentu 
darbību. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 
186 lpp. 

5. Žogla I. Mūsdienu mācību teorijas problēmas. 
Skolotājs, 2001, N4, 4.-8. lpp. 

6. King, P. M., and K. S. Kitchener. (1994). 
Developing Reflective Judgment: Understanding 
and Promoting Intellectual Growth and Critical 
Thinking in Adolescents and Adults. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. 

7. Mujtaba, B. G. & Preziosi, R. C. (2006a). Adult 
Education in Academia: Recruiting and Retaining 
Extraordinary Facilitators of learning. 2nd 

Edition. 
8. Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art 

& practice of the learning organization. NY: 
Currency Doubleday. 

9. Wilson, B. G. (1996). Constructivist learning 
environment: Case studies in instructional 
design.Englewood Cliffs, NJ: Educational 
Technology Publications. 

10. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной 
педагогике. М.: Издательский Дом Шалвы 
Амонашвили. 1995.- 496 с. 

11. Богоявленская Д.Б. Психология творческих 
способностей. М.: Академия, 2002.- 320 с. 

12. Воробьев А.В. Воспитательный потенциал 
личности учителя. Даугавпилс, ДПИ. 1993.- 
200 с. 

13. Выготский Л.С. Психология. М.: ЭКСМО-
Пресс, 2000.- 1008 с. 

14. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Спб.: Питер, 
2000.- 512 с. 

15. Кларин М.В. Инновации в мировой 
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KURSA KODS PedaD051 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas 

5 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Lieģeniece Pedagoģijas katedra Prof., Dr.habil.paed. 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

40 

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

40 

Laboratorijas darbu skaits   
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 
maģistra; 7- doktora; P – 
profesionālais) 

7 - doktora 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst) 

- 

Zinātņu nozare/apakšnozare Izglītība 
Kursa mērķi Bagātināt studentu izpratni par mūsdienu izglītības 

problemātiku saistībā ar 5 izglītības pamatnostādnēm 
(zināt, darīt, dzīvot kopā, būt, prast izvēlēties) un 4 
izglītības pamatprincipiem (pieejamību, saistību ar dzīvu, 
rosinošu mācību vidi, audzēkņu autonomijas un 
pašregulācijas atbalstīšanu). 

Kursa uzdevumi Bagātināt studentu zināšanas un attīstīt kompetences 
saistībā ar izpratnes veidošanu par: 
1. izglītību kā personības pašrealizācijas un sabiedrības 

attīstības līdzekli; 
2. mācīšanos, motivāciju un individuālo pieeju personības 

attīstībā un izglītošanā no dažādu pieeju un teoriju 
aspekta. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme mācīties (studēt), sociālās prasmes, pašregulācija, 
kritiskā refleksija 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to 
realizēšanā 

Kursa nosaukums angliski 
Fundamental Principles of Contemporary Education 
and Approaches to their Implementation 
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(līdz 300 rakstu zīmēm) (līdz 300 rakstu zīmēm) 
UNESCO Starptautiskās komisijas (2000) 
ziņojumā „Izgl ītība 21.gadsimtā” definētās četras 
izglītības pamatnostādnes, kuras nosaka 
izglītības virzību: mācīšanās zināt, mācīšanās 
darīt, mācīšanās dzīvot kopā, mācīšanās būt. 
2002.g. atklātā piektā pamatnostādne – 
mācīšanās prast izvēlēties. Izglītības 
pamatprincipi: izglītības pieejamība visiem, 
saistība ar praktisko dzīvi, atbalstoša un rosinoša 
mācību vide; audzēkņu autonomija un 
pašaktualizācijas atbalstīšana. 

The UNESCO International Commission 
(2000) report “Education in the 21st Century” 
defines four basic approaches to education, 
which determine developmental trends in 
education: learning to know, learning to do, 
learning to coexist, and learning to be. In the 
year 2002 the fifth basic approach was 
defined:  learning to make your choice. 
Fundamental principles in education: 
education availability to everyone links with 
practical life, supportive and stimulating study 
environment; students’ autonomy and 
facilitating self-actualisation. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

Teorijas un pieejas, kas palīdz veidot izpratni par 
rosinošu mācību vidi un audzēkņu pašrealizācijas 
atbalstīšanu: 
• trīs modeļi pedagoģiskā procesa un attīstošas mācību 

vides organizēšanā: biheiviorisma modelis, uz 
kognitīvajām teorijām orientētais un humānistiskās 
mijiedarbība modelis. Atšķirīgie pedagoga un 
audzēkņu mērķi (D.Lieģeniece, 1998). 

16 Lekcijas 

Kognit īvo mācīšanās teoriju daudzveidība: 
• mācīšanās un izziņas spējas (I.Žogla, 2001); 
• intelektuālo spēju raksturojums pedagoģijā 

(V.Zelmenis, 2000) un kognitīvajā psiholoģijā 
(Geidžs un Berliners, 1998); 

• Ž.Piažē (Piaget) teorija par prāta shēmām kā 
mentālām struktūrām, kuras raksturo tādi procesi, kā 
asimilācija, līdzsvars un tā izjaukšana, akomodācija; 

• Ļ.Vigotska (1962) teorija par zināšanu internalizāciju 
un domāšanas sociālo raksturu; 

• fluidu un kristalizētās inteliģences teorijas par 
inteliģenci kā ģenētisku vai no kultūras pieredzes (t.i. 
mācīšanas) atkarīgu parādību (Horn & Cattell, 
1967,1982); 

• Blūma (Bloom, 2002) domāšanas taksonomija; 
• Kognitīvā pieeja un personisko konstruktu teorija 

(Kelly, 1962) par mācīšanos, respektējot emocijas un 
motivāciju un šīs teorijas kritika un uzlabojumi 
(Fransella, 1981); 

• Informācijas apguves procesa pieeja (information – 
processing approach) par cilvēku atšķirībām atkarībā 
no tā, cik ātri vai efektīvi viņi risina problēmas. 
Uzmanība tiek pievērsta tam (Sternberg, 1979, 1987): 
- kā cilvēks iekšēji attēlo uztverto informāciju; 
- kādas stratēģijas izmanto informācijas apguvē; 
- kādus kognitīvās darbības komponentus cilvēks 

16 
16 

Lekcijas 
Semināri 
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izmanto; 
• radošas domāšanas raksturojumi un attīstība dažādos 

kreativitātes modeļos (Jeffrey and Craft, 2004; Jeffrey 
and Woods, 2003; Kessler, 2000; Craft, 2005); 

Motiv ācijas teorijas personības attīstībai: 
• sociāli kognitīvā un uz paškontroli kā vērtību 

orientētā sasniegumu motivācijas teorija (Pekrun, 
2000); 

• mācīšanās stimulu un motīvu vispārīgs raksturojums 
(V.Zelmenis, 2000); 

8 
8 

Lekcijas 
Semināri 

Citas teorijas, kas izmantojamas individuālās pieejas 
realizēšanā un atbalsta sniegšanā audzēkņiem viņa 
pašrealizācijas procesā: 
• daudzveidīgo inteliģenču teorija par inteliģenci kā 

atsevišķu, neatkarīgu, bet savstarpēji saistītu sistēmu 
kolekciju (Gardner, 1998); 

• kritiskās refleksijas pieeja un teorijas par refleksijas 
kultūru indivīda pašaktualizācijas sekmēšanai 
(Brookfield, 1995); 

• K.Rodžera (Roger) „Es” teorija par humānu attieksmi 
pret cilvēku un viņa pašcieņas respektēšanu; 

• Konstruktīvistu pieeja personības izpratnē, kas 
veidojas sociālās mijiedarbības procesā no trīs 
elementiem: no cilvēka sevis atklāšanas darbībā, no 
citu attieksmes pret viņa veikumu un no cilvēka sevis 
un savas rīcības novērtēšanas (Hampson, 1995). 

8 
8 

Lekcijas 
Semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgajās studijās izmantotās darba formas: 
• rekomendējamās literatūras avotu (piemēram, dažādu teoriju vai 

pieeju) analīze (kritēriju izstrāde, teoriju salīdzināšana, kopīgo 
vai atšķirīgo struktūrelementu atklāšana); 

• savas darba un dzīves pieredzes refleksēšana un analīze saistībā ar 
teorijā aplūkoto problēmu; dilemmu identificēšana un risinājumu 
meklēšana savas pašpieredzes vai kultūrvides sociālās situācijas 
pilnveidē; 

• argumentētas esejas izstrāde par problēmu „Mans ieguvums no šī 
studija kursa un tā izmantojamība manu zināšanu un kompetenču 
bagātināšanā.”  

120 (kopā) 
 

80 
 
 

30 
 
 

10 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Pārbaudījuma forma eksāmens, ko veido vērtējums par 

eseju un darbību kolokvijos un semināros. Esejas vērtēšana 
balstīta uz D.Blūma izstrādātajiem domāšanas 
taksonomijas kritērijiem; materiāla atpazīšana, izpratne 
pielietošana, analīze, sintēze, kritiskā refleksija. 
Katrs students padziļināti iepazīst 2-3 teorijas vai pieejas. 
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KURSA KODS PedaD052 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Augstskolu pedagoģija 
*Kursa nosaukums angliski Pedagogy of Higher Education 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miķelsone Pedagoģijas katedra Asociētā profesore, Dr.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

40 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

40 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 - 

Zinātņu nozare/apakšnozare Starpnozaru 
*Kursa mērķi 
 
 

Pilnveidot izpratni par pedagoģiskajiem procesiem 
augstskolā ilgspējīgas izglītības kontekstā un sekmēt 
pedagoģisko kompetenču attīstību, respektējot 
pieauguša cilvēka mācīšanās specifiku pārmaiņu 
procesā 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. augstskolas pedagoģijas saistība ar izglītības 
attīstības procesiem kopumā 
2. augstskolas pedagoģijas organizācijas un satura 
būtība. 
3. pieaugušā cilvēka mācīšanās īpatnības. 
4. vērtēšanas būtība augstskolas pedagoģijā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un 
novērtēt cilvēka attīstību kopveselumā (holistiski). 
Sekmēta pamatkomtenču – darboties autonomi, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociāli 
heterogēnās grupās attīstība 
Pilnveidotas profesionālās kompetences- pētnieciskās 
prasmes un paņēmieni, pētniecības vadīšana dažādos 
līmeņos. 

Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā tiek dota iespēja pilnveidot 
izpratni par pedagoģiskajiem 
procesiem augstskolā saistībā ar 
izglītības attīstības procesiem 
ilgstpējīgas attīstības kontekstā. 
Sekmēta akadēmisko un 
profesionālo kompetenču pilnveide. 

The study course gives possibility to improve 
understanding about pedagogical processes at higher 
educational institutions in accordance with the 
processes of education in the aspect of sustainable 
development. Improvement of academic and 
professional competencies has been promoted 
 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu 

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 
vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

1. Eiropas standarti augstākās 
izglītības un augstskolu docētāju 
kvalit ātei. 
1.1. Boloņas deklarācija- 
profesionāla pieeja izglītošanā 
augstākās izglītības sfērā. 
1.2. pedagogu mūžizglītība kā 
nepārtraukts un ilgtspējīgs process.  
1.3. docētāju pedagoģisko 
kompetenču pilnveide.  

8 Lekcija, seminārs 

2. Augstskolas pedagoģijas 
organizācija un vadība, 
pamatprincipi. 
2.1. Augstskolu pedagoģija 
pārmaiņu procesā 
2.2. augstskolu pedagoģijas 
tematiskie moduļi: 
-androgoģiskais modelis; 
- studentu centrēta mācīšanās; 
- individuāla supervīzija un 
padomdošana; 
- IT augstākajā izglītībā; 
- pedagoģiskās prasmes un 
kompetences; 
- izglītības pētniecība. 

14 Lekcija, seminārs, praktiskās 
nodarbības 

3. Pieaugušā cilvēka mācīšanās 
īpatnības.  
3.1. Psiholoģiskās īpatnības.  
3.2. fizioloģiskās īpatnības, to 
ietekme uz mācīšanās spējām. 
3.3. mācīšanās stili, to 
respektēšana. 

14 Lekcija, seminārs, praktiskās 
nodarbības 

4. Mācīšanās un mācīšanas 
metodes augstskolas pedagoģij ā. 
4.1.Problēmorientētās studijas.  
4.2. eksperimentāla mācīšanās.  

14 Lekcija, seminārs, praktiskās 
nodarbības 
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4.3. projektu organizēta mācīšanās. 
4.4. inovatīvās studijas  un studiju 
metodes. 
5. Studiju vides veidošana. 
5.1. sekmīgas studiju vides 
nosacījumi. 
5.2. studiju multinacionālā vidē. 

6 Lekcija, seminārs, 

6. Vērt ēšana. 
6.1. Studiju rezultātu vērtēšana 
(novērtēšana un izvērtēšana). 
6.2. pašnovērtēšana. 

12 Lekcija, seminārs, praktiskās 
nodarbības 

7.Pedagogu profesionālās 
identitātes pilnveide. Pedagogu 
sabiedrības pilnveide un 
iekļaušanās sociālizācijas procesā 

12 Lekcija, seminārs, praktiskās 
nodarbības 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Pedagoģisko prasmju un 
kompetenču pārskata izveide 

30 

2. Pieaugušā cilvēka mācīšanas 
stilu izzināšana. 

30 

3. Vērtēšanas sistēma. 
Pašvērtējums kā profesionālās 
identitātes pilnveides rādītājs. 
Portfolio izveide 

30 

4. Pedagogu sociālās situācijas 
raksturojums  

30 

*Prasības KRP 
iegūšanai 

Patstāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20 % 
Eksāmens – 40 % 

*Mācību 
pamatliteratūra 

1. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. -
271 lpp. 

2. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. – 
R.: SIA Mācību apgāds NT, 1999. – 102 lpp. 

3. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. – Rīga, 2003. – 179 lpp. 
4. Bines, H., Watson, D. Developing Professional Education.- The 

Society for Research into Higher Education &Open Univerity 
Press, 1992 

5. Brown, S., Knight P. Assessing Learners in Higher Education. – 
London, Philadelphia, Kogan page, 1994 

6. Critical Reflections on Career Education and Guidance. 
Promoting Social Justice within a Global Economy. Irving 
B.,Malik B.ed.- Routledge Falmer, 2005 

7.  Hawkins P., Shohet R. Supervision in the helping professions. 
– Open University Press, 2005 

8. Northedge, A. The good study guide.- The Open University, 
1990 

9. Pourchot T., Smith C. Adult Learning and Development: 
Perspectives from Educational Psychology. – Lawrence 
Erlbaum Associates, 1998 

10. Race, P.,The Lecturer’s Toolkit. A practical Guide to 
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Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 

assessment, Learning and Teaching.- Routledge, NY, London, 
2007 

11. Ramsey P. Teaching and Learning in Diverse World.- Teachers 
College, Columbia University, NY&London, 2004 

12. Sharf Richard, S. Applying Career Development Theory to 
Counseling. – Thompson Wadsworth, 2006, - 468 p. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Pikeringa Pega. Personāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 
darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – R.: J.Rozes apgāds, 
2002 

2.  Adult Learning and Development: Perspectives from 
Educational Psychology. Book by Thomas Pourchot, M Cecil 
Smith; Lawrence Erlbaum Associates, 1998 

3. Jaques D. Learning in Groups. – Kogan page, 1994 
4. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический 

Проект; Фонд «Мир»,2005 
Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология профессиональных 
деструкций. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2005.- 240 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. Микельсоне, И. Опыт разработки магистерских программ.// Высшее 
образование в России. – Но.8, 2009.-134.-141.с. 
2. Focus on the Structure of Higher Education in Europe (2004/05). National Trends 
in the Bologna Process. 2005. - 2004.p. http://www.bologna-
bergen2005.no/Docs/02Eurydice/0504_Eurydice_National_trends.pdf 
3. Reforms of the teaching profession: a historical survey (1975-
2002).Supplementaryreport, The teaching profession in Europe:Profile, Trends and 
concerns.- 2005.- 30 p. 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=067EN 
4. Quality Assurance in Teacher Education in Europe.2006.  -95 p. 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/062EN.pdf 

 
Kursa autors: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss 
apstiprināts: 

   

 Katedra 
(pēc kursa 
piederības) 

katedras sēdes protokols Nr.  Datums 

Katedras 
vadītājs: 

   

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Izglītības pētījumu metodoloģija 
*Kursa nosaukums angliski Educational Research Methodology  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Doktora studiju programma “E - studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība” 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas 

5 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Pipere Daugavpils 

Universitātes Izglītības 
un vadības fakultātes 
Ilgtspējīgas izglītības 
institūts 

Profesore, Dr.psych.  

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 stundas 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

20 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to realizēšanai 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/Izglītības pētījumu metodoloģija  
*Kursa mērķi 
 
 

Attīstīt doktorantu zināšanas, prasmes un kompetences, kas 
ļautu viņiem patstāvīgi risināt ar izglītības pētniecību 
saistītas kritiskas problēmas, un veicināt jaunu izpratni par 
esošajām zināšanām un praksi e-studiju pētījumu jomā.   

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) nodrošināt drošu un atbalstu sniedzošu pētniecisko 
vidi, lai palīdzētu doktorantiem attīstīt savas radošās 
spējas izglītības pētniecisko problēmu risināšanā; 

2) sniegt impulsu dziļāk iepazīties ar progresīviem 
pasaules izglītības pētniecības sasniegumiem un 
motivēt uz patstāvību jaunu pētniecības ideju un 
procesu attīstīšanā; 

3) veidot doktoranta pētniecisko identitāti, balstoties uz 
komplementāru metodoloģisko pieeju izglītības 
pētījumu paradigmas ietvaros; 

4) veicināt tādu kompetenču attīstību, kas palīdzētu 
doktorantam sekmīgi izstrādāt savu promocijas 
darbu e-studiju jomā.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa rezultātā doktorants attīsta kompetences: 
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1) inovatīvu pieeju izstrādē izglītības pētniecības 
jautājumiem, risinot citu un pašizvirzītas 
pētnieciskās problēmas; 

2) patstāvīgā jaunu izglītības pētniecības ideju un 
procesu attīstīšanā, izmantojot par pamatu 
progresīvākos pasaules izglītības pētniecības 
sasniegumus; 

3) radošā un elastīgā izglītības pētniecības jomā 
apgūto zināšanu un prasmju pārnesē un 
adaptācijā savai konkrētajai pētnieciskajai 
jomai e-studiju kontekstā.    

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Kurss ir vērsts uz doktorantu 
zinātniskās pētniecības prasmju 
attīstīšanu izglītības jomā balstoties uz 
kvalitatīvo un kvantitatīvo pētīšanas 
metodoloģiju un metodēm, kā arī šo 
metodoloģiju komplementāru 
izmantošanu. Tiks aprobētas izglītības 
pētījumu metodoloģiju un metožu 
integrēšanas iespējas e-studiju 
pētījumos.  

 

 
The course aims to develop the research skills of doctoral 
students in relation to qualitative and quantitative 
methodology and methods of educational research as well as 
the possibilities of their complementary application. The 
students will learn to integrate the methodologies and 
methods of educational research in the research related to e-
studies.  
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Ievads kursā “Izgl ītības pētījumu metodoloģija”: 
doktorantu konteksta un pieredzes noskaidrošana, 
iepazīšanās ar literatūru, kursa struktūru un prasībām 
KRP iegūšanai. 

2 Lekcija  

2. Ievads pētniecībā: Zinātnes (sociālo zinātņu) 
raksturojums. Kas ir zinātnisks pētījums? Zinātnisko 
pētījumu loma un mērķis. Zinātniskā pētījuma 
objektivitāte/subjektivitāte, zinātniskā pētījuma 
metodoloģijas (kvantitatīvā/kvalitatīvā). Zinātniskā 
pētījuma īpatnības sociālajās zinātnēs.  

4 Lekcija  

3. Zinātniskā pētījuma funkciju un strukt ūras 

patstāvīga analīze. Pirms doktorantūras veikto 

pētījumu refleksija un analīze.  

4 Seminārs 

4. Divas paradigmas sociālo zinātņu pētījumos. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodoloģijas salīdzinājums 
pēc galvenajiem pētniecības kritērijiem.  

4 Lekcija 

5. Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu pieņēmumu 
analīze izglītības jomā. Diskusija par kvalitatīvās un 
kvantitatīvās metodoloģijas atšķirībām, priekšrocībām un 
trūkumiem un izmantošanas iespējām izglītības pētījumos 
un e-studiju pētījumos. 

4 Seminārs 

6. Ievads kvalitatīvajās pētīšanas metodēs. Kritēriji un 
pieejas metožu klasifikācijai. Novērošana, intervija, 
fokusgrupas kā kvalitatīvās pētīšanas metodes. 

2 Lekcija 

7. Praktiska nodarbība novērošanas, intervijas, 
fokusgrupas organizēšanā un realizēšanā izglītības 
pētījumos. Rezultātu izvērtēšana un analīze.  

4 Praktiska nodarbība 

8. Aptauja, personīgo konstruktu pieeja, 
paškonfrontācijas pieeja kā kvalitat īvās pētīšanas 
metodes.   

2 Lekcija 

9. Praktiska nodarbība aptaujas, personīgo 
konstruktu pieejas un paškonfrontācijas pieejas 
metožu organizēšanā un realizēšanā. Rezultātu 
izvērt ēšana un analīze.    

4 Praktiska nodarbība 

10. Diskursīvā analīze, naratīvā analīze, kvalitatīvā 
kontentanalīze kā datu apstrādes un analīzes metodes 
kvalitatīvajā pētījumā.    

4 Lekcija 

11. Praktiska nodarbība diskursīvajā analīzē un 
kvalitat īvajā kontentanalīzē (pēc iepriekš veiktās 
intervijas transkriptiem). Rezult ātu izvērt ēšana un 
analīze.  

4 Praktiska nodarbība 

12. Darbības pētījums, etnogrāfija, gadījuma pētījums 
kā pieejas kvalitatīvajā pētījumā. 

2 Lekcija 
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13. Kvalitatīvā pētījuma zinātniskā patiesīguma 
noteikšana. Metodoloģiskie un mijiedarbības kritēriji. 
Triangul ācija, tās veidi un nodrošināšanas paņēmieni.  

4 Lekcija 

14. Kvalitatīvā pētījuma izmēģinājuma plānošana 
pāros/grupā. Plānoto pētījumu prezentācija un 
diskusija par tiem.  

4 Seminārs 

15. Ievads kvantitatīvajās pētīšanas metodēs. 
Mēr ījumi un skalas. Kvantitatīvo metožu 
izmantošanas īpatnības izglītības pētījumos. 

4 Lekcija 

16. Eksperiments izglītības pētījumos. Eksperimenta 
veidi, organizācijas un realizācijas paņēmieni. 

2 Lekcija 

17. Praktiska nodarbība eksperimenta organizācijā 
un realizācijā. Rezultātu izvērt ēšana un analīze.  

4 Praktiska nodarbība 

18. Testi un aptaujas kā kvantitat īvās pētīšanas 
metodes. To izmantošanas īpatnības izglītības 
pētījumos.  

2 Lekcija 

19. Praktiska nodarbība testu un aptauju organizācijā 
un realizācijā. Kvantitat īvu aptauju veidošanas 
prasmju attīstīšana. Rezultātu izvērt ēšana un analīze.   

4 Praktiska nodarbība 

20. Kvantitatīvā pētījuma izmēģinājuma plānošana 
pāros/grupā. Plānoto pētījumu prezentācija un 
diskusija par tiem. 

4 Seminārs 

21. Datu statistiskā analīze izglītības pētījumos. Datu 
apstrādes datorprogrammu (EXCEL, SPSS, Nvivo, 
u.c.) izmantošana izglītības pētījumos.   

4 Lekcija  

22. Praktiskajās nodarbībās iegūto kvalitat īvo un 
kvantitat īvo datu apstrāde ar datorprogrammu 
palīdzību. Rezultātu prezentācija.  

4 Praktiska nodarbība 

23. Izglītības pētījumu metodoloģiju un metožu 
integrēšanas iespējas e-studiju pētījumos: 
komplementārās pieejas iespējas. 

2 Lekcija  

24. Izglītības pētījuma metodoloģija un metodes   
promocijas darba plānošanas un dizaina kontekstā. 

2 Lekcija  

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Patstāvīgais darbs (lekciju materiālu, mācību un 
papildliteratūras studijas), lai sagatavotos semināriem. 

30 

2. Patstāvīgais darbs (lekciju materiālu studijas un citas 
aktivitātes), lai sagatavotos praktiskajām nodarbībām. 

30 

3. Patstāvīgais darbs praktiski realizēto metožu analīzē un 
interpretācijā.   

20 

4. Literatūras par pētījumu metodoloģiju un 
metodēm studijas, lai atrastu un izdalītu galvenās 
mūsdienu izglītības pētījumu metodoloģijas 
problēmas. 

20 

5. Literatūras par e-studiju pētījumiem studijas un 
analīze. 

20 
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*Prasības KRP iegūšanai Eksāmens:  

1) vienas patstāvīgi izraudzītas pētnieciskās problēmas e-
studiju jomā izpēte, izmantojot komplementāro 
metodoloģisko pieeju izglītības pētījumiem, kā arī rakstiska 
atskaite un mutiska prezentācija par veikto pētījumu pēc 
piedāvātās struktūras (sākot no pētījuma ieceres līdz ievākto 
datu apstrādei, interpretācijai un secinājumiem);    

2) Piedalīšanās doktorantu diskusijā par izglītības pētījumu 
metodoloģijas jautājumiem, argumentēti aizstāvot savu 
viedokli attiecībā uz kādu no iepriekš izraudzītām izglītības 
pētījumu metodoloģijas pamatproblēmām. 

*Mācību pamatliteratūra Geske, A., & Grīnfelds, A. (2001). Izglītības pētījumu 
metodoloģija un metodes. Rīga: RaKa.  
Kroplijs, A., & Raš čevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības 
metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.  
Garrison, D.D., & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st 
Century: A Framework for Research and Practice. RoutledgeFalmer: 
Taylor & Francis Group. 

Mācību papildliteratūra Krieviņš, V. (2005). Informācijas meklēšanas stratēģijas 
internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums: 
Rokasgrāmata-mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, 
profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Rīga : Multineo.  
Nucho, A.O., & Vidnere, M. (2003). Intervēšanas prasme. 
Rīga: Raka. 
Садмен С. (2005). Как правильно задавать вопросы: 
Введение в проектирование массовых обследований/Пер. с 
англ. А.А.Виницкой. Москва: Институт Фонда 
"Общественное мнение".  
Ruane J. M. (2005). Essentials of Research Methods: A Guide 
to Social Science Research. Oxford: Blackwell Publishing. 
Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods 
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KURSA KODS PedaD050 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 10  
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 30 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa l īmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 
– maģistra; 7- doktora) 

7 - doktora 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārīgā pedagoģija 

Zinātņu nozare/apakšnozare pedagoģija 
Kursa mērķi Kurss ir paredzēts doktorantu zinātniskās 

pētniecības kompetenču attīstīšanai, sniedzot 
doktorantiem informāciju par  promocijas  
darba izstrādi, pētnieciskā projekta realizēšanu 
un pārskata uzrakstīšanu par iegūtajiem 
pētnieciskā darba rezultātiem promocijas darba 
veidā pedagoģijas vai izglītības  zinātņu jomā, 
attīstot pētnieciskā darba kompetenci 
pedagoģisko problēmu analīzē un  inovatīvu 
risinājumu izstrādē. 

Kursa uzdevumi 1) sistematizēt un bagātināt doktorantu 
zināšanas izglītības pētījumu teorētiskajās  
paradigmās un  metodoloģijā; 
2) sniegt detalizētu ieskatu kvalitatīvo metožu 
teorijā un pētījuma realizēšanas 
metodoloģiskajos jautājumos; 
3) attīstīt  kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu 
lietošanas prasmes, kā arī apgūt  šo 
metodoloģiju savstarpējās sintēzes iespējas; 
4) analizēt izglītības pētījumus un to  rezultātus;  
5) pilnveidot doktorantu interpretācijas prasmes 
pedagoģisko problēmu analīzē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētnieciskā darba kompetences 

Kursa valoda latviešu 

Kursa nosaukums Izglītības pētījumu metodoloģija 
Educational Research Methodology 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E – studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Al īda Samuseviča Pedagoģijas katedra Dr.paed., prof. 
Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 5  
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KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek apgūtas pētniecības procesā  nepieciešamās zināšanas par izglītības 
pētījumu teorētiskajām  paradigmām un  metodoloģiju, promocijas darba izstrādes 
pamatnoteikumiem, zinātniskā darba specifiku, organizāciju un ētiku. Tiek aktualizēta 
pētnieka konstruktīvā un multikulturālā subjekta pozīcija pedagoģisko problēmu 
risināšanas kontekstā. Kursā tiek akcentēta izglītības pētījumu aktualitāte un nozīme e-
studiju  pētījumu attīstīšanā un īstenošanā. Kursa īstenošanas procesā tiek apgūtas 
pētniecības stratēģijas,  aktualizētas doktorantu kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības 
kompetences. Tiek attīstītas šādas doktorantu pētnieciskā darba kompetences: problēmas 
un zinātnisko kategoriju definēšanā, pētījuma teorētisko un praktisko metožu izvēlē un 
lietošanā, projektēšanas un plānošanas prasmes, tiek vingrinātas prasmes izstrādāt 
patstāvīgu pētniecisku projektu, kā arī  inovatīvu pieeju  zināšanu atklāsmē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 

nodarbības, 
laboratorija

s darbi) 

1. Pētnieciskā procesa 
organizācija izglītībā 

Pētnieciskā procesa principi. 
Ētikas jautājumi pētniecībā. Pedagoga 
personība un pedagoģiskās spējas 
pētniecībā. 
Pedagoģiskā intuīcija, improvizācija un 
pedagoga individualitātes radošums. 
Pedagoģiskās pētnieciskās darbības 
pašrefleksija. 
Pētniecības stratēģijas 
Izglītības pētījumu teorētiskās  
paradigmas 
Pētnieciskā procesa struktūra. 
Promocijas darba izstrādes 
raksturojums. Pētījuma problēma un 
temats. 
Pētījuma zinātniskās kategorijas, to 
definēšanas prasības.Pētījuma objekts 
un priekšmets. Pētījuma 
terminoloģija : atslēgas vārdi,  
intelektuālā 
domu karte. 
Promocijas darba  mērķis un uzdevumi. 
Hipotēžu definēšana pedagoģiskajā 
pētījumā. 
Teorētisko studiju mērķis: teorētisko 
atziņu konceptuālais modelis. Sākšana 
bez teorijas. 
Hermeneitiskā pieeja. Teoriju vadītās 
analīzes. Teorētiskās orientācijas 

20 3 -  
lekcijas 

 
 

10 - 
semināri 
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izvēle. 
2. Pētījuma 
metodoloģija un tās 
dimensijas 

Metodoloģijas būtība un saturs. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētniecības salīdzinājums. 
Pētniecisko paradigmu cīņa. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētniecības stereotipi. 
Pētījuma dimensijas. Kvalitatīvās 
procedūras zinātniskums. 
Pētījuma metodes (teorētiskās un 
empīriskās), to raksturojums izglītības 
zinātnēs. 

30 4 – 
lekcijas 

10 - 
semināri 

3. Pētniecisko datu 
interpretācija, 
aprobācija un pētījuma 
rezultātu noformēšana 

Pētniecisko datu apstrādes un 
sistematizācijas veidi un iespējas. Datu 
analīzes soļi. 
Datu vākšanas metodes. Kvalitatīvo 
datu analīze. Ticamības un validitātes 
sasniegšana. 
Analīzes subjektīvā daba. Analīzes 
ruinēšanas process.  
Analīzes procesa dinamiskā daba. 

30 3 – 
lekcijas  

10 - 
semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko avotu studijas 
Patstāvīgo darbu izstrāde: zinātnisko kategoriju definēšana 
atbilstoši pētījuma problēmai,  konceptuālā pētījuma modeļa 
izstrāde, pētījuma metodoloģijas izveide un pamatojums. 

120 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens par promocijas darba izstrādes procesu: 

pētījuma loģikas, struktūras un pētnieciskās 
metodoloģijas pamatojums. 
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Mācību 
pamatliteratūra 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Alvesson, Mats. Reflexive Methodology : New Vistas for 
Qualitative Research / Mats Alvesson, Kaj Skoldberg. - 
London : Sage Publications, 2000. - Vlll, 322 p.  

2. Geske A., Grīnfelds A., Izglītības pētniecība. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. 

3. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. – Rīga: Mācību 
grāmata, 1998.- 104 lpp 

4. Bogdan, Robert C. Qualitative Research for Education : an 
Introduction to Theory and Methods / Robert C. Bogdan, 
Sari Knopp Biklen. 5th ed. - New York : Pearson, 2006. - 
xiv, 304 p.  

5. Cohen, Louis. Research Methods in Education / Louis 
Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison. 5th ed. - 
London : RoutledgeFalmer ; New York, 2006. - xvi, 446 p. : 
ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 407-
437) and index. - Pieejams arī tīmeklī WWW.URL.: 
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0649/99088211-
d.html.  

6. Bryman, Alan. Social Research Methods / Alan Bryman. 
2nd ed. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 
c2004. - xiv 592 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical 
references (p. [547]-565) and indexes. - Pieejams arī tīmeklī 
WWW.URL: 
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0621/200455511
5-d.html. 

7. Buckingham, Alan. The Survey Methods Workbook : from 
Design to Analysis / Alan Buckingham and Peter Saunders. 
- Cambridge, UK : Polity ; Malden, MA, 2004. - xiii, 309 p. 
: ill. ; 26 cm. - Pieejams arī tīmeklī WWW.URL: 
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip045/2003013538.html.  

8. Internet Research Methods: A Practical Guide for the Socila 
and Behavioural Sciences / Claire Hewson, Peter Yule, 
Dianna Laurent, Carl Vogel. - London : SAGE Publ., 2003.  

9. The A-Z of Social Research : A Dictionary of Key Social 
Science Research Concepts / Edited by Robert L. Miller and 
John D. Brewer. - London : SAGE Publications, 2003. - 345 
p. 

10. Freebody, Peter. Qualitative Research in Education : 
Interaction and Practice / Peter Freebody. - London : SAGE 
Publications, 2003. - 234 p.  

11. Corbetta, Piergiorgio. Social Research : Theory, Methods 
and Techniques / Piergiorgio Corbetta ; Transl. from the 
Italian by Bernard Patrick. - London : SAGE Publications, 
2003. - 328 p.  

12. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un 
metodes. – Rīga: RaKa, 2001., - 108 lpp. 

13. Inne R., Sametis O. Pedagoģiskās analīzes matemātiskās 
metodes. – Rīga, 1988. 

14. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes 
pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. Un 2. Grāmata. – 
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Rīga: Izglītības soļi, 2002. 
15. Kroplijs A., Malgožata R. Kvalitatīvās pētniecības metodes 

sociālajās zinātnēs. – Rīga: RaKa, 2004. – 178 lpp. 
16. Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoģijā: Mācību 

līdzeklis. – Liepāja: LPA, 2000. – 96 lpp. 
17. Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoģiskajā procesā. – 

Liepāja: LiePA, 2000. – 81 lpp. 
18. Škoļnikova T. Zinātniskā pētījuma metodoloģija un 

metodika sporta pedagoģijā. – Rīga: Vārti, 1998. – 30 lpp. 
19. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā: Teorija. 

Pieredze. Prakse. – Rīga: RaKa, 2004. – 204 lpp. 
20. Educational Reserch. Methodology, and Measurement: An 

International Handbook / Edited by J.P. Keeves, - 
University of Melbourne, Viktoria, Australia, 1990 – 832 p. 

21. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в 
педагогике и психологии/ Пер. с англ. Под общ. ред. 
Ю.П. Адлера. – Москва, 1976. 

22. Mason, Jennifer. Qualitative Researching / Jennifer Mason. 
Second Edition. - London : SAGE Publications, 2002. - 223 
p.  

23. Silverman, David. Interpreting Qualitative Data : Methods 
for Analysing Talk, Text and Interaction / David Silverman. 
2nd edition. - London : SAGE, 2001. - 325 p.  

24. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы 
педагогического исследования. – Москва: Академия, 
2003. – 207 с. 

25. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования : 
Описание, обьяснение, понимание социальной 
реальности : : Учеб. для высш. учеб. заведений / 
В.А.Ядов ; Ин-т Социологии РАН ; в сотруднич. с 
В.В.Семеновой. - Москва : Добросвет, 2000. - 596 с.  
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KURSA KODS PsihD001 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas 

5 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina Strazdi ņa Psiholoģijas katedra Docente, Dr. psych. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 
40 st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

*Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

10 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 
maģistra; 7- doktora; P – 
profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daļa, kurā 
kurss jāapgūst) 

Pedagoģiskā psiholoģija 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģiskā psiholoģija 
*Kursa mērķi Iepazīstināt doktorantus ar ilgtspējīgas izglītības 

psiholoģiskajiem aspektiem un piedāvāt stratēģijas 
ilgtspējīgas izglītības realizēšanai, akcentējot dažādu 
psiholoģijas virzienu jaunākos sasniegumus 

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar ilgtspējīgas attīstības dažādām teorijām, 
nostādnēm un pētījumiem. 
2. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos 
par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 
3. Attīstīt doktorantu izziņas intereses un pilnveidot 
profesionālo kompetenci 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sekmīgi apgūstot šo kursu , doktoranti iegūst izpratni 
par ilgtspējīgas attīstības būtību un par izglītības 
ilgtspējīgai attīstībai koncepcijas pamatiem, 
priekšstatu par tās realizācijas pieejām un 
principiem, priekšnosacījumiem un nodrošinājuma 
instrumentiem.  
Doktoranti varēs patstāvīgi analizēt un vērtēt 
ilgtspējīgas attīstības vispārīgos procesus  

*Kursa nosaukums latviski Ilgtspējīgas izglītības psiholoģija 
*Kursa nosaukums angliski Psychology of Sustainable Development 
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Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
 

*KURSA ANOTĀCIJA 
ANGLISKI 

 
Kurss sastāv no 3 integrētām daļām: 1.Ilgtspējīga 
attīstība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai; 2. 
Izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešana: mācību 
stratēģijas, metodes un metodiskie paņēmieni; 3. 
Piemēri un inovāciju un nākotnes izglītības 
tendences 

Course consists from 3 integrated 
parts: 1. sustainable development and 
education for sustainable 
development; 2. sustainable 
development establishment for 
education: strategies of learning, 
methods and methodical techniques; 
3. Examples and innovations and 
futures education trends 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ilgtspēj īga attīstība un izglītība ilgtspēj īgai 
attīstībai  
1.1. Ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības jēdziens: 

Jēdziena vēsturiskā attīstība.  
1.2. Ilgtspējīgas attīstības saturs: ilgtspējīgas 

attīstības ekoloģiskais, sociālais, ekonomiskais 
un kultūras aspekts.  

1.3. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: ideja/jēdziens, 
vēsturiskā attīstība. Izglītības ilgtspējīgai 
attīstībai principi. Vides izglītība un izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai: kopīgais un atšķirīgais.  

4 Lekcija 
Seminārs 

2. Līdzsvarotas attīstības plānošana - trīs 
komponentu pieejas. Sociāli ekonomiskā un 
teritorijas plānošana. Vides plānošana un rīcības 
programmēšana. Vide un tehnoloģijas. 
Pamatkritērijs - sabiedrības līdzdalība. Pro-aktīva 
un re-aktīva sabiedrības iesaiste un piedalīšanās 

4 Lekcija 
Seminārs 

3. Ilgtspējīgas attīstības (sabiedrības) indikatori. 
Metodoloģijas - starptautiskās sadarbības (ANO), 
satura, procesuālie, instrumentālie. Ekoloģiskais 
nospiedums. Pamatprasības un sabiedrības 
līdzdalības modeļi to izstrādē. Latvijas 
problēmsituācija 

4 Lekcija 
Seminārs 

4. Baltic Agenda 21 - Baltijas jūras reģiona valstu 
un organizāciju sadarbība. Agenda 21 - Rīcības 
programma 21. gadsimtam. Dimensijas: Sociāli - 
ekonomiskā, dabas vide, sabiedrības, izglītība un 
līdzdalība (mērķgrupas), instrumenti. Nacionālās 
programmas, reģionālā un "Local Agenda 21" 
municipalitātes attīstībā. Ilgtspējīgas kopienas 
kritēriji. Problēmstudijas un demonstrējuma 
projekti, Latvijas piemēri 

4 Lekcija 
Seminārs 
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5. Sabiedrības attīstības tendences pasaulē un 
Latvijā 20. gs. II pusē un izglītības filozofijas un 
paradigmu maiņa, tā atspoguļojums Latvijas 
izglītības likumdošanā 

4 Lekcija 
Seminārs 

6. Globālā izglītība (Global Education). Globālās 
mijatkarības un vides izglītības to integrācijā - 
mērķis un modelis. Globālās izglītības dimensijas: 
problēmu, telpas, laika un iekšējā dimensija. 
Nākotnes darbnīcas (Zukunft Werkstatt) metodika. 
Problēmstudija. Dialoģiskās mācību metodes 

4 Lekcija 
Seminārs 

7. Attīstības izglītība (Development Education). 
Sociālā, ekonomiskā un tehnoloģiskā, 
kultūrvēsturiskā vides izglītība: Atsevišķais un to 
vienotība. Urbānā un lauku vide izglītībā. 
Mantojuma izglītība (Heritage Education). 
Nākotnes izglītība (Future Education). Izglītība 
mieram (Peace Education). Cilvēktiesību izglītība 
(Human Rights Education) 

4 Lekcija 
Seminārs 

8. Vides izglītība un videszinātniskā izglītība. 
Skola, ārpusskola, tālākizglītība, pieaugušo un 
interešu vides izglītība. Vides un veselības izglītība 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā 

4 Lekcija 
Seminārs 

9. Attīstības un vides izglītības mijiedarbība un 
līdzsvarotība. "Apziņas izglītības" pieejas. 
Līdzsvarotas attīstības izglītība un izglītība 
līdzsvarotai attīstībai. 

4 Lekcija 
Seminārs 

10. Cilvēka attīstība mūžizglītības un ilgtspējīgas 
izglītības kontekstā: 
10.1. Vecumposmu psiholoģiskās attīstības 
īpatnības. 
10.2. cilvēka dzīves ciklu īpatnības. 
10.3. Krīzes kā izaugsmes faktors dažādos cilvēka 
dzīves ciklos. 
10.4. Profesionālās darbības izvēles un pilnveides 
ietekmējošie faktori. 

4 Lekcija 
Seminārs 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Ilgtspējīga attīstība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai 
2. Boloņas process ministru konferencē Londonā, dokuments 

„Uz Eiropas Augstākās izglītības telpu: atbildot 
globalizētās pasaules izaicinājumiem”. 

3. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.- 2013. 
4. Dzīves kvalitāte Latvijā, pētījuma analīze. 
5. Mūžiglītības stratēģija Eiropā un Latvijā. 
6. Ilgtspējīgas kopienas kritēriji. Problēmstudijas un 

demonstrējuma projekti, Latvijas piemēri. 
7. Pamatkompetences, to raksturojums. Pieaugušo pašizjūtas 

nosacījumi un profesionālās kompetences attīstība. 
8. Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšana. 
9. Terminu, jēdzienu, personības struktūras modeļu izpēte un 

8 
8 
 
 
8 
8 
8 
8 
 
 
8 
 
8 
8 
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analīze. 
10. Vajadzības un vērtības pieaugušo psiholoģijas kontekstā. 
11. Pieaugušo darbības motivācija. 
12. Pieaugušo pašpilnveidošanās iespējas, pašrealizācija. 
13. Laika menedžments. 
14. Stresa menedžments. 
15. Eseja par cilvēka attīstību mūža garumā un ilgtspējīgas 

izglītības filozofisko un psiholoģisko pamatu.   
16. Salīdzinoša pārskata izstrāde par cilvēka personības 

attīstības teorijām, akcentējot prasmi novērtēt cilvēku 
kopveselumā. Prezentācija  

17. Cilvēka dzīves ciklu raksturojums, nosakot profesionālās 
izaugsmes ietekmējošos faktorus. Prezentācija un 
pašvērtējums  

18. Diskusijas jautājumu izstrāde un materiāla sagatavošana 
par tēmu” Krīzes kā izaugsmes faktors dažādos cilvēka 
dzīves ciklos”. Diskusija un pašvērtējums 

 
8 
8 
8 
8 
8 
12 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
12 

 
*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 60 %.  

Aktīva piedalīšanās semināros -30%  
Pašvērtējums – 10 % 

  
 
*Mācību pamatliteratūra 1. ANO (2000) Tūkstošgades deklarācija. 

Tūkstošgades galotņu sanāksme 06.09.-
08.09.2000. Ņujorka  

2. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments.-R.: 
Balta eko, 2002. 

3. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: 
Jumava, 1998. -271 lpp.  

4. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība.- R.: 
LU, 2006. 

5. Juttvik, G. (red.) (2008) Izglītība pārmaiņām: 
ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās 
rokasgrāmata. Jeb pieejams tiešsasaistē 
http://www.balticuniv.uu.se/educ/index.htm vai 
Baltijas universitātes Skolotāju mājas lapā sadaļā 
Downloads 
(http://www.balticuniv.uu.se/teacher/index.php?o
ption=com_docman&task=cat_view&gid=109&It
emid=67 

6. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: 
raksturīgākās iezīmes. – R.: SIA Mācību apgāds 
NT, 1999. – 102 lpp. 

7. Lieģeniece D. Ievads androgoģijā. – R.: RaKa, 
2002. – 183 lpp. 

8. Pikeringa Pega. Personāla vadība. Kā prasmīgi 
motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – 
R.: J.Rozes apgāds, 2002. – 125 lpp. 

9. Teperveins K. Krīze kā izdevība. – Rīga, Solvita, 
2000.- 264 lpp. 

10. “A Sustainable Baltic Region” „Baltijas jūras 
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reģiona ilgtspējība”, materiāli 
http://www.balticuniv.uu.se/courses/sd/sd.htm   

11. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes.- 
R.: Mantojums, 2002.- 34 lpp. 

12. Svence G. Pieaugušo psiholoģija.- R.Zvaigzne 
ABC, 2000. 

13. Vakarneidžels, M., Rīss, V. (2000) Mūsu 
ekoloģiskās pēdas nospiedums. R: NORDEN 

14. Крайг Г. Психология развития.- С-Пб.: Питер, 
2000  

15. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: 
Прогресс,1990. 

16. Колесников В.Н. лекции по психологии 
индивидуальности. - М.: Институт психологии 
РАН, 1996. 

17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- С-Пб.: 
Питер, 1997. 

18. Ливехуд Б. Кризисы жизни – шанси жизни. – 
Калуга, 1994  

19. Maлкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы 
взослости. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 416 c. 

20. Maлкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого 
возраста. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 368 c.  

21. Майерс Д. Социальная психология. - СПб: 
Питер,1997.- 684 с. 

22. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: 
Академический Проект; Фонд «Мир»,2005.-
336 с. 

23. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология 
профессиональных деструкций. - М.: 
Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2005.- 240 с. 

Mācību papildliteratūra Adult Learning and Development: Perspectives from 
Educational Psychology. Book by Thomas Pourchot, 
M Cecil Smith; Lawrence Erlbaum Associates, 1998, 
-267p.  
EFS Europe Education for Sustainability - 
http://www.efseurope.org 
Juttvik, G. (red.) (2008) Studiju apļa dalībnieka 
rokasgrāmata. pieejams tiešsasaistē 
http://www.balticuniv.uu.se/educ/index.htm vai Baltijas 
universitātes Skolotāju mājas lapā sadaļā Downloads 
(http://www.balticuniv.uu.se/teacher/index.php?option=c
om_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=67).  
Juttvik, G. (red.) (2008) Vadlīnijas studiju apļa 
konsultantam. pieejams tiešsasaistē 
http://www.balticuniv.uu.se/educ/index.htm vai Baltijas 
universitātes Skolotāju mājas lapā sadaļā Downloads 
(http://www.balticuniv.uu.se/teacher/index.php?option=c
om_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=67 
Rompčiks, E. (2006). Gribam ilgtspējīgu attīstību. R: 
DUE vai 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ilgtspejiga_atti
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stiba/files/text/Darb_jomas//Book_gribamia.pdf 
Steigens, A. (1999) Nākotne sākas šodien. R: 
Nordik.  
VARAM (2000) Latvija no vīzijas uz darbību. 
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija. Rīga: VARAM.  
VARAM (2002a) Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnes Rīga: Apgāds Mantojums.  
VARAM (2002b) Latvijas nacionālais ziņojums “Rio 
+ 10” ANO Ilgtspējīgas attīstības konferencei 
Johanesburgā. Rīga.  
VIDM www.vidm.gov.lv 
 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

Boloņas procesa ministru konference Londonā, 2007. 
gada 18.-19. maijā 
Braše Laima. Pedagogu pašizjūtas nosacījumi un 
profesionālās kompetences attīstība.- 2001. -
http://www.politika.lv/index.php?id=6106 
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.- 2013. 
Mūžiglītības stratēģija Eiropā un Latvijā.- 
http://anton.world.lv/sakarup/main.php3?sub=view&RID
=530 
http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.asp
x?language=lv&docnr=31&year=2006  
Osis J, Ose L. Pētījumos balstītas stratēģijas 
tolerances veicināšana.- 2006. 
Pamatkompetences 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/031DN/
031_DK_LV.pdf 
International Journal of Sustainability in Higher 
Education.  
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KURSA KODS PedaD047 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Pētniecisko spēju attīstību veicinošas mācīšanās vides 
radīšana 
 

*Kursa nosaukums angliski Creating Learning Environment  Facilitating 
Development of Research Abilities 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Ukstiņa Pedagoģijas katedra asoc. prof., Pedagoģijas doktore 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 - doktora 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Izpratne par multimediju tehnoloģijām 
Izpratne par e – studiju  tehnoloģijām 
Izglītības filozofija un mūsdienu izglītības teorijas 
Didaktika modernismā un postmodernismā 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija / izglītības pētījumi 
*Kursa mērķi 
 
 

Veicināt atbildīgas, radošas uz jaunām tehnoloģijām  
izglītībā orientētas  personības veidošanos; 
Kursa ietvaros organizē pedagoģiskā procesa pētījumus, 
kuros identificē savas pētnieciskās spējas uz ilgspējīgas 
izglītības iegūšanas iespējām veicinošas vides veidošanu 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Veidot izpratni par uz demokrātiskiem principiem 
un humānām pieejām veidotu pētniecisko darbību 
pedagoģiskajā procesā augstskolā un skolā 

2. Veidot, uz pētnieciskās darbības pamata, spējas 
analizēt augstskolu un skolu didaktiku attīstošas 
vides un jaunu tehnoloģiju skatījumā 

3. Attīstīt prasmes organizēt pedagogu darbību  
mācību priekšmetu programmu izstrādei izmantojot 
multimedijus un  virtuālo vidi, pētnieciskajā darbā 
izvērtēt to efektivitāti 

4. Veidot prasmes attīstīt sadarbību starp citu 
augstskolu un skolu atbilstošo priekšmetu 
pedagogiem, lai  veidotu studentu un  bērnu prasmes 
savstarpēji strādāt virtuālajā vidē 
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5. Veikt pētniecisko darbību  par tehnoloģiju 
izmantošanas efektivitāti, par  pedagogu un vecāku 
gatavību izmantot multimedijus un e apmācību 
studentu un bērnu pašmācības un savstarpējas 
mācīšanās stimulēšanā 

6. Apgūt prasmi veidot atbalsta sistēmu pedagogiem, 
studentiem, bērniem un vecākiem e apmācības 
izmantošanas procesā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētniecisko spēju  apguves rezultātā spēj analizēt un izvērtēt 
jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanu pasaulē un savā 
valstī augstskolu un skolu darbā, spēj analizēt attīstošas 
vides nozīmi dažādu izglītības modeļu skatījumā, spēj 
izvērtēt  e – vides nozīmi mācīšanās procesā pedagogu un 
bērnu mijiedarbības  aspektā, spēj organizēt pedagogu 
darbību e - apmācības programmu izstrādē, izveidojas 
prasme veikt pētniecisko darbu par vides efektivitāti jauno 
tehnoloģiju izmantošanas aspektā, par  pedagogu gatavību 
izmantot jaunas tehnoloģijas, par pedagogu un bērnu 
problēmām jaunu tehnoloģiju izmantošanas procesā, spēj 
veidot atbalsta sistēmu pieaugušajiem un bērniem  

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss izstrādāts, lai veidotu 
pētnieciskās spējas  jaunu tehnoloģiju 
izmantošanas efektivitātē  augstskolu 
un skolu didaktikā, veidotu spējas 
analizēt un izvērtēt multimediju un e 
apmācības izmantošanas efektivitāti 
augstskolu un skolu darbā, praktiski 
vadīt programmu un tēmu izstrādi starp 
augstskolām un skolām  darbā par 
programmu veidošanu e – apmācībā, 
par priekšmetu vai tēmu apmācību e- 
apmācībā, kas sekmētu studentu un 
bērnu patstāvīgo darbību , 
pašapmācību un savstarpēju mācīšanos 

The course has been designed  to develop research 
abilities at efficient use of new technologies in the field 
of didactics of higher  educational establishments and 
schools, to develop abilities to analyse and evaluate the 
efficiency of multimedia and e-learning use in the work 
of higher  educational establishments and schools, to 
practically guide designing programs and themes 
among higher  educational establishments and schools 
concerning designing programs in e-learning,  
teaching/learning the subject or  themes in e-learning, 
which would facilitate students’ and children’s 
independent activity, self-study  and  interchange 
during the learning process. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Kas ir demokrātiska uz humānām pieejām veidots 
pedagoģiskais process? 
1.1. Izglītības teoriju analīze, attīstošas vides izpratne 

katrā no teorijām 
1.2. Vides loma mācīšanas un mācīšanās procesā 
1.3. Jaunas tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās procesā 

– par un pret 

8 
 

Seminārs 
Skolas un augstskolas vīzija, 
„prāta vētra”, grupas darbs - 

„nākotnes vīzija” 
 

2.  Izvērt ēt, ar pētnieciskām metodēm, izglītības 
paaugstināšanas iespējas izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, analizēt tās vietu didaktikā un attīstošas 
vides kontwekstā 
2.1. Pētnieciskās vides izvērtēšana un pārveidošana 
atbilstoši izglītības mērķu sasniegšanai. 
2.2. Pašizglītība un savstarpējā mācīšanās ar tehnoloģiju 
palīdzību; 
2.3. Studentu un bērnu motivācijas veidošana, kas virzīta 
uz bērnu sasniegumiem, atzīšanu, atbildību un darba 
vērtību, ko var sniegt jaunas tehnoloģijas 
 

4+6 
(Patst. 
pētn. 
darbs) 

 

Seminārs 
Diskusija, praktiskie darbi  

Grupu darbs – izstrādāt kādas 
tēmas pētnieciskos 

uzdevumus iekļaujot 
materiālu vākšanu 

multimedijos, internetā un 
datu apstrādi 

3. Organizēt programmu izstrādi un mācību 
priekšmetu apguvi izmantojot virtuālo vidi. 
3.1. Starpskolu sadarbības iespējas programmu izveidē 
3.2. Atsevišķu priekšmetu vai integrētu priekšmetu 
atsevišķu tēmu apguves iespējas, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas 

6 
 

Seminārs 
Praktiski veidot diskusiju e – 
vidē un izveidot sadarbību ar 

kādas skolas atbilstošo 
priekšmetu skolotājiem 

Patstāvīgie  praktiskie darbi, 
savstarpējā studējošo 

sadarbība virtuālajā vidē, 
diskusijas 

4. Pētnieciskās metodes e – studiju jomā.  
4.1. Veikt pētījumus par skolēnu mācīšanās īpatnībām un 
iewspējām humānās pedagoģijas skatījumā 
4.2. Veikt pētījumus par pedagogu, vecāku un skolēnu 
spējām un iespējām strādāt ar jaunām tehnoloģijām 

6 
 

Seminārs 
Pētījums, datu apstrāde, 

izvērtējums 
 
 

5. Atbalsta sistēmas izveidošana un tās nozīme jaunu 
tehnoloģiju izmantošanā mācīšanās procesā bērniem. 

5.1. Konsultēšana par darbības procesu, par mācību 
priekšmetu, par sadarbību, par savstarpējo 
atbalstu, personīgais konsultants. 

- padomdošana par programmas izveidi, par tās 
izmantošanu, par kopīgu mācīšanos;  

- iedrošināšana; 
- administrēšana. 

6 
 

Seminārs 
Veidot savstarpējas palīdzības 

modeļus 
 
 

6. Atbalsta un palīdzības stratēģijas pieaugušajiem 
(pedagogi, vecāki)  

4 
 

Seminārs 
Atbalsta modeļu praktiskā 

izstrāde 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Literatūras izpēte par izglītības paradigmu maiņu 
par humānās pedagoģijas relizācijas procesu 
vēsturikā skatījumā no 1990. gada. 

40 
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2. Pētījums par pieaugušo un bērnu izpratni un 
gatavību pielietot jaunas tehnoloģijas.pētījumu 
apkopojums un izvērtējums zinātniskajos rakstos 
un uzstāšanās zinātniskajās konferencēs 

3. Diskusijas veidošana (ar virtuālās vides 
palīdzību)  ar citu skolu (augstskolu) pedagogiem 
par priekšmeta programmu izveidi un atsevišķu 
tēmu izstrādi e – apmācībā. 

4. Izstrādāt palīdzības un atbalsta modeļus bērniem, 
pedagogiem un vecākiem 

60 
 
 
 

20 
 
 
 

30 
*Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā materiāla analīze, piedalīšanās diskusijās, 

sava pētnieciskā darba prezentācija konferencēs, grupu 
darba par pētniecisko darbību prezentācija, zinātnisko 
rakstu izstrāde.  Eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra 1. J. Uzulāns. Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā.-
R.: Raka, 2002 
2. R. Hahele Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. – 
R.: Raka, 2005 
3. Garde-Hansen, J. and Calvert, B.(2007) 
Developing a research culture in the undergraduate 
curriculum // Active Learning in Higher Education 
2007; 8; 105 
4. Davis, M.(2003) Barriers to Reflective Practice: 
The Changing Nature of Higher Education //Active 
Learning in Higher Education 2003; 4; 243 
5. Solomon, G., Schrum, L. (2007) Web 2.0: New 
Tools. New Schools Chapter 2. Students and 
Learning. – ISTE, 2007., 25-42 p. 
6. Richardson, W. (2008) The read/write 
web//Chapter 1 in the book Blogs, Wikis, Podcasts, 
and Other Powerful Web Tools for Classrooms.–
Corwin Press, 2008.,1-15p. 
7. Bransford, J., Vye, N., Stevens, R., Pat Kuhl, 
Schwartz, D., Philip Bell, et al. (2006).Learning 
Theories and Education: Toward a Decade of 
Synergy. In P. A. Alexander & P. H.Winne (Eds.), 
Handbook of educational psychology. Mahwah, 
N.J.: Erlbaum. 
8. .Robert Leach, Paul Dasan.  Making, Using and 
Adapting Materials 
9. The role of student support services in e – learning 
systems germ Universitat in Hagen, 2003 

Mācību papildliterat ūra 1.  Auziņš A. Tālmācība – vienādas iespējas visiem 
//Izglītība un kultūra, 1997, 10. lpp.  
2. Tālmācība Latvijā// brošūra – 1998 
3. Ivanova I., Kristovska I., Slaidiņš I. Tālmācības 
rokasgrāmata. – R.: RU „Mācību apgāds”, 1999 
4. Cooper,  H., Robinson, J. C., and Patall, E. 
A.(2006) Does Homework Improve Academic 
Achievement? A Synthesis of Research,1987–
2003//Review of Educational Research Spring 
2006, Vol. 76, No. 1, pp. 1–62 
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5.  Technology, open learning and Distance education, 
by  A. W. Bates 
6.  Media and Technology in European Distance 
Education, by A. W. Bates 
7. Hiebert, J., Morris, A. K., Berk, D. and Jansen, 
A. (2007) Preparing Teachers to Learn from 
Teaching//Journal of Teacher Education 2007; 58; 
47 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāls „Skolotājs”, 2007. /2 u.c.  
interneta materiāli: 
www.google.lv – informātikas tehnoloģijas izglītībā 
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KURSA KODS PedaD046 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5 KRP 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Blāzma Vikmane Pedagoģijas katedra Docente,  Dr. paed. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 200 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

20 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

7 - doktora 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija / skolas pedagoģija 
*Kursa mērķi Izveidot konceptuālu priekšstatu par pedagoga tēlu un 

viņa profesionālās darbības kompetencēm mūsdienu 
sabiedrības virzībā uz izglītības sabiedrību („sabiedrību, 
kas mācās“)  

*Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par jēdzieniem „kompetence“, 
„profesionālā kompetence“, balstoties uz 
Skolotāja profesijas standartu un dažādu autoru 
viedokļiem. 

2. Iepazīties ar pedagoga tēla vēsturisko mainību un 
nozīmi sabiedrības virzībā uz progresu teorētisko 
koncepciju skatījumā  

3. Analizēt Latvijas ievērojamāko skolotāju 
personības profesionālo kompetenču aspektā un 
viņu ieguldījumu pedagoģisko ideju attīstībā. 

4. Izveidot izpratni par pedagoga darbības 
psiholoģiskajiem pamatiem un audzināšanas 
nozīmi izglītības procesā. 

5. Raksturot pedagoģiski radošās darbības kvalitātes 
mācību un audzināšanas procesa sekmēšanā. 

6. Izvērtēt pedagoga profesionālās ētikas aspektus 
pedagoģiskajā saskarsmē un mijiedarbībā. 

7. Izvērtēt un refleksēt savas pētnieciskās darbības 
nozīmi pedagoga profesionālās kompetences 
kvalitatīvajās pārmaiņās. 

8. Aktīvi darboties diskusiju grupās par mūsdienu 

*Kursa nosaukums latviski Pedagogu kompetence 
*Kursa nosaukums angliski Teachers’ Competence  
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skolas kultūrvidi un pedagogu profesionālajām 
kompetencēm tās sakārtošanā un uzlabošanā. 

9. Izveidot darba grupas vīziju un izstrādāt projektu 
par nākotnes skolu un pedagoga profesionāla 
kompetencēm tās darbībā.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izveidota stabila un pozitīva pārliecība par skolotāja 
profesijas statusu un nozīmi mūsdienu sabiedrības virzībā 
uz mūžiglītību, par pedagoga lomas mainību skolas 
kultūrvidē un savas pētnieciskās darbības saistību ar 
pedagoga profesionālo kompetenču kvalitatīvo izmaiņu 
iespējām.  

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Mūsdienu sabiedrībā aktualizējas izglītības kvalitātes 
un audzināšanas nozīme skolēnu integratīvi ekoloģiskā 
domāšanā un  kultūrvērtību apguvē, to saglabāšanā un 
radošā tālāknodošanā, tāpēc svarīgi tradicionālo 
izpratni par pedagoga darbības filosofiskajiem un 
psiholoģiskajiem pamatiem, viņa profesionālajām 
kompetencēm papildināt ar jaunākajām pedagoģiski 
psiholoģiskajām atziņām skolu izglītības procesa 
optimizācijas sekmēšanā. 

In modern society the role of the education 
quality  and of upbringing  in school 
students’ integrative ecological thinking and 
acquisition of cultural values, in their 
preservation and passing them over in a 
creative way is gaining a stronger focus; 
therefore it is significant to supplement the 
traditional treatment of the philosophical 
and psychological bases of the teachers’ 
activity, their professional competencies 
with the latest pedagogical-psychological 
ideas on promoting optimisation of the 
educational process at school. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss 
dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 

nodarbības, 
laboratorija

s darbi) 
1. Pedagoga misija un profesionālo kompetenču vēsturiskā 
mainība  
1.1. Jēdziena „pedagoga profesionālā kompetence“ vēsturiskā 
attīstība un  mūsdienu izpratne 
1.2. Pedagoga profesionālais prestižs un statuss sabiedrībā 
1.3. Pedagoga personības emocionālā inteliģence  
1.4. Izcilāko Latvijas pedagogu darbība  pedagoģisko ideju un 
pedagoģiskās meistarības attīstībā 

1.5.Attieksmes pret bērnu vēsturiskā maiņa sabiedrībā un skolā 

8 8 

2.Pedagoga kompetences psiholoģiskie aspekti  
 2.1. Personība pedagoģiskajā aspektā 
2.2. Pedagoģiskā procesa un pedagoģiskās mijiedarbības 
psiholoģiskie pamati 
2.3. Saskarsmes psiholoģiskie aspekti  pedagoga kompetences 
raksturojumā 
2.4. Izglītības un audzināšanas procesa diferenciācija un 
individualizācija mācību motivācijas izveidē 

2.5. Pedagoģiskā kolektīva psiholoģiskais mikroklimats 

8 8 
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3.Pedagoga kompetences pedagoģiskie aspekti  
3.1. Pedagoga profesionālā izaugsme un meistarība mūžizglītības 
kontekstā 
3.2. Didaktisko modeļu daudzveidība 
3.3. Skolēnu pētnieciskās un radošās darbības sekmēšana 
informatīvās tehnoloģijas vidē   
3.4.Pedagoga lomas un funkciju maiņa ceļā uz nākotnes skolu  
3.5.Pedagoga vispārējās un specifiskās prasmes skolēnu mācību 
vides organizācijā 

8 8 

4. Audzināšana kā pedagoģiska kompetence un problēma 
4.1. Audzināšanas būtība un saturs 
4.2. Audzināšanas pamatprincipi un to realizācija 
4.3. Audzināšana etniskas un  multikulturālas sabiedrības vidē 
4.4. Pedagoga audzinoši izglītojošo funkciju aktualizācija 
sabiedrības globalizācijas un ekoloģijas problēmu situācijā  
4.5. Jaunās paaudzes ievirze kultūrvērtību pasaulē un veselīga 
dzīvesveida apguvē 
4.6. Pedagoga profesionālā ētika audzināšanas darbā. 

8 8 

5. Pedagoga pētnieciskās darbības virzieni un to ietekme uz 
izglītības kvalitāti  
5.1. Mācību un audzināšanas satura pilnveide labākās pedagoģiskās 
pieredzes un inovāciju izpētē, radošā pārņemšanā un bagātināšanā 
5.2. Skolēnu emocionālās, intelektuālās un sociālās attīstības 
vienotības sekmēšana vērtībizglītības kontekstā sagatavojot darba 
dzīvei un mūžizglītībai 
5.3. Skolēnu izziņas interešu, radošo spēju, attieksmju, atbildības, 
pienākuma apziņas, pašnovērtējuma prasmju u.c. personības 
attīstības virzienu un kvalitāšu sekmēšana 

 16 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Profesijas standarta, Valsts izglītības sistēmas un skolotāju 
darbību reglamentējošo dokumentu un normatīvo aktu 
izpēte un rakstiska analīze  

2. Pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras izpēte un 
rakstiska analīze, atbilstoši apgūstamās studiju kursa tēmas 
saturam 

3. Iedziļināšanās savas pētnieciskās tēmas pedagoģiskajās un 
psiholoģiskajās aktualitātēs, to rakstiska analīze  un 
publiska prezentācija grupu diskusijās un semināros 

4. Aktīva iesaistīšanās grupu darbā, diskusijās par analizējamo 
tēmu. 

5. Izstrādāt miniprojektu par nākotnes skolas kultūrvidi, 
izglītības kvalitātēm un skolotāja profesionālās darbības 
kompetencēm izglītības kvalitātes nodrošināšanā un 
prezentēt to eksāmenā. 

20 
 
 

50 
 
 

30 
 
 
 
 

20 

 
*Prasības KRP iegūšanai 1. Īsa rakstiska atskaite tēžu veidā par katras kursa 

tēmas apguves rezultātiem. 
2. Referāta izstrāde un prezentācija par vienu no 

ievērojamākajiem Latvijas pedagogiem viņa 
profesionālās kompetences un personības 
emocionālās inteliģences aspektā. (referāta 
apjoms: 7-8 lpp. datorrakstā) 

3. Miniprojekta „Skolotājs un skolēns nākotnes 
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skolas kultūrvidē“  izstrāde un prezentācija   
 
*Mācību pamatliteratūra 1. Aizsila, A. Pedagoga profesionālās kompetences 

pilnveide. Pedagoģijas Vēstures  pētniecība 
Baltijas valstīs. Starptautiskas konferences 
zinātnisko rakstu krājums 2004.gada 14.-15.maijs. 
Rīga: RaKa, 115.-122. lpp. 

2. Anspaks, J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: 
RaKa, 2003. – 467 lpp. 

3. Beļickis, I. Skolotāja profesionālās meistarības 
pamatfunkciju parametru kopumi. Domas.-Nr.5.-
Rīga: Pedagogu izglītības atbalsta centrs. 1996. 

4. Koķe, T. Skolotāja profesija mūsdienās: izglītība, 
karjera, pašapziņa. Skolotājs. 2001. 

5. Kuzņecova, A. Profesionālās ētikas pamati. Rīga: 
RaKa 2003.-201. lpp. 

6. Maslo I. Skolotāju kompetences izpratne teorijas 
un prakses vienotībā // Skolotājs. 2002. – Nr.4., 
8.-14. lpp. 

Mācību papildliterat ūra 7. Alens, D., Nerne, D. Skolēnu izaugsmes 
veicināšana. – Rīga: Skolu atbalsta centrs, 2000. – 
110. lpp. 

8. Baldiņš, A., Raževa, A. Skolas un ģimenes 
sadarbība. Rīga: Pētergailis, 2001.-81. lpp. 

9. Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību. Madona: 
Lielvārds, 1995. – 207 lpp. 

10. Beikers, K. Bilingvisms un bilingvālās izglītības 
pamati. Rīga: Nordik, 2002.  

11. Beļickis, I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: 
RaKa, 2001. – 203 lpp. 

12. Bikše, K. Lūdzu, skolotāj... ievadlekciju kurss 
mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā. I un II daļas. 
Rīga: Kvalitātes vadība, 2008. 127  lpp. 

13. Broks, A. Izglītības sistemoloģija. Rīga:  2000.  
14. Cukermans, G., Polivanova, K. Ievads skolas 

dzīvē. Rīga: eksperiments, 1994. – 160 lpp. 
15. Čehlova, Z., Grinpauks, Z. Skolēnu integratīvo 

prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 2003. – 114 lpp. 
16. Fišers, R. Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa, 

2005. – 324 lpp. 
17. Fišers, R. Mācīsim bērniem mācīties. Rīga: RaKa, 

2005. – 219 lpp. 
18. Fulans, M. Pārmaiņu spēki: Izglītības reformu 

virzieni. Rīga:Zvaigzne ABC, 199. – 166 lpp. 
19. Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1998. – 394 lpp. 
20. Kopeloviča, A., Žukovs, L. Skolotāju izglītība 

latvijā 1940 – 2000. Rīga: RaKa, 2004. – 223 lpp. 
21. Kopmane, P., Petermane, L. Demokrātijas 

pieredze skolā. Rīga: Raka, 1999. – 173 lpp. 
22. Kručiņina, M., Magdaļenoka, I. Mūsdienu skolas 

vadība. Rīga: RaKa, 2001. – 223 lpp. 
23. Kuzmina, N. Pamatprasības profesionāli 

pedagoģiskās kompetences diagnostikai: Latvijas 
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izglītības Foruma konferences materiāli . Rīga, 
1999. 

24. Laikmets un personība. Rakstu krājums 7/sast. un 
zin red. A.Krūze, Rīga: RaKa, 2006. – 239 lpp. 

25. Laikmets un personība. Rakstu krājums 9/sast. un 
zin red. A.Krūze, Rīga: RaKa, 2008. – 395 lpp. 

26. Lanka, A. Pedagoga un audzēkņa mijiedarbība 
mācību vidē. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 
1999. – 48 lpp. 

27. Ļaščenko, A., Druzika, L. Humānas un efektīvas 
skolas veidošana. Rīga: Raka, 2004. – 196 lpp. 

28. Picka N. Paidagoģiskā psicholoģija. Ķelne, 
Selgas apgāds, 1990. – 160 lpp. 

29. Salīte, I., Pipere, A., Grišāne, O. Integrēta 
mācīšanās mūsdienu humānās pedagoģijas 
skatījumā, tās satyurs un metodiskais 
nodrošinājums. Daugavpils: DPU, 1998. – 94 lpp. 

30. Stabiņš, J. Skolotāja misija. Rīga: RaKa, 2001. 
31. Students, J.A. Vispārīgā paidagoģija. Rīga, Fr. 

Baumaņa apgāds, 1933. – 652 lpp. 
32. Šiļņeva, L., Eglīte, E. Kas ir problēmbalstīta 

izglītība. Rīga: Attīstība, 2001. – 130 lpp. 
33. Šmite, A. Izglītības iestādes vadība. I daļa. 

Pedagogs. Organizācija. Pārmaiņas. Rīga: RaKa, 
2004. – 256 lpp. 

34. Špona, A. Audzināšanas process teorijā un 
praksē. Rīga: RaKa, 2004. – 191 lpp. 

35. Vilkaste, A. Skolas ilgspējīgas attīstības 
plānošana. Rīga: RaKa, 2003. 

36. Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: 
RaKa, 2001. – 275 lpp. 

37. Žukovs, L. Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss. 
Rīga: RaKa, 303 lpp. 

38. Колечко, А. К. Психология и технологии 
воспитания. Монография. Спб.: КАРО, 2006.- 
416 с. 

39. Клюева, Н. В., Бартакова С. Н., Варенова Ю. 
А. и др. Педагогическая психология. М.: 
ВЛАДОС – ПРЕСС, 2004., 398 с. 

40. Коломинский, Я. Л., Плескачева, Н. М., Заяц, 
И.И. и др. Психология педагогического 
взаимодействия. – Спб.: Речь, 2007., 240 с.  

41. Реан, А.А. Психология и психодиагностика 
личности. – Спб.: Прайм – ЭВРОЗНАК, 2008., 
255 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. www.atlants.lv/konspekts/pieauguso-pedagoga-
kompetences/414557/-44k 

2. www.iac.edu.lv/pk/merki.htm=10k 
3. www.ppf.lu.lv 
4. www.tip.edu.lv/faili/ES  
5. Eiropas mūžizglītības vides izveidošana: Eiropas 

Komisijas paziņojums. – 
http:www.laea.lv/laea/?x=doc 

6. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. 
gadam, MK rīkojums Nr. 742, 27.09.2006. 
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7. Profesijas standarts. Skolotājs. Izglītības un 
zinātnes ministrijas rīkojums Nr. 116, 27.02.2004. 

 
 
Kursa autors:  Blāzma  Vikmane 19.05.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokola Nr. 9 21.05.2009. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Blāzma Vikmane 01.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS VadZD003 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā plānošana izglītībā 
*Kursa nosaukums angliski Changing Management and Strategic Planning in 

Education 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

E studiju tehnoloģijas un pārvaldība 

*Statuss (A, B, C daļa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

5 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Oskars Zīds Vadībzinātņu katedra Dr.paed., profesors 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

32 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 (semināri) 

Laboratorijas darbu skaits Patstāvīgais darbs 120 stundas 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

7 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Profesionālā maģistra programma vadībzinātnes un 
izglītības zinātnēs 

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne, izglītības vadība 
*Kursa mērķi 
 
 

Pamatojoties uz pārmaiņu teorijas galveno nostādņu 
analīzi, iepazīstināt doktorandus ar pārmaiņu būtību, to 
lomu izglītības attīstībā un palīdzēt doktorandiem 
izprast pārmaiņu pārvaldību izglītības institūcijās. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izvērtēt Latvijas izglītības sistēmas attīstību pēc 
valstiskās neatkarības atgūšanas. 

Salīdzināt un novērtēt Latvijas pārmaiņas izglītībā 
ar norisēm Eiropā un pasaulē. 

Veidot sistēmisku skatījumu par izglītības procesu, 
kas ir nepārtrauktā attīstībā. 

Pamatojoties uz vadības teoriju atziņām, izstrādāt 
un prezentēt izglītības iestādes attīstības 
projektu. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par pārmaiņu būtību, to nozīmi Latvijas 
izglītības attīstībā. 

Zināšanas par pārmaiņu procesu vadību un spēja šīs 
zināšanas izmantot praksē izglītības institūcijās. 

Sistēmskatījums uz pārmaiņām to globālajā kontekstā. 
Vadītāju kompetenču pilnveide pārmaiņu 

menedžmentā (plānošanā, organizēšanā, 
motivēšanā, kontrolē) 

Kursa valoda latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Course evaluated Education System 
and Mission of Education 
Institution and the Place in the 
Process of Change in Latvia from  
Authoritative to Democrative 
Country with the Open and 
Integrated Education in the World. 
Are analyzed the Access to 
Education, Orientation to lifelong 
learing and Centralization and 
decentralization problems in 
Education as the Democratization 
and the humanisation of 
globalization and on the 
international context. Are offered 
to study the management functions, 
level, managers’ types and their 
required competencies. Subject to 
the systemic approach, students are 
presented managements aspects: 
human, organization and resource 
management. Through educational 
institutions development project 
methodology, students examine the 
theoretical model development 
project for the preparation, 
development and approbation. 
 

Kursā izvērtēta izglītības sistēma un izglītības 
institūciju misija un vieta Latvijā pārmaiņu procesā no 
autoritatīvas uz demokrātisku valsti ar atvērtu un 
pasaulē integrētu izglītību. Tiek analizēta izglītības 
pieejamība., orientācija uz mūžizglītību, centralizācijas 
un decentralizācijas problēmas izglītībā, 
demokratizācija un humanizācija globalizācijas un 
internacionālajā kontekstā. Tiek piedāvātas studēt 
vadīšanas funkcijas, vadības līmeņus, vadītāju tipus un 
viņiem nepieciešamās kompetences. Ievērojot 
sistēmstrukturālo pieeju, tiek iepazīti vadīšanas aspekti: 
cilvēku, organizāciju un resursu vadīšana. Izmantojot 
izglītības iestāžu attīstības projektu metodiku, izvērtē 
teorētisko modeli attīstības projekta sagatavošanai, 
izstrādei un aprobācijai.  

 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Izglītības un skolas misija un vieta Latvijā. 
Izglītības misija un tā būtība. 
Izglītība Latvijas tautsaimniecībā un sociālajā 

dzīvē. 

2 st. lekcijas 

Latvijas izglītības attīstības konceptuālās 
nostādnes. 

Priekšstats par koncepciju un tās izstrādāšanu. 
Izglītības attīstības kvalitatīvais aspekts. 
Izglītības optimāla attīstība. 
Izglītības resursu un to nodrošinājums. 

2 st lekcijas 

Nacionālais attīstības plāns. 
NAP būtība. 
Reģiona sabalansēta attīstība. 

2 st lekcijas 
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Politcentrisms izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanā. 

NAP ideju iestrādāšana izglītības plānošanā 
reģionos un izglītības iestādēs. 

 
Pārmaiņu būtība un tās raksturojums. 
Pārmaiņas kā nepārtraukta attīstība. 
Pārmaiņu virzītājspēki. 
Vadītāju loma pārmaiņu vadīšanā. 
Izglītības iestādes iekšējās un ārējās vides 

pārmaiņas. 
 

2 st lekcijas 

Pretošanās pārmaiņām. 
Pārmaiņu posmi. 
Stresa pārvarēšanas veidi. 

2 st lekcijas 

Pārmaiņu pārvald ība. 
Pārmaiņu plānošana izglītības institūcijā. 
Darbinieku motivēšana. 
Pārmaiņu norises organizēšana. 

2 st lekcijas 

Pārmaiņu procesa rezultāti un to izvērt ēšana. 
Kvalitatīvie un kvantitatīvie vērtēšanas kritēriji, 

to pielietojums. 
Rezultātu interpretācija un darbības korekcija. 

2 st lekcijas 

Vadītājs pārmaiņu procesā. 
Vadītāja personība un tās nozīme pārmaiņu 

procesa organizēšanā. 
Stratēģijas veidošana kā mācību process – 

veiksmīgu pārmaiņu priekšnoteikumus. 
Vadīšanas modeļi organizācijā. 
 

2 st lekcijas 

Doktorsemināri  
Pārmaiņu process Latvijas izglītībā 

globalizācijas apstākļos. 
M.Fulana monogrāfijas „Pārmaiņu spēki” idejas 

un to aktualizācija izglītībā. 
Pārmaiņu pārvaldība un izglītības institūcijas 

attīstības plānošana. 
Kvalitatīvo un kvantitatīvo diagnostikas 

metodiku aprobācija. 
Līdervadības nozīme pārmaiņu procesā. 

48 st.  

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Referāts.  
Izglītības institūciju problēmas, kas veicina 
pārmaiņu uzsākšanu. 
Organizācijas kultūras attīstība pārmaiņu procesos. 
Projekts. 
Izglītības institūcijas attīstības plāns. 

120 st. 

*Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība semināros un projektos 40% 
Referāts 20% 
Projekta prezentācija 40% 
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 Studiju padomes priekšsēdētāja I.Neimane 
 

*Mācību pamatliteratūra Bush, T. Managing Education: Theory and 
practice. Open University Press, 1994. 

Caune, J., Dzedons, A., Pētersons, L. 
Stratēģiskā vadīšana. R.: Kamene, 2003. 

Celma, D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. R.: 
Raka, 2006. 

Fidler, B. Strategic management for School 
Development. Paul chapman publishing, 
2002. 

Fulans, M. Pārmaiņu spēki. R.: Zvaigzne ABC, 
1999. 

Hargreaves, A. Changing Teachers changing 
times. British Libarary, 1994. 

Latvijas izglītības koncepcija, 1999. 
Nacionālai attīstības plāns. R., 2006. 
Pipere, A. Educationa and Sustainable 

development. Daugavpils: Saule, 2006. 
Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija. 

OECD, 2000. 
Mācību papildliterat ūra Bennett, N., Crawford, M. Riches, C. Managing 

Changing in Education. The Open 
University, 1992. 

Ešenvalde, I. Pārmaiņu vadība. R.: Jāņa Rozes 
apgāds, 2007. 

Fullan, G. The new management education 
change. London: Cassell, 1996. 

Macbeath, J., Schratz. M., Meuret. D., 
Jekobsen, L. Self – Evaluation in European 
schools. London, 2002. 

Praude, V., Beļčikovs, J. Menedžments. R.: 
Vaidelote, 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Academy of Management Journal. 
Team Performance Management: An International 

Journal. 
The Journal of American Academy of Business. 
The Journal of Management. 

Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma 
paraugs 
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Studiju programmas tipveida plāns 
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Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

 REDE0 - 1  REDE0 - 2 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  inženierzinātņu doktors  Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  pedagoģijas zinātņu 
doktors   

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Studiju kursa nosaukums 
KRP 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 
KRP 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 

Mācībspēka  vārds, uzvārds;zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds 

A daļa  15   15     

Obligātās izvēles kursi (LiepU)                                       

Programmas obligātie priekšmeti (RTU) 
15 

                  
15 

                    

E-studiju tehnoloģijas (Tālmācības e-kurss)  10 10   E             15   15 E             Dr.fiz. A.Kapenieks,Dr.oec. D.Celma 

Pārvaldības teorijas 5   5 E                                  Dr.oec. D.Celma 

 B daļa  21   21     
Ierobežotās izvēles kursi  (LiepU)                                       
Specializējošie priekšmeti  (RTU) 

15 
                  

15 
                    

Mobilo sakaru sistēmas 5   5 E             5   5 E             Dr sc.ing. G. Lauks 

Telekomunikāciju un datoru tīkli 5   5 E             5   5 E             Dr. sc.ing.G. Lauks 

Signālu apstrādes teorija 5   5 E             5   5 E             Dr.sc.ing. G. Balodis 

Zināšanu pārvaldības aktualitātes 5 5   E             5 5   E             Dr. sc.ing.M. Kirikova 

Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 10       10   E       10       10   E       
Dr.sc.ing..M.Kirikova, Dr.sc.comp.I.Skadiņa, 
Dr.comp.A.Jansone 

Struktūrmodelēšana 10       10   E       10       10   E       Dr.habil.sc.ing. J. Grundspeņķis 

Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 10       10   E       10       10   E       
Dr. habil.sc.ing.J. Grundspeņķis,  
Dr.sc.comp.I.Skadiņa, Dr.comp.A.Jansone 

Izkliedētas intelektuālas sistēmas 5   5 E             5   5 E             Dr.habil.sc.ing. J. Grundspeņķis 

Augstskolas pedagoģija 5   5 E             5   5 E             Dr.paed. I. Miķelsone,  Dr.paed. I. Salīte 

Ilgtspējīgas izglītības psiholoģija  5   5 E             5   5 E             Dr.psych. I. Strazdiņa,  Dr. psych.A. Pipere 
Pētniecisko spēju attīstību veicinošas 
 mācīšanās vides radīšana 5   5 E             5   5 E             

Dr.psych.A. Pipere,  Dr. paed.I.Salīte,                    
Dr.paed. R.Ukstiņa 

Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to 
realizēšanai  5   5 E             5   5 E             

Dr.habil.paed. D. Lieģeniece, J. Davidova,  

Pedagoga kompetence 5   5 E             5   5 E             Dr.paed. B.Vikmane, Dr.psych. I.Kokina 

Izglītības pētījumu metodoloģija 5   5 E             5   5 E             Dr.paed. A.Samusēviča, Dr. psych.A.Pipere 
Pētījumu datu reģistrācija un apstrāde, 
Kvalitātes vadības nodrošināšana 5   5 E                                 

Dr.math. K.Dobelis 

Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā plānošana izglītībā 5   5 E             5   5 E             Dr.paed. O.Zīds 

Valodas (LiepU) 6                   6                     
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Valodas (RTU)                                       

Angļu val. 6 3 3 I/E             6 3 3 I/E              Dr.philol., L.Iļjinska,Mg.paed. S.Bauere 

Vācu val. 6 3 3 I/E             6 3 3 I/E              Dr.philol., L.Iļjinska 

Franču val. 6 3 3 I/E             6 3 3 I/E              Dr.philol., L.Iļjinska 

C daļa  6                   6                     
Br īvās izvēles kursi (LiepU)                                       

Br īvās izvēles priekšmeti (RTU) 
6 

                  
6 

                    
Brīvās izvēles priekšmeti 6         6 E       6         6 E         

E daļa 102                   102                     

Promociju eksāmeni  (LiepU)                                       
Gala / valsts pārbaudījumi (RTU) 

102 
                  

102 
                    

Zinātniskais darbs 102 21 1   14 18   24 24 E 102 21 1   14 18   24 24 E 
Dr.fiz. A.Kapenieks,  Dr. sc.ing. I. Slaidiņš,  Dr. 
sc.ing. M. Kirikova 

KOPĀ (A+B+C+E) 144 24 24   24 24   24 24   144 24 24   24 24   24 24     
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Studiju satura un realizācijas apraksts
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Doktora studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība”  
satura un tā īstenošanas apraksts 

 Uzņemšanas nosacījumi  

  Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds inženierzinātnē, maģistra grāds 

izglītības zinātnē, maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem maģistra grādiem 

atbilstoši augstākās izglītības diplomi.  

 Uzņemšanas prasības  
 Studiju programmā LiepU noteiktas šādas papildus prasības: reflektants iesniedz 

referātu vai publik āciju  par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā vai 

zinātnisko publikāciju izvēlētajā apakšnozarē. Uzņemšanas komisija organizē pārrunas 

ar reflektantu par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu 

pedagoģijas zinātnē. Iestājpārbaudījumu vērtēšana notiek punktos no 1 līdz 10. Konkursa 

gadījumā, ja uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā augstākās 

izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos.  

 LiepU ir saņēmusi AIP atzinumu (16.07.2007. Nr.69) par doktora studiju 

programmas ”E-tehnoloģijas un pārvaldība” atbilstību AIP 10.05.2001. lēmumam Nr.12 

„Krit ēriji AIP atzinuma sniegšanai par akadēmiskajām studiju programmām, kurās ir 

mazāk nekā 250 pilna laika studējošo”. 

 Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) 

 Programmas apjoms kredītpunktos: 144 KRP 

 Programmas struktūra (obligātās izvēles A daļa, ierobežotās izvēles B daļa, brīvās 
izvēles C daļa) 
 Studijas un pētnieciskais darbs pilna un nepilna laika studijās tiek veikts pēc 

doktoranta individuāli izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot studijas, un tiek regulāri 

kontrolēts studiju gaitā. 

Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta galvenais darbs. Jāiegūst patstāvīgi jauni 

zinātniski rezultāti, tie jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora 

disertācija iesniegšanai promocijas padomē. Promocijas darba izstrāde notiek ar vai bez 

speciālu lekciju klausīšanās, bet ar zinātniskā vadītāja aktīvu piedalīšanos. Disertācijas 

galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem atbilstošos zinātniskos izdevumos un 

prezentētiem zinātniskās konferencēs. Disertācijas izstrādāšanu pavada visu atbilstošo 

dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Zinātniskais vadītājs dod zinātniskus padomus, 
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konsultē noformēšanas darbu, publicēšanas vietu un konferenču izvēli. Par visu 

dokumentu noformēšanu atbildīgs ir doktorants. 

Programmas struktūru un saturu 144 KRP apjomā veido: 

3) starpnozaru teorētisko kursu apguve - 36 KRP, no tiem: 

• obligātās daļas kursi E- studiju tehnoloģijās, vadības teorijās un angļu 

valodas terminoloģijā – 21 KRP; 

• ierobežotās izvēles kursi – 15 KRP, no IT daļas vai Izglītības un 

organizācijas zinātņu daļas (kursus izvēlas doktoranta vadītājs); 

• izvēles kursi – 6 KRP 

4) individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba izstrāde – 102 KRP 

Eksāmens E – studiju tehnoloģijās un vadības teorijās aptver jaunākās zināšanas, 

koncepcijas un teorijas e - studiju tehnoloģijas un pārvaldības jomā. 

Ierobežotās izvēles kursi padziļina doktorantu kompetenci izvēlētajos pētniecības 

virzienos. 

Svešvalodas kursa (īpaši angļu valodā) mērķis ir nodrošinās doktorantam sasniegt 

pietiekošu līmeni, lai varētu strādāt modernajā pētniecībā. 

Ierobežotās izvēles eksāmens var tikt kārtots kopā vai pa daļām atkarībā no eksāmenu 

procesa organizēšanas augstskolā. 

Brīvās izvēles kursi dod iespējas doktora studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās 

atziņas aprobēt jaunu e -studiju kursu vai pētījumu projektu izstrādē. 

 Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktors vai Pedagoģijas doktors atkarībā no 

pētījumu un to rezultātu rakstura. 

 Iegūstamais augstākās izglītības diploms: Doktora diploms 

 Prasības grāda ieguvei:  

 Sekmīga doktora studiju teorētisko kursu apguve un  pozitīvs 

vērtējums promocijas eksāmenos. Promocijas darbam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

1. Darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme 

atbilstīgajā nozarē vai apakšnozarē; 

2. Darbā ir pamatota tēmas izvēle, definēts pētījuma mērķis un uzdevumi, raksturoti 

zinātniskie sasniegumi tēmas izpētē, raksturotas izmantotās metodes, izklāstīti un 

apspriesti pētījuma gaitā gūtie rezultāti, apkopoti secinājumi un aizstāvēšanai tiek 

izvirzītas tēzes; 

3. Darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 
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4. Darba rezultāti ir publicēti nozares zinātniskos izdevumos vai monogrāfij ā; 

5. Darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai 

semināros; 

6. Darbs nav viltojums vai plaģiāts, nav izdarīts cits zinātniskās ētikas 

pārkāpums; 

7. Darbam ir nozares promocijas padomes noteiktais apjoms, struktūra un 

noformējums. Promocijas darba apjoms 150 -200 lpp. datorrakstā, 

neietverot pielikumus. Darbs noformējams atbilstoši zinātnisku 

manuskriptu un projektu dokumentācijas noformēšanas 

vispārpieņemtajiem noteikumiem. 

 

Studiju forma: pilna laika (klātienes) studijas  

Darbības formas. 

Saskaņā ar RTU un LiepU Doktora studiju nolikumiem, katra studiju gada beigās 

notiek doktoranta atestācija doktora studiju turpināšanai. 

Atestācija notiek atbilstoši Doktora studiju nolikumam, izvērtējot doktoranta individuālā 

plāna izpildi – doktoranta atskaiti par paveikto tēmas izpētē, teorētisko kursu un 

pētnieciskā darba metodoloģijas apguvē. Atzinums par doktoranta darbu tiek protokolēts 

un iesniegts Zinātnes prorektoram. Atkārtota negatīva vērtējuma gadījumā tiek lemts par 

doktoranta atskaitīšanu (atskaitīšanas procedūra tiek organizēta saskaņā ar Doktora 

studiju nolikumu. 

Prasības doktora studiju teorētisko kursu apguvei, to darba un pārbaudes formas ir 

iekļautas kursu programmās.  

Teorētisko kursu apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Doktoranta studiju darba veids, 

rezultātu vērtējums un iegūtie kredītpunkti tiek ierakstīti doktoranta studiju kartē. 

Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārt ību nosaka LR MK 

noteikumi Nr.1001. (27.12.2005.). Doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, 

oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku 

publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kas vērtējams kā kas vērtējams kā būtisks 

ieguldījums e-studiju tehnoloģiju attīstībā. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem 

jābūt publicētiem. Par promocijas darba rezultātiem jāziņo starptautiskās konferencēs. 
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 Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā pozitīva 

vērtējuma Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā. Pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomē iesniedz:  

• promocijas darbu;  

• promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;  

• apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un eksāmenu 

nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā;  

• autobiogrāfiju (Curriculum vitae);  

• publicēto darbu sarakstu un to kopijas.  

Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā. 

Komisija izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptautisko 

ekspertu un paziņo par to promocijas padomei. Pēc pozitīva komisijas vērtējuma 

saņemšanas:  

• promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem 

viens ir šīs padomes eksperts, bet divi — no citām zinātniskajām 

institūcijām. Par promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai 

ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes 

nozarē;  

• promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas darba 

kopsavilkumu) komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa 

ekspertam atsauksmes saņemšanai;  

• promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas 

iepriekš to izziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zinātnes 

Vēstnesis”.  

`Doktorantu pētījumu rezultātus iespējams publiskot starptautiskās e studiju pētījumu 

konferencēs kā arī RTU, LiepU, DU ikgadējās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.  

E-studiju jomā pētījumu attīstība notiek līdz ar pašu e-studiju attīstību. 

Caurlūkojot zinātņu nozares un apakšnozares ES klasifikatorā, kuru izmanto ES 6. Ietvara 

Programmā, redzam sekojošo:  

•  pētījumi e-izglītības jomā ir daļa no telemātikas, kas savukārt ir daļa no 

tehnoloģijas zinātnēm; 

• pētījumi e-satura jomā ir IT pētniecības daļa; 

• izglītības multimediji ir pētniecības nozare izglītības zinātnēs. 
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Kā redzam visas „vecās” zinātņu nozares cenšas savā paspārnē dabūt jaunos e- 

Studiju pētījumus. 

Latvijā novērojama atšķirīga aina. Latvijas Zinātnes Padome (LZP) pagaidām savā 

reālajā darbībā ļoti rezervēti izturas pret pētījumu atbalstīšanu e-studiju jomā. Pat 

pētījumu projekti, kuru saturs ir tuvs ES 6.Ietvara programmas veiksmīgiem projektiem, 

Latvijā pagaidām nespēj saņemt apmierinošu novērtējumu. Turpmāk jāatbalsta pētniecība 

e-studiju jomā, interpretējot to kā starpdisciplināru pētījumu jomu, kurā mijiedarbojas 

tehnoloģiskās zinātnes, sociālās zinātnes un izglītības zinātnes. ES 6. Ietvara programmas 

projektus un to pētījumu tematiku izmantot pētījumu prioritāšu izvēlei un ieteikt to LZP.  

 

Pārbaudes formas (ieskaite vai eksāmens) 

Teorētisko kursu apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēmā.  

Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, 
laboratoriju, instit ūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās 
programmas īstenošanā 

Pašlaik Latvijas augstskolas īsteno vairāk nekā 30 E – studiju pētījumu un 

attīstības projektus. Lielāko daļu projektu augstskolas īsteno, sadarbojoties RTU, LiepU, 

DU, ViA, VeA, LLU. 2007. gadā minētās augstskolas īstenoja 23 dažādus E –studiju 

pētniecības un attīstības projektus, kuros piedalījās vadošie augstskolu speciālisti, gan 

topošie zinātnieki un doktoranti. Tiecoties sasniegt, īstenojot projektus, kopējus mērķus E 

– studiju jomā, augstskolas efektīvi apmainās ar jaunākajām zināšanām un padara tās 

produktīvas gan praktiskajā, gan zinātniskajā nozīmē. Pašlaik minētās augstskolas ir 

sagatavojušas Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai projektu „Zināšanu sabiedrības 

tehnoloģiju kompetences  centrs” (ZALKTIS). Kompetences centra projekts un citi 

kopējie projekti veidos efektīvas sadarbības kanālus, kuri ir būtiski gan konkrētās doktora 

studiju programmas attīstībai, gan arī citu studiju programmu pilnveidei. 

Augstskolas plāno attīstīt (KC) centra trīs galvenos pētījumu virzienus, veikt 

lietišķos pētījumus Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgās nozarēs. Radīt 

konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-

produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti rūpniecisko uzņēmumu efektivitātes 

paaugstināšanai, pilnā mērā izmantojot tehnoloģiju iespējas un starpdisciplināro pētījumu 

rezultātus. 
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Vienotā programdokumenta 160. paragrāfs norāda uz to, ka pastāv „nepietiekams 

pētnieciskā darba īpatsvars studiju programmās” un „profesionālās pilnveides iespēju 

trūkums augstākā līmenī”. Tālāk minēts, ka „zinātnes un pētniecības nepietiekamā 

integrācija augstskolā būtiski atsaucas uz augstākās izglītības kvalitāti, kas tieši ietekmē 

mācību spēku kapacitāti”. Universitātes mācībspēku un doktorantu iesaiste KC projektu 

realizācijā ļaus uzlabot augstākās izglītības mācību programmu kvalitāti, integrējot 

pētniecību augstskolā, savukārt, KC ciešā sadarbība ar rūpniecības uzņēmumiem ļaus 

labāk apmierināt industrijas vajadzības gan izstrādāto pētniecības darbu veidā, gan arī 

labāk sagatavoto kadru veidā. 

 Nozares uzņēmumu un pētniecības iestāžu izveidots pētniecības tīkls visā Latvijā, 

kuram būs daudz lielāka kapacitāte un ekselence fokusētu pētījumu veikšanai, gan 

mērķtiecīgi radot jaunus produktus pasaules tirgum, gan nodrošinot produktīvu to 

visjaunāko zināšanu izmantošanu, ko dod līdzdalība starptautiskajos ES 7 ietvara 

pētījumu programmas projektos. 

Palīgpersonāla raksturojums.  
 LiepU un RTU studiju palīgpersonāls (sekretāri un lietveži) nodrošina 

programmas administratīvās dokumentācijas kārtošanu un uzglabāšanu universitāšu 

noteiktajā kārtībā.  

Materiālās bāzes raksturojums: 
Materi āli tehniskais un metodiskais nodrošinājums RTU 

E-produktu un e-pakalpojumu pētījumiem 



 

319 
 

Multimediju laboratorija (profesionāla aparatūra/programmatūra) 

- Mikserpults Yamaha O2R96; 

- HDD ierakstītājs Tascam MX-2424; 

- Trīs TC EPF moduļi (4 DSP/PowerPC); 

- Blue Mouse mikrofoni; 

- Canon XL1S videokamera; 

- Audio/video apstrādes programmatūra; 

- Interaktīvo multimediju izstrādes/pētniecības programmatūra. 

Ciparu televīzijas laboratorija – iDTV produktu izstrādei un testēšanai 

- Modulators Dektec DTA-110T, iDTV; 

- Izstrādes D-kastīte ADB T75-DEV; 

Mobilo bezvadu un sadarbības tehnoloģiju pētījumiem 

- Vadu/bezvadu tīklu infrastruktūra; 

- GPRS, EDGE, CDMA, UMTS, 802.11a/b/b+/g/n, Bluetooth, RFID 

- Plūsmošanas serveri; 

- Videokonferenču iekārtas; 

- IP protokolu / tīkla analīzes programmatūra; 

- Portatīvie datori; 

- Viedtālruņi  

- PDA. 

GRID klasteris – tīkla infrastruktūras pētījumi, datu analīze  

- 9 SunFire serveri (21 kodols), piekļuve līdz 1000 procesoriem BalticGrid tīklā; 

- 1,3 TB datu glabātuve; 

- Zinātnisko aprēķinu programmatūra. 

Zināšanu pārvald ības pētījumiem un risinājumiem 

- Sun, Intel Xenon 2-proc. serveri; 

Zināšanu pārvaldības programmatūra (komerciālā/atvērtā koda). 
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LiepU 

Studiju mērķu sasniegšanai LiepU izveidotas 6 datoru klases, kurās kopā uzstādīti 75 

IBM PC tipa datori. Bez tam Matemātikas un informātikas katedras rīcībā ir trīs 

video/datu projektori un trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan 

datorklasēs, gan citās auditorijās. Doktoranti patstāvīgajam darbam izmanto arī 7 datorus 

bibliotēkas lasītavā un 12 datorus brīvpieejas klasē. Katrā darba vietā uzstādīti 

operētājsistēmas MS WindowsMe vai MS WindowsXP, kā arī MS Office97/2000 un cita 

studijām nepieciešamā programmatūra. Visi datori saslēgti lokālajā tīklā (ar Windows NT 

serveri), kas nodrošina studentu patstāvīgo darbu glabāšanu un pieeju arī citām 

programmu sistēmām - programmēšanas sistēmas Turbo Pascal 7.0, MS VisualBasic 

5.0/6.0, datu bāzu pārvaldības sistēmas MS Access, MS SQL Server2000, GRADE, 

DERIVE, grafiskais redaktors CorelDraw u.c. Noslēgtas vienošanās ar kompānijām 

Microsoft un Visual Paradigm International, Ltd. par to izstrādāto rīku izmantošanu 

studiju procesā. 

No visām darba vietām pieejami Internet pakalpojumi. LiepU uztur vienu no Latvijas 

akadēmiskā tīkla LATNET zariem. Šim nolūkam tiek īrēta izdalītā telefonsakaru līnija 

Liepāja - Rīga, kas šobrīd nodrošina datu apmaiņu ar ātrumu 2 Mbiti/sek. 

 Docētāju rīcībā ir divpadsmit datori, kuri tiek izmantoti studiju materiālu 

sagatavošanai un dažādu sadarbības un pētniecisko projektu darbu veikšanai u.tml. 

Datoru skaits ir pietiekams. Atsevišķos gadījumos docētāji izmanto mācību klasēs vai 

bibliotēkā esošos datorus.  

Mācību resursi 
LiepU darbojas studentiem brīvi pieejama bibliotēka, kurā ir programmas 

realizēšanai nepieciešamā literatūra. Daļa ar informācijas tehnoloģijām, datorzinātnēm un 

matemātiku saistīto iespiedmateriālu atrodas Matemātikas un informātikas katedras 

telpās, t.sk., auditorijās.  

Pieejamā literatūra nodrošina visu studiju kursu apguvi, lai gan atsevišķos kursos 

nepieciešams palielināt viena nosaukumu publikāciju eksemplāru skaitu, kā arī iegādāties 

jaunāku literatūru. Katedru docētāji izstrādā savus mācību līdzekļus.  
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E - studiju tehnoloģijas un pārvald ība" Finansējums (2009./2010. -
2011./2012.st. gadam) 

 Finansējums (2009./2010. -2011./2012.st. gadam) 

 

Apr ēķinos izmantotie rādītāji 
 
Izmaksu normatīvi VF** 

Atalgojums (vispār. personālam) 35,8725 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Komandējumi 0,166667 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Mācību līdzekļi (diplomi, u.c.) 0,375 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Grāmatas 1,033333 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Sports, kultūra, d/v  0,791667 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Atskaitījumi centr. Izdev. (7,24%) 8,095 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

Kapitālieguldījumi 3,49 Ls/mēn (uz 1 VF studējošo) 

 

Akadēmiskā personāla darba algas īpatsvars  

Amata nosaukums 
Proporcija (%)faktiski 
LiepU st. programmai 

Profesors 93,4% 

Asoc. prof. 2,9% 

Docents 1,6% 

Lektors 2,1% 

Asistents 0,0% 

** saskaņā ar  LR MK 12.12.2006. noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem” 
*** LiepU 26.05.2008 Senāta sēdes lēmums Nr. "Studiju maksas noteikšanas principi LPA" (prot. Nr) 

 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

1. gads 2. gads 3. gads 

1.sem. 2.sem  3.sem. 4.sem  5.sem.  6.sem  

Finansējuma pozīcija  (09. - 01.) (02.- 06.) 07.- 08.  (09.- 01.) (02.- 06.) 07.- 08. (09.- 01.) (02.-06.) 07.- 08. 
Kopā 

Valsts finansējums (3 st.) 7116 11071 4428 11071 11071 4428 11071 11071 4428 75755 
Pašu ieņēmumi no studiju 

maksas (0st.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā finansējums: 7116 11071 4428 11071 11071 4428 11071 11071 4428 75755 

Rādītāji 2009 2010 2011 2012 

Valsts finansēto studējošo skaits 3 3 3 3 

IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents 2,1 2,1 2,1 2,1 

IZM noteiktais koeficents grādam 3 3 3 3 

Studiju vietas bāzes izmaksas (Ls/studiju vietu) 1404,31 1404,31 1404,31 1404,31 

Sporta, kultūras, dienesta viesnīcas izmaksas (Ls/studiju vietu) 9,5 9,5 9,5 9,5 

Kopējais kalendārā gada finansējums (Ls) 19130 26570 8876 8876 

VF (rudens sem) 7116 11071 11071 11071 

VF (pavasara sem)   11071 11071 11071 

VF (07.-08.)   4428 4428 4428 
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Vienam pilna laika studiju doktora studiju programmas studentam maksimālais 

finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 2007. / 2008. studiju gadam aprēķināts saskaņā 

ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no 

valsts budžeta līdzekļiem”. 

Fd = Tb . ki . 3 + 1459,50 kur 

Fd – studiju finansējuma maksimālais apmērs no valsts budžeta līdzekļiem vienam pilna 

laika doktorantūras studentam; 

Tb – studiju vietas bāzes izmaksas; 

ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficenta optimālā vērtība 2,5 

(datorzinātņu izglītības tematiskā joma); 

3 – studiju izmaksu koeficentu vērtība doktora studiju programmās; 

1459,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas doktora studiju programmās 

(pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 2002. gada 14. 

februāra līguma Nr-23/14 Vienošanās protokola (2007. gada 23. februāra) ). 

Fd = 1057,33 . 2,5 . 3 + 1459,50 = 9389,48 (Ls) 

Vienam pilna laika studiju doktora studiju programmas par maksu studējošam 

maksimālās izmaksas 2007. / 2008. studiju gadam aprēķinātas saskaņā ar LR MK 

12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts 

budžeta līdzekļiem” 

Id = Tb . ki . 3 + 9,5 

kur 

Id – doktora studiju programmas maksimālās izmaksas vienam maksas vietā studējošam; 

Tb – studiju vietas bāzes izmaksas; 

ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficenta optimālā vērtība 2,5 

(datorzinātņu izglītības tematiskā joma); 

3 – studiju izmaksu koeficentu vērtība doktora studiju programmās; 

9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā. 

Studiju programmas maksimālās izmaksas vienam maksas vietā studējošam: 

Id = 1057,33 . 2,5 . 3 + 9,5 = 7939,48 (Ls) 

 



 

323 
 

 

 

 

Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
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Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 
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1.1.               
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Atsauksmes par studiju programmu 
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Reģistrācijas apliecības (LiepU un RTU) 
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Pielikums 

 Salīdzinājuma turpin ājums ar Lankasteras Universitāti  
 
University of Lancaster 
Name of organization: Centre for Studies in Advanced Learning 
Technology (CSALT). Lancaster University 
Organizācijas nosaukums: Centre for Studies in Advanced Learning 
Technology (CSALT). Lancaster University 
Contact name: Christopher Jones, c.r.jones@lancaster.ac.uk 
Website: http://csalt.lancs.ac.uk/csalt/ 
Kontaktpersonas vārds: Christopher Jones, c.r.jones@lancaster.ac.uk 
Mājas lapa: http://csalt.lancs.ac.uk/csalt/ 
 

Ievads 

CSALT atbalsta apmācības doktorantūras programmas izglītības pētījumos. Tā ir nepilna 

laika PhD programma ar pētījumu ievirzi. 

Prezentācija 

Tā ir nepilna laika programma PhD izglītības pētījumos, kas tika izveidota, lai apkopotu 

pieredzējušo profesionāļu vajadzības augstākās izglītības un tālākizglītības jomās. 

Studenti studē četru gadu programmā, kuras laikā nozīmīgākā darba daļa tiek strukturēta, 

atbalstīta un novērtēta lietojot moduļus, kas ietver tiešās studijas un klātienes apmācības. 

Stdenti raksta arī pētniecības disertāciju. 

Saturs un kurss 

 CSALT vēlamās pētījumu virzienu jomas: mācīšanās tīklā, apmācība, izmantojot datoru, 

apmācība ar stimulācijām un virtuālo realitāti.  

(Sekojošā informācija ir ņemta un ievietota no http://www.lancaster.ac.uk/) 

1 Daļa (pirmais un otrais gads) programma sastāv no: 

- Modulis A: Pētīšanas metodes un Sociālo zinātņu filozofija 

- Modulis B: Praktiskā apmācība un pilnveidošanās 

- Galvenais modulis: Politika, pārmaiņas un organizatoriskā attīstība 

- Galvenais modulis: Izglītība, apmācība un darbs 

- Galvenais modulis: Skolotāju izglītošana un novērtēšana 

Moduļi A un B tiek apgūti 1. daļas laikā. Modulis A ir galvenais līdzeklis ar kuru 

mēs atbalstām studentu pētniecība prasmes. Tas ir orientēts uz pasaules akadēmiskajiem 

pētījumiem. Modulis B ir orientēts uz dalībnieka profesionālajām interesēm. Pamata 
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moduļi darbojas secīgi, katrs 7 mēnešus. Trīs pamatmoduļi tiek pabeigti līdz otrajam 

gadam – programmas pirmajā daļā. 

Otrajā daļā (trešais un ceturtais gads) ir tikai viens apmācības modulis: 

-Modulis C – Obligātās izglītības prakses pētniecība un atspoguļojums   

Modulis C pievēršas specifiskām pētniecības prasmēm, kas nepieciešamas dalībniekiem 

otrās programmas daļas pētījumiem. Papildus otrajai daļai studenti veic pētījumus un  

raksta savas tēzes . Šajā viņus atbalsta galvenais vadītājs vai vadītāji, lielākoties ar 

klātienes atbalstu pētījumos.  

Pēc sekmīgas 1. daļas moduļu apgūšanas notiek pāreja uz 2. daļu. Papildinātajā 

programmā dalībniekiem, lai sekmīgi noritētu pārejas process uz Phd studijām, jāizstrādā 

pārejas dokuments. Tas ir novērtējums pārejas dalībnieku grupai, kurš ietver tiešās 

tikšanās ar kandidātu, lai uzzinātu viņa pētījuma plānus 2. daļai. Alternatīvi kandidāti var 

studēt Mphil līmenī. 

Uzraudzība un apmācība 

Novērtējums. 

Katrs no sešiem moduļiem, kā arī disertācija tiek novērtēta. Novērtējums grafiski ir 

sadalīts trīs daļās.  

1. Programmas 1.daļas vērtējums sastāv no : 

- Rakstisks uzdevums no 6-8,000 vārdiem (vai ekvivalents tam) katram no 

trijiem kursu moduļiem. 

- Trīs īsi apraksti par Moduli A (ekvivalents  5-6,000 vārdiem kopumā). 

- Četru materiālu iesniegšana (atskaites, prezentācijas, uzdevumi), kurā 

apkopoti trīs darbības pētniecības virzieni Modulim B. Lai gan atskaite būs īsa 

(ap 500 vārdu), tos vērtēs saistībā ar apliecinošiem portfolio dokumentiem un 

pierādījumiem. 

2. Nākamais 1. daļas izpildījumā studentiem, kuri pāriet no MPhil līmeņa uz PhD ir 

pārejas dokuments - recenzējamais darbs, kas iekļauts 1. daļā un un ietver PhD 

disertācijas pētniecības plānu ( ekvivalents 3-5.000 vārdiem). 

3. Programmas 2. daļas  vērtējums sastāv no: Trīs īsi kontroldarbi par C moduli  

(kopā ekvivalents 2-3.000 vārdiem) 

- PhD disertācija ar ajomu 40-50.000 vārdi ; MPhil darbs ar apjomu 20-30.000 vārdi. 

- Mutvārdu eksāmens PhD disertācijai. 

A, B un C moduļu darbs tiek vērtēts pēc tā nokārtošanas vai nenokārtošanas principa. 

Galveno triju moduļu darbs tiek vērtēts pēc triju punktu skalas, kas pielīdzināta PhD 
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līmenim, MPhil līmenim vai nenokārtošanai. Pārkārtot ir atļauts, ievērojot konkrētus 

nosacījumus. 

Prasības sekmīgai PhD līmeņa iegūšanai: 

Studentiem jānokārto visas novērtējuma daļas, tās ir: A un B moduļi, trīs galvenie moduļi 

1. pakāpē (PhD līmenis),  disertācija (40-50.000 vārdi), ieskaitot mutisko pārbaudījumu. 

Pāreja no pirmās daļas uz otro daļu var sekot pēc MPhil līmeņa. Studentiem jāiegūst 

sekmīgs vērtējums 1. daļas darbam A un B modulī, trīs pamatmoduļos 2. pakāpē (MPhil 

līmenis) un disertācijā (20 – 30.000 vārdi). 

Disertācija (PhD līmenis) 

Katrs students uzraksta disertāciju ar apmēram 45.000 vārdiem. Disertācijā ir jābūt 

jaunam ieguldījumam zināšanās un jāsatur publicēšanai piemērotas kvalitātes materiāli. 

Lielākā daļa darba pie disertācijas tiek veikta programmas 2. daļā. 

  

 

 



14. Studiju programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem gadiem 
N.p.

k 
Risināms 
probl ēms/ 
plānotās 

aktivit ātes 

Priekšlikumi probl ēmu risināšanai Izpildes 
laiks 

Atbild īgais par 
izpildi 

Izpild ītāji Novērt ējums 

1. Mācību 
process 

 

1. Pamatojoties uz augstākās izglītības attīstības tendenču analīzi Eiropas Savienības valstīs un 
pasaulē,  darba devēju, absolventu un studentu sniegto informāciju, 
sistemātiski pārskatīt programmas studiju kursu saturu. 
2. Nepietiekoši attīstīts iekšējās kvalitātes kontroles mehānisms – notiek programmu, funkciju 
dublēšanās un pārklāšanās. 
Priekšlikumi problēmu risināšanai: 
 
• Izstrādāt un realizēt starpaugstskolu studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 
 
 
3. Sagatavot jaunu kursu par pētniecības metodēm, īpaši par pētniecības metodēm e-studiju 
tehnoloăiju jomā 
 
 
 

Katru gadu 
 
 

2009./ 
2010. 

studiju gads 
 
 
 
 

2010./2011 
studiju gads 

Programmas 
direktors 

 
Dekāni 

 
 

 
 
 
 

Programmas 
direktors 

 
 

Studiju kursu docētāji  
 
 

„E studiju tehnoloăijas 
un pārvaldība” 

programmas padome 
 
 
 
 

Atis Kapenieks, 
Ilma Neimane, 
Ilmārs SlaidiĦš, 

Merija Jirgensons 
 
 

 

2. Akadēmiskais 
personāls 

1.Iepazīstināt akadēmisko personālu ar mūsdienīgu starpnozaru pētnieciskā un akadēmiskā darba 
metodoloăijas sasniegumiem, izmantojot sadarbības partneru intelektuālos resursus. 
 
2.Nodrošnāt mācībspēku un doktorantu mobilitāti 
 
 
 
3. Nepietiekoša sadarbība starp RTU/ LiepU struktūrvienībām programmas mērėu realizēšanai. 
Priekšlikumi problēmu risināšanai: 
• Nodrošināt/panākt/veicināt doktorantūra studiju programmas absolventu iesaistīšanos tās 

realizācijā kā mācībspēkiem 
 
 

Reizi divos 
gados 

 
Katru gadu 

 
 
 

Katru gadu 
 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 

vadītājs 
Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 

vadītājs 
 

Programmas 
direktors/ Padomes 

vadītājs 

Programmas direktors 
un sadarbības partneri 

 
Ārzemju sakaru daĜas 

vadītājs 
 
 

E studiju tehnoloăijas 
un pārvaldība” 

programmas padome 

 



3. Zinātniskais 
darbs 

 

1.Panākt programmā iesaistīto mācībspēku aktīvu līdzdalību zinātnisko projektu izstrādē un 
realizācijā. 
2.Studiju kursos paplašināt iespējas doktorantu iesaistīšanai inovatīvu e- studiju risinājumu 
meklēšanā, tādējādi attīstot ilgspējīgas izglītības teoriju un nodrošinot tās mērėtiecīgu īstenošanu 
praksē. 
3. Vismaz 4 doktorantiem katru gadu piedalīties ES 7. Ietvara programmas informācijas dienās, 
kuras ietver eSatura pētījumus.   
4. Organizēt doktorantu vasaras skolu ar ārzemju un/vai citu Latvijas augstskolu zinātĦu doktoru 
piedalīšanos. 
 
 
 
5. Sagatavot monogrāfiju par E-studiju pētījumu jautājumiem 
 
6. Pētījumu starpdisciplinārais raksturs apgrūtina zinātĦu nozares noteikšanu. 
Priekšlikumi problēmu risināšanai: 
• Palielināt e-studiju pētījumos iesaistīto pētnieku skaitu; 
• Panākt papildinājumus LZP zinātĦu klasifikatorā, iekĜaujot e-studijas kā atsevišėu zinātnes  
nozari vai apakšnozari. 
7. Neliels lietišėo pētījumu skaits, kas tiek komercializēti (patentu pārdošana, licencēšana, spinn 
off) Latvijā un ārvalstīs. 
Priekšlikumi problēmu risināšanai: 
• Noslēgt sadarbības līgumus ar zinātnes un tehnoloăiju parkiem un biznesa inkubatoriem par 

doktorantu iesaistīšanos lietišėo pētījumu projektos; 
• Panākt/nodrošināt katra doktoranta iesaistīšanos vismaz viena lietišėo pētījumu projekta 

īstenošanā. 

Katru gadu 
 

Katru gadu 
 

 
2010-2016 

 
2010, 

2012,2014, 
2016 
2013 

 
Katru gadu 

 
 
 
Katru gadu 

 
 
Katru gadu 

 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 

vadītājs 
Programmas 

direktors 
Struktūrvienības 

vadītājs 
Struktūrvienības 

vadītājs 
Zinātniskās daĜas 

vadītājs 
 

Programmas 
direktors 

 
 

Zinātniskās daĜas 
vadītājs 

 
Programmas 

direktors 
 

Projektu vadītāji 
Studiju kursu docētāji  

 
Atis Kapenieks 

Dzintars Tomsons, 
Bruno Žuga 

 
 

Dzinatrs Tomsons, 
Atis Kapenieks 
Atis Kapenieks 

 
Atis Kapenieks 

 
 
 
 

Zinātniskās daĜas 
vadītājs 

 
Projektu daĜas 

vadītājs 

 

4. Infrastrukt ūra 1. Papildināt datortehnikas parku un uzlabo esošo datoru parametrus.  
 
2. Izveidot jaunu doktorantu darba vietu par eStudiju materiālu lietojamības pētījumiem. 
 
 
3. RTU infrastruktūra nav pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Priekšlikumi problēmu risināšanai: 
• ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija 

prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un 
universālu vides pieejamību” īstenošana. 

 

Katru gadu 
 

2012 
 

 
 
 
Katru gadu 

 

Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 

vadītājs 
Struktūrvienības 
(katedra, centrs) 

vadītājs 
 

Struktūrvienības 
vadītājs 

Struktūrvienības 
laboratoriju vadītāji 

 
Aiga OzoliĦa 

Rūdolfs Gulbis 
 
 
Programmas direktors 

Projektu vadītāji 
Studiju kursu docētāji  
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