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

 
 
Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• veicināt izpratnes veidošanos par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību,  

- sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē,  

- sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamo zināšanu apguves iespējas sociālajās zinātnēs 

(pedagoăijā, socioloăijā, psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt 

sabiedrības un indivīda mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām, to praktisko pielietojumu 

sociālā darba praksē;  

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

Pēc studiju programmas apguves sociālais darbinieks var būt nodarbināts 

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

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

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

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

resursus; izveidot starpprofesionālo komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu 
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funkcionēšanu; pārstāvēt klienta intereses un tiesības citās institūcijās; analizēt sociālo 

problēmu cēloĦus un izstrādāt priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai mikro, 

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

sabiedrības sociālajā attīstībā, sakārtojot sociālo vidi; novērtēt sociālās politikas 

efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, kā arī 

pakalpojumu pieejamību sabiedrībai; veikt un attīstīt sociālā darba pētījumus, 

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

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

sociālās institūcijas labklājības sistēmā; izstrādāt sociālā mārketinga stratēăiju; pētīt 

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

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

universitātes mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programma tiek realizēta kopš 1999.gada. Studiju programmas izstrādi, 

attīstīšanu un realizāciju koordinē Pedagoăijas katedra un Izglītības zinātĦu institūta 

Sociālā darba pētniecības un studiju centrs. Absolventu tālākizglītība tiek nodrošināta 

profesionālā maăistra studiju programmā „Sociālais darbs”.  Tiek strādāts pie doktora 

studiju programmas sociālā darba vadībā izveides.  Studiju programmas direktore 

pilna laika (klātienes) studijās ir Dr.paed., asoc.prof. A.Līdaka, programmas direktores 

palīgs nepilna laika (neklātienes) studijās Mg.paed., lektore R.Rupeika.  

Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika 

neklātienes studijās - 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu 

sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, moduĜu 

vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un 

profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Izglītības tematiskajā grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība” 

īstenojamās studiju programmas „Sociālais darbinieks” studiju plāns atbilst 

Universitātes darbības mērėiem un uzdevumiem, nodrošinot iegūstamajai 

kvalifikācijai un darba tirgus prasībām atbilstošu jauno speciālistu sagatavošanu, 

kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, iekĜaušanos Latvijas, Eiropas un pasaules 

pētnieciskajos procesos. Studiju procesā nozīmīga vieta ir ierādīta studentu un 

mācībspēku mobilitātēm dažādos līmeĦos, sniedzot atbalstu studentu un mācībspēku 



 7 

personības un profesionālajai izaugsmei, integrējoties Eiropas izglītības telpā, 

sadarbībai ar citām augstskolām un līdzīgām studiju programmām.  

UzĦemšana un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta 

apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem, izvērtējot centralizēto 

eksāmenu (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda) rezultātus vai atzīmes latviešu 

valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā 

svešvalodā (gada atzīme).  

Uzsākot studijas 1.kursā, studentiem ir dažādas patstāvīgā darba iemaĦas, 

dažāda izpratne par tā vietu studiju procesā, tādēĜ īpaši svarīgi ir mērėtiecīga studentu 

ievadīšana studijās, ko veicina studiju kursi “Ievads profesionālajās studijās” un 

“Ievads problēmizglītībā”. 

Studiju programmas studiju kursu apguve notiek lekcijās, semināros, 

praktiskajās nodarbībās, praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, 

kuram tiek pievērsta īpaša uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, 

semināri) tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais 

seminārs, dažādas diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu 

vietu studiju procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu izstrāde, kurus students veic 

patstāvīgi un aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Regulāri tiek izvērtēta prakses uzdevumu atbilstība sociālā darbinieka 

profesijas standarta prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses 

uzdevumu izpildei. Īpaši ir jāatzīmē sadarbība ar Liepājas domes Sociālo dienestu 

studentu prakses vietu nodrošināšanai, praktiskās darbošanās vadīšanai un 

konsultēšanai.  

Svarīga loma ir sociālo partneru iesaistīšanai studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanai. Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana ir veikta, izmantojot uz 

Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības 

kvalitātes pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana 

Ĝauj attīstīt studiju programmas izaugsmi.  

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

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

sertifikācijas sfēra: Augstākās izglītības, mūžizglītības, interešu izglītības programmu 

izstrāde un īstenošana atbilstoši LR noteiktajiem normatīvajiem aktiem, pētniecības 
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un to rezultātu novērtēšana. KVS ir kĜuvusi par LiepU darba instrumentu un 

informācijas datu bāzi. 

 
3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija.  Programmas obligāto daĜu - 

A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjoms, 
norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

 
Studiju programmu veido šādas daĜas: 

1.Vispārizgl ītojošie studiju kursi – 14 KRP (Ievads profesionālajās studijās; 

Ievads problēmizglītībā; Vispārīgā psiholoăija; Datorzinības; Politoloăija; Filosofija; 

Reliăiju vēsture; Valodas kultūras jautājumi) 

2.ModuĜi :   

1.modulis  ���� Cilvēka dzīves cikli – 10 KRP (Attīstības psiholoăijas teorijas; 

Pirmsskolas audzināšana;  Skolas pedagoăija; Androgoăijas pamati; Gerontoloăija; 

1.moduĜa eksāmena darbs)  

2.modulis  ���� Profesionālā attīstība – 27 KRP 

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā (Sociālā darba vēsture; Sociālā 

darba teorijas; Sociālais darbs pasaulē; Sociālā likumdošana) 

2.2.submodulis � Sociālā darba process (Sociālā darba modeĜi, 

sistēmteorija, metodes; Sociālais darbs ar grupu; Sociālais darbs ar 

indivīdu; 2.1., 2.2. submoduĜu ieskaites darbs) 

2.3.submodulis � Sociālā darba vadība (Sociālā darba vadības pamati; 

Personālvadības pamati; Supervīzija sociālajā darbā; Sociālo institūciju 

kvalitātes novērtēšana; Darba likumdošana un darba aizsardzība; 2.3. 

submoduĜa ieskaites darbs) 

2.4.submodulis � Sociālā darbinieka profesijas identitāte (Profesionālā 

ētika; Sasniegumu motivācija; Kreativitātes psiholoăija) 

3.modulis ���� Sociālā darba prakse -26 KRP (1.moduĜa praktikums; Vērošanas prakse 

sociālā darba institūcijās (I); Prakse sociālajās institūcijās (II); Sociālā darba prakse 

(III); 

4.modulis ���� Cilvēks un sabiedrība – 47KRP 

4.1.submodulis � Sociālās sistēmas (Valsts iekārta un politiskā sistēma; 

Ekonomika; Tiesu un cietumu sistēma; Cilvēktiesības; Bērnu tiesību 

aizsardzība) 
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4.2.submodulis � Sociālā vide (Socializācijas pamati; Socioloăija; 

Konfliktoloăija; Saskarsmes treniĦš) 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība (Etnopsiholoăija; Audzināšana; 

Kriminoloăija un devianta uzvedība; Krīzes terapija) 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija  (Vīrieša un sievietes 

psiholoăija; Ăimenes psiholoăija; Ăimenes pedagoăija; Ăimenes 

likumdošana; Ăimenes socioloăija; Ăimenes terapija; Vardarbība un 

incests; 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.submoduĜu ieskaites darbs)  

4.5.submodulis � Veselība un dzīves apstākĜi (Veselības aizsardzības 

sistēma. Veselības apdrošināšana; Sociālās apdrošināšanas sistēma; 

Ăenētika; Psihopatoloăija; Veselība un slimības; Katastrofu medicīna 

Seksoloăija; Atkarība no narkotikām un alkohola; Sociālā  integrācija; 

Sociālā rehabilitācija; Logopēdijas pamati; Paliatīvā aprūpe; 

4.5.submoduĜa eksāmena darbs) 

4.6.submodulis � Sociālā politika un sociālā labklājība (Sociālā 

politika, attīstība; Sociālā plānošana un administrēšana; Eiropas sociālā 

un ekonomiskā politika; Sociālais darbs ar nevalstiskajām 

organizācijām; Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība; 4.6.submoduĜa 

ieskaites darbs) .   

5.modulis ���� Pētniecība sociālajā darbā  - 7 KRP (Pētījumu metodoloăija, metodes; 

Lietišėie pētījumi sociālajā darbā; 5.moduĜa eksāmena darbs) 

3.Brīvās izvēles (C) daĜa (Īpaši sociālā darbinieka studiju programmas 

studentiem piedāvātie studiju kursi: Izdegšanas problēma un prevencija; 

Personības kvalitāte un tās pilnveide; Cilvēku tirdzniecība: problēmas un 

risinājumi; Sociālās drošības sistēma; kā arī studenta izvēlētie studiju kursi no 

Brīvās izvēles kursu reăistra.) 

Valsts pārbaudījumi  

4.Kvalifik ācijas ieguve - kvalifikācijas eksāmens  

5.Profesionālā bakalaura grāda ieguve -  darba izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 
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4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  
rezultātu analīze) 

 
Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa programmā. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa 

laikā atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: esejā, lietišėajā 

pētījumā, projektā, problēmdiskusijā u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 baĜĜu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs.  

 Valsts pārbaudījumos iegūto vērtējumu analīze parāda studenta zināšanu, 

prasmju un iemaĦu līmeni. 

 
5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

 
Studiju darbs ir organizēts saskaĦā ar LiepU izstrādātu vienotu akadēmiskā gada 

kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē apstiprināto studiju plānu, 

kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un struktūra. UzĦemšana un 

imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem UzĦemšanas 

un imatrikulācijas noteikumiem.  

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, kuram tiek 

pievērsta īpaša uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, semināri) 

tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais seminārs, dažādas 

diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju 

procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu veikšana, kurus students patstāvīgi veic un 

aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Ir atkārtoti izvērtēta prakses uzdevumu atbilstība sociālā darbinieka profesijas 

standarta prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. 

Īpaši ir jāatzīmē sadarbība ar Liepājas domes Sociālo dienestu studentu prakses vietu 

nodrošināšanai, praktiskās darbošanās vadīšanai un konsultēšanai. 
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Ir notikušas trīs sociālā darba konferences „Sociālā darba aktualitātes”. 

1.konferencē tika analizētas aktuālākās sociālā darba problēmas. 2. konferencē 

galvenā vērība tika pievērsta sociālajam darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti, kur 

konferences dalībnieki sekciju darbā apsprieda topošo Invaliditātes likumu un 

izstrādāja ieteikumus tā pilnveidei. 3.konference aktualizēja sociālo darbu ar dažādām 

sociālām grupām. Konferences dalībnieku vidū ir praktizējoši sociālie darbinieki, 

maăistranti un studenti, augstskolu mācībspēki, kuri ir iesaistīti sociālā darba 

programmu realizēšanā. Ar katru gadu pieaug sociālā darba konferences popularitāte. 

Pozitīvi vērtējama ir studentu aktivitāte sociālā darba konferenču sagatavošanā.  

 
6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 
6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 

LiepU studiju programma ir izstrādāta saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.481. 

(20.11.2001.) “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu” (skatīt 1.tabulu). Atbilstoši tiem studiju ilgums profesionālā augstākās 

izglītības programmā sociālā darbinieka kvalifikācijas un profesionālā bakalaura 

grāda sociālajā darbā ieguvei ir 4/4,5 gadi, kas atbilst piedāvātās studiju programmas 

ilgumam. 

1.tabula 
Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības 

standartam 
 
Obligātais 
saturs 

Program-
mas daĜa 

Studiju 
programmas 
apjoms 
kredītpunktos 

Studiju kursi 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

A daĜa 20 KRP Ievads profesionālajās studijās 
(1KRP) 
Ievads problēmizglītībā (1 KRP) 
Vispārīgā psiholoăija (2 KRP) 
Politoloăija (2 KRP) 
Filosofija (2 KRP) 
Reliăiju vēsture (2 KRP) 
Valodas kultūras jautājumi (2KRP) 
Attīstības psiholoăijas teorijas 
(2KRP) 
Pirmsskolas audzināšana (1 KRP) 
Skolas pedagoăija (1 KRP) 
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Andragoăijas pamati(2 KRP) 
Gerontoloăija (2 KRP) 

Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi 

A daĜa 34 KRP 1.moduĜa „Cilvēka dzīves cikli” 
moduĜa darbs (2 KRP) 
Valsts iekārta un politiskā sistēma 
(1KRP)  
Ekonomika (1 KRP)   
Tiesu un cietumu sistēma (1 KRP) 
Cilvēktiesības (1 KRP) 
Bērnu tiesību aizsardzība (1 KRP) 
Veselības aizsardzības sistēma. 
Veselības apdrošināšana (1 KRP)  
Sociālās apdrošināšanas sistēma 
(1KRP)  
Ăenētika (1 KRP) 
Psihopatoloăija (1 KRP) 
Veselība un slimības (2 KRP) 
Vīrieša un sievietes  psiholoăija 
(1KRP)  
Ăimenes psiholoăija (2 KRP)  
Ăimenes pedagoăija (2 KRP)  
Ăimenes likumdošana (2KRP) 
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.submoduĜu 
studiju darbs (2 KRP) 
Etnopsiholoăija (1 KRP) 
Audzināšana (2 KRP)  
Kriminoloăija un devianta uzvedība 
(2 KRP)  
Pētījumu metodoloăija, metodes 
(3KRP) 
Lietišėie pētījumi sociālajā darbā 
(2KRP)  
Sasniegumu motivācija (1 KRP) 
Kreativitātes psiholoăija (1 KRP) 

Informācijas 
tehnoloăijas 
kursi 

A daĜa 2 KRP Datorzinības (2 KRP) 
 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi 

B daĜa 60 KRP Sociālā darba vēsture (2 KRP) 
Sociālā darba teorijas (2 KRP) 
Sociālais darbs pasaulē(2 KRP) 
Sociālā likumdošana (3 KRP) 
Sociālā darba modeĜi, sistēmteor., 
metodes (2 KRP) 
Sociālais darbs ar indivīdu (2 KRP) 
Sociālais darbs ar grupu (2 KRP) 
2.1.,2.2. submod. ieskaites darbs 
(1KRP) 
Katastrofu medicīna (1 KRP) 
Seksoloăija (1 KRP) 
Atkarība no nark.un alk.(2 KRP) 



 13 

Sociālā integrācija (2 KRP) 
Sociālā rehabilitācija (2 KRP) 
Logopēdijas pamati (1 KRP) 
Paliatīvā aprūpe (2 KRP) 
 4.5.submoduĜa studiju darbs 
(2KRP) 
Sociālā politika, attīstība (2 KRP) 
Sociālā plānošana un administrēšana 
(1 KRP) 
Eiropas sociālā un ekonomiskā 
politika (1 KRP) 
Sociālais darbs ar nevalstiskajām 
organizācijām (1 KRP) 
Sociālais darbs un brīvprātīgo 
kustība (1 KRP) 
4.6.submoduĜa ieskaites darbs 
(1KRP) 
5.moduĜa studiju darbs (2KRP) 
Sociālā darba vadības pamati 
(2KRP) 
Personālvadības pamati (1 KRP)  
Supervīzija sociālajā darbā (2 KRP) 
Sociālo institūciju kvalitātes 
novērtēšana (1 KRP)  
Darba likumdošana un darba 
aizsardzība (1 KRP) 
2.3. submoduĜa ieskaites darbs 
(2KRP)  
Krīžu terapija (2 KRP) 
Profesionālā ētika (1 KRP) 
Socializācijas pamati (2 KRP) 
Socioloăija (1 KRP)  
Ăimenes socioloăija (2 KRP) 
Ăimenes terapija (2 KRP) 
Vardarbība un incests (1 KRP) 
Konfliktoloăija (1 KRP) 
Saskarsmes treniĦš (1 KRP) 

Brīvās izvēles 
kursi 

C daĜa 6 KRP Izdegšanas problēma un prevencija 
(2 KRP) 
Personības kvalitāte un tās pilnveide 
(1 KRP) 
Cilvēku tirdzniecība: problēmas un 
risinājumi (1 KRP)  
Sociālās drošības sistēma (2KRP) 

Prakse B daĜa 26 KRP 1.moduĜa praktikums (2 KRP) 
Vērošanas prakse sociālā darba 
institūcijās (I) (3 KRP) 
Prakse sociālajās institūcijās (II) 
(5KRP) 
Prakse sociālajās institūcijās(III) 
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(8KRP) 
Prakse sociālajās institūcijās(IV) 
(8KRP) 

Valsts 
pārbaudījumi  

B daĜa 12 KRP Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) 
Profesionālā bakalaura darba 
izstrāde un aizstāvēšana (10 KRP) 

                                                           Kopā 160 KRP 
  

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

nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts, kā arī globālie sociālā darba prakses 

standarti (skatīt 2.tabulu).  

2.tabula 

Profesijas standartā izvirzīto prasību zināšanu apguvē  

nodrošināšana studiju programmā 

Zināšanas Studiju kurss Zināšanu līmenis 

Sociālā darbinieka 

profesijas raksturojums 

Ievads profesionālajās 

studijās 

Sociālā darba vēsture 

Sociālais darbs pasaulē 

Pielietošana 

Sociālā darba teorijas, 

metodes, funkcijas un 

lomas 

Sociālā darba teorijas 

Sociālā darba modeĜi, 

sistēmteorijas, metodes 

Pielietošana 

Sociālā darba profesionālā 

ētika, principi, standarti, 

vērtības, morāles normas 

Profesionālā ētika Pielietošana 

Konkrētu sociālā darba 

darbības virzienu (prakses 

jomu) mērėi, uzdevumi, 

teorētiskā bāze un prakse 

Vērošanas prakse sociālā 

darba institūcijās 

Prakse sociālās institūcijās 

(2., 3., 4. kursos) 

Pielietošana 

Sociālā darba klientūras 

sociālais portrets. Sociālais 

darbs ar tām 

Sociālais darbs ar grupu 

Sociālais darbs ar indivīdu 

Izpratne 

Pielietošana 

Supervīzija  Supervīzija sociālajā darbā Pielietošana 

Sociālo problēmu veidi, 

izcelšanās sabiedrībā, 

2.1., 2.2. submoduĜu 

ieskaites darbs „Sociālā 

Izpratne 

Pielietošana 
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ietekme, sekas darba process” 

Konfliktu risināšanas 

metodes 

Konfliktoloăija 

Saskarsmes treniĦš 

Pielietošana 

Datorzinības Datorzinības Pielietošana 

Sociālo pētījumu metodes. 

Sociālā statistika 

Pētījumu metodoloăija, 

metodes. 

Lietišėie pētījumi sociālajā 

darbā 

5.moduĜa „Pētniecība 

sociālajā darbā” studiju 

darbs 

Socioloăija 

Ăimenes socioloăija 

Pielietošana 

Sociālo institūciju un 

sociālo pakalpojumu 

kvalitātes un atbilstības 

nodrošināšana un 

novērtēšana 

Sociālās institūcijas 

kvalitātes novērtēšana 

Pielietošana 

Valsts, NVO, privāto 

sociālo institūciju tīkls, 

darbības politika un 

specifika, sociālo 

pakalpojumu sniedzēji 

Latvijā 

Sociālais darbs ar 

nevalstiskām 

organizācijām 

Izpratne 

Psihiatrija, psihoterapija, 

vispārīgā, attīstības, 

personības un sociālā 

psiholoăija 

Vispārīgā psiholoăija 

Attīstības psiholoăijas 

teorijas 

Kreativitātes psiholoăija 

Socializācijas pamati 

Ăenētika 

Psihopatoloăija 

Logopēdijas pamati 

Izpratne 

Mēdiju treniĦi Valodas kultūras jautājumi Pielietošana 
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Augšanas un attīstības 

(personības veidošanās) 

likumsakarības cilvēka 

dzīvē un sociālo, 

ăenētisko, bioloăisko 

faktoru ietekme uz šiem 

procesiem, socializācijas 

un individualizācijas 

būtība vides un 

audzināšanas kontekstā 

Filosofija 

Pirmsskolas audzināšana 

Skolas pedagoăija 

1.moduĜa praktikums 

pirmsskolā/skolā 

Andragoăijas pamati 

1.moduĜa eksāmena darbs 

„Cilv ēka dzīves cikli”  

Audzināšana 

Personības kvalitāte un tās 

pilnveide 

 psiholoăija 

Seksoloăija 

Sasniegumu motivācija 

Izpratne 

Funkcionālās un 

disfunkcionālās 

savstarpējās attiecības 

Cilvēku tirdzniecība: 

problēmas un risinājumi 

Izpratne 

Personas – vides 

mijiedarbība. Sociālo un 

vides faktoru ietekme uz 

klientiem 

Izdegšanas problēma un 

prevencija 

Izpratne 

Brīvprātīgo kustība Latvijā 

un pasaulē. Brīvprātīgie kā 

sociālo darbinieku resurss 

Sociālais darbs un 

brīvprātīgo kustība 

Izpratne 

Reliăijas Latvijā, Eiropā, 

pasaulē, to ietekme uz 

cilvēka dzīvi 

Reliăiju vēsture Izpratne 

SociāĜā ārstēšana Krīžu terapija Pielietošana 

Ăimene, riska faktori, kas 

ietekmē bērnus un viĦu 

ăimeni  

Ăimenes psiholoăija 

Ăimenes pedagoăija 

Ăimenes socioloăija 

Ăimenes likumdošana 

Ăimenes terapija 

Izpratne 



 17 

4.moduĜa „Cilvēks un 

sabiedrība” 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4. submoduĜu studiju 

darbs 

Veselības aprūpes sistēma 

Latvijā, pacientu 

hospitalizācija. Ăimenes 

pielāgošanās slimībai un 

tās ārstēšanai 

Veselības aizsardzības 

sistēma. Veselības 

apdrošināšana 

Veselība un slimības 

Katastrofu medicīna 

Paliatīvā aprūpe 

4.5. submoduĜa „Veselība 

un dzīves apstākĜi” studiju 

darbs 

Izpratne 

 

Invaliditāte Sociālā integrācija 

Sociālā rehabilitācija 

Izpratne 

Pielietošana 

Gerontoloăijas vispārējas 

problēmas 

Gerontoloăija Izpratne 

Sociālais darbs ar 

atkarīgajiem un 

līdzatkarīgajiem 

Atkarība no narkotikām un 

alkohola 

Pielietošana 

Sociālais darbs ar 

deviantām grupām.  

Tiesu un cietumu sistēma 

Kriminoloăija un devianta 

uzvedība 

Tiesu un cietumu sistēma 

Pielietošana 

 

Priekšstats 

Dažādi etnopolitiskie 

aspekti 

Etnopsiholoăija Priekšstats 

Darba aizsardzība Darba likumdošana un 

darba aizsardzība 

Pielietošana 

 

Vardarbība Vardarbība un incests Izpratne 

Sociālā darba vadība, 

sociālo institūciju vadīšana 

Sociālā darba vadības 

pamati 

Sociālā plānošana un 

administrēšana 

Izpratne 

Personālvadības politika Personālvadības pamati Pielietošana 
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Starptautiskās un 

nacionālās cilvēktiesības 

sociālo pārmaiĦu laikā 

Cilvēktiesības 

Bērnu tiesību aizsardzība 

Izpratne 

Eiropas Padomes sociālā 

un ekonomiskā politika 

Eiropas sociālā un 

ekonomiskā politika 

Priekšstats 

Likumdošana Sociālā likumdošana 

Darba likumdošana un 

darba aizsardzība 

Ăimenes likumdošana  

Pielietošana 

Sociālā politika. Sociālā 

attīstība. Sociālā labklājība 

Sociālā politika, attīstība 

Sociālās drošības sistēma  

4.6.submoduĜa ieskaites 

darbs „Sociālā politika un 

sociālā labklājība” 

Izpratne 

Pielietošana 

Valsts politikas veidošanās 

un īstenošanās 

Politoloăija 

Valsts iekārta un politiskā 

sistēma 

Priekšstats 

Ekonomika Ekonomika Priekšstats 

 
Studiju programmu satura salīdzināšanai ir izvēlēta ar senām tradīcijām bagātā 

Dublinas Trinity koledžā (Īrija) realizētā sociālo darbinieku sagatavošanas studiju 

programma, jo šajā mācību iestādē izglītību sociālā darbā var iegūt jau no 1934.gada. 

Tagad šajā augstskolā tiek realizēta bakalaura studiju programma.  

Liepājas Universitātē studiju programmas īstenošana balstās uz moduĜu 

sistēmu, Trinity koledžā studiju satura plānojums veido nosacītu piramīdu, kuras 

pamatā ir sociālo zinību dažādu pamatkursu apguve pirmajā studiju gadā, otrajā un 

trešajā gados tiek akcentēta sociālam darbam svarīgu dažādu zinātĦu studiju kursu 

apguve, ceturtajā studiju gadā visa uzmanība tiek veltīta sociālā darba studiju kursu 

apguvei. Studiju laikā liela uzmanība tiek pievērsta sociālā darba prasmju un iemaĦu 

pilnveidei. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt visās sociālā darba sfērās.  

Salīdzinājums ir veikts arī ar divām Lietuvā realizētajām sociālā darba studiju 

programmām: Klaipēdas Universitātē un Marijampoles koledžā.  
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3.tabula 

Studiju programmu salīdzinājums 

 Liepājas 

Universitāte 

Trinity 

College 

Dublin  

(Īrija)  

Klaip ēdas 

Universitāte 

(Lietuva) 

Marijampoles 

koledža  

(Lietuva) 

Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi 4 gadi 3,5 gadi 
Kvalifik ācija Sociālais 

darbinieks 
Sociālais 
darbinieks 

Sociālais 
darbinieks 

Sociālais 
darbinieks 

Iegūšanas veids Kvalifikācijas 
eksāmens 

Kvalifik ācijas 
eksāmens 

Kvalifik ācijas 
eksāmens 

Kvalifik ācijas 
darbs 

Grāds Profesionālais 
bakalaurs 
sociālajā darbā 

Sociālo zinību 
bakalaurs 
(BSS) 

Sociālo zinību 
bakalaurs 

_______ 

Iegūšanas veids Bakalaura darbs Bakalaura 
darbs 

Bakalaura darbs _______ 

Ievads studijās Ievads 
profesionālajās 
studijās (1.) 
Ievads 
problēmizglītībā 
(1.)  
Profesionālā 
ētika (4.) 

Ievads 
sociālajā darbā 
(1.) 

Ievads 
specialitātē un 
profesionālā 
ētika (1.) 

Ievads 
specialitātē un 
profesionālā 
ētika (1.) 

Sociālais darbs Sociālā darba 
vēsture (1.) 
Sociālā darba 
teorijas (1.) 
Sociālais darbs 
pasaulē (1.) 
Sociālā 
likumdošana (1.) 
Sociālā darba 
modeĜi, 
sistēmteorija, 
metodes (1.) 
Sociālais darbs ar 
indivīdu (1.) 
Sociālais darbs ar 
grupu (1.) 
SubmoduĜu 
„Profesionālā 
attīstība” un 
„Sociālā darba 
process” 
ieskaites darbs 
(1.) 
Ăimenes 
likumdošana (2.) 
Sociālās 
apdrošināšanas 

Sociālā darba 
teorija (2., 3.) 
Sociālā 
likumdošana 
(2.) 
Grupu darbs 
(4.) 
Sociālā darba 
organizācija 
un sistēma (4.) 
 
 

Sociālā darba 
teorijas un 
metodes (1.) 
Grupu darbs 
pašvaldībā (2.) 
Sociokulturālais 
darbs 
pašvaldībā (2.) 
Likumdošana 
(3.) 
Sociālais darbs 
ar ăimeni (3.) 
Sociālā darba 
pamati darbā ar 
personām ar 
dažāda veida 
traucējumiem 
(3.) 
Pašvaldības 
sociālās 
aktivitātes (3.) 
Sociālo 
programmu 
menedžments 
(4.) 
    

Sociālā darba 
vēsture un 
brīvprātīgais 
sociālais darbs 
(1.) 
Likumdošanas 
pamati (2.) 
Sociālā darba 
teorijas un 
metodes (2., 3.) 
SpēĜu terapija 
(3.) 
Sociokulturālo 
aktivitāšu 
organizēšana 
(3.) 
Sociālā darba 
metodes darbā 
ar riska grupu 
(3.) 
Sociālie 
pakalpojumi  
(2., 3.) 
Sociālā darba 
teorijas un 
metodes (3.) 
Laulības un 
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sistēma (3.) 
Sociālā darba 
vadības pamati 
(4.) 
Personālvadības 
pamati (4.) 
Supervīzija 
sociālajā darbā 
(4.) 
Sociālās 
institūcijas 
kvalitātes 
novērtēšana (4.) 
2.3.submoduĜa 
„Sociālā darba 
vadība” ieskaites 
darbs (4.) 
Sociālais darbs ar 
nevalstiskām 
organizācijām 
(4.) 
Sociālais darbs 
un brīvprātīgo 
kustība (4.) 
4.6.submoduĜa 
„Sociālā politika 
un sociālā 
labklājība” 
ieskaites darbs 
(4.)  

ăimenes 
likumdošana 
(2.) 
Sociālo prasmju 
treniĦš (2.) 

Politika un 
ekonomika 

Politoloăija (1.) 
Valsts iekārta un 
politiskā sistēma 
(2.) 
Ekonomika (2.) 
Tiesu un cietumu 
sistēma (2.) 
Sociālā politika, 
attīstība (4.) 
Sociālā 
plānošana un 
administrēšana 
(4.) 
Eiropas sociālā 
un ekonomiskā 
politika (4.) 
Darba 
likumdošana un 
darba aizsardzība 
(4.) 

Sociālā 
politika  
(1., 2., 3.) 
Ekonomiskā 
politika (1.) 
Politiskās 
zinātnes (1.) 
 
 

Ekonomika (1.) 
Sociālās 
politikas pamati 
(1.) 
Lietuvas sociālā 
politika (2.) 
 

Darba un 
pilsoĦu 
aizsardzība (1.) 
Sociālā politika 
un ekonomika  
(2.) 
Sociālo sistēmu 
vadībā (2.) 
 

Tiesības  Cilvēktiesības 
(2.) 
Bērnu tiesību 
aizsardzība (2.) 

Mūsdienu un 
cilvēku tiesību 
perspektīvas 
sociālajā darbā 
(4.) 

 Cilvēktiesības 
(2.) 
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Vienlīdzīgas 
tiesības (4.) 

Pētniecība 
sociālajā darbā 

Pētījumu 
metodoloăija, 
metodes (3.) 
Lietišėie 
pētījumi 
sociālajā darbā 
(3.) 
ModuĜa darbs 
„Pētniecība 
sociālajā darbā” 
(3.)  
4.1., 4.2.,4.3., 
4.4. submoduĜu 
studiju darbs (2.) 

Pētniecība 
sociālajā darbā 
(2.) 

Studiju darbs 
(2., 3.) 

Ievads sociālā 
darba pētniecībā 
(1.) 

Socioloăija Socioloăija (2.) 
Ăimenes 
socioloăija (2.) 
 

Socioloăija 
(1., 3.) 
Socioloăija  
(2. - izvēle) 

Socioloăijas 
pamati sociālajā 
darbā (2.) 
 

Ievads 
socioloăijā (1.) 

Psiholoăija Vispārīgā 
psiholoăija (1.) 
Attīstības 
psiholoăijas 
teorijas (1.) 
Konfliktoloăija 
(2.) 
Saskarsmes 
treniĦš (2.) 
Etnopsiholoăija 
(2.) 
Vīrieša un 
sievietes 
psiholoăija (2.) 
Ăimenes 
psiholoăija (2.) 
Sasniegumu 
motivācija (4.) 
Kreativitātes 
psiholoăija (4.) 

Psiholoăija (1., 
2., 3., 4.) 

Ievads 
psiholoăijā (1.) 
Mūsdienu 
socializācija 
(1.) 
Personība un 
sociālā 
psiholoăija (2.) 
Komunikācijas 
pamati (2.) 
Ăimenes 
psiholoăija (3.) 
Psiholoăiskā 
konsultēšana 
(3.) 
 
 

Vispārīgā un 
attīstības 
psiholoăija (1.) 
Sociālā 
psiholoăija un 
sociālais 
atbalsts (2.) 
Personības 
psiholoăija (1.) 
Organizāciju 
psiholoăija (2.) 
Speciālā 
pedagoăija un 
psiholoăija (3.)  

Cilvēka dzīves 
posmi, to īpatnības 
un izpausmes 

Pirmsskolas 
audzināšana (1.) 
Skolas 
pedagoăija (1.) 
Andragoăijas 
pamati (1.) 
Gerontoloăija 
(1.)  
ModuĜa darbs 
„Cilv ēka dzīves 
cikli” (1.) 
Audzināšana (2.) 
Kriminoloăija un 
devianta 

Ăimene (3.) 
Bērnu aprūpe 
(3., 4.) 

Ievads 
edukoloăijā (1.) 
Ăimene un 
sociālā vide (2.) 
Devianta 
uzvedība (4.) 
Sociālā riska 
grupas un 
resocializācija 
(4.) 
Pusaudžu 
noziedzība un 
profilakse (4.) 
 

Ievads 
edukoloăijā (2.) 
Pusaudžu 
noziedzība un 
tās korekcija 
(3.) 
Sociālā 
pedagoăija (3.) 
Andragoăija 
(2.) 
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uzvedība (2.) 
Socializācijas 
pamati (2.) 
Krīzes terapija 
(2.) 
Ăimenes 
pedagoăija (2.) 
Ăimenes terapija 
(2.)  
Vardarbība un 
incests (2.) 

Veselība un dzīves 
apstākĜi 

Veselības 
aizsardzības 
sistēma. 
Veselības 
apdrošināšana. 
(3.) 
Ăenētika (3.) 
Psihopatoloăija 
(3.) 
Veselība un 
slimības (3.) 
Katastrofu 
medicīna (3.) 
Seksoloăija (3.) 
Atkarība no 
narkotikām un 
alkohola (3.) 
Sociālā 
rehabilitācija (3.)  
Sociālā 
integrācija (3.) 
Logopēdijas 
pamati (3.) 
Paliatīvā aprūpe 
(3.) 
4.5.submoduĜa 
„Veselība un 
dzīves apstākĜi” 
darbs 

Mentālā 
veselība (3., 
4.) 

Sabiedrības 
veselība (2.) 
Sports (1.) 
Mentālā 
veselība un 
izturēšanās (3.) 
Psihosociālie 
traucējumi (3.) 
Sociālā 
integrācija (4.) 
 
 

Sports (1.) 
Veselības 
pamati (1.) 
Psihiskās 
veselības 
pamati (2.)  

Prakse 1.moduĜa 
„Cilv ēka dzīves 
cikli” 
praktikums” (1.) 
Vērošanas prakse 
sociālā darba 
institūcijās (1.) 
Prakse sociālā 
darba institūcijās 
(2.,3., 4.) 

Sociālā darba 
prakse  
(1., 2. – 
vasaras prakse 
vai prakse 
ārzemēs;  
3., 4. – 
vienmēr 
studiju gada 
sākumā) 

Sociālā darba 
prakse sociālā 
darba aăentūrās 
 
Patstāvīgā 
sociālā darba 
prakse  
 

Ievadprakse (2.) 
Sociālā darba 
prakse (2., 3.) 
Specializācijas 
prakse (3.) 
 Patstāvīgā 
sociālā darba 
prakse (4.) 
 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Datorzinības (1.) 
Filosofija (2.) 
Reliăiju vēsture 
(3.) 

 Informācijas 
tehnoloăijas 
(1.) 
Filosofija (1.) 

Svešvalodas – 
angĜu/ vācu un 
krievu (1., 2.) 
Informācijas 
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Valodas kultūras 
jautājumi (3.) 

Svešvalodas 
(1.) 
Valodas kultūra 
(1.) 

tehnoloăijas (1.) 
Valodas kultūra 
(1.) 
Kultūras vēsture 
(3.) 
Ievads filosofijā 
(4.) 
 

Izvēles kursi Izdegšanas 
problēma un 
prevencija (2.) 
Personības 
kvalitāte un tās 
pilnveide (3.) 
Cilvēku 
tirdzniecība: 
problēmas un 
risinājumi (3.) 
Sociālās drošības 
sistēma (4.) 

Socioloăija/ 
Politika/ 
Ekonomika/ 
Franču valoda/ 
Vācu valoda/ 
Studijas 
ārzemēs (2.) 

Humanitārie/ 
Fiziskie, 
biomedicīniskie 
un 
tehnoloăiskie/ 
Sociālie izvēles 
studiju kursi 
(2., 3.)  

 

Specializācija   Pēc izvēles (2., 
3.) 

Pēc izvēles 3 
iespējas (3., 4.):  
*Sociālais darbs 
ar riska bērniem 
un to ăimenēm 
*Sociālais darbs 
ar riska grupām 
*Sociālais darbs 
ar veciem 
cilvēkiem 

 
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 

Darba devēji norāda, ka profesionālās studiju programmas absolventu 

nodarbinātība turpmākajos sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot 

likumdošanas nostādnes, var secināt, ka sociālā darba tirgū nodarbināti var būt tikai 

profesionāli sociālie darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst ieĦemamajam amatam. 

Turpmākajā augstskolas darbībā sociālo darbinieku sagatavošanā ir ieteicams 

padomāt par tālākizglītības iespējām, specializējoties darbam ar  kādu mērėa grupu, 

piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pievēršot uzmanību sociālā darba vadības 

jautājumu apguvei. 
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7. Studējošie 
 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Lai stimulētu profesionālās augstākās izglītības ieguvi praktiėiem, kuri strādā 

sociālajā darbā, Sociālās Palīdzības Fonds kopumā divos konkursos ir piešėīris 

finansējumu 55 studentu izglītošanai. Kopumā studiju programmā studējošo skaits 

pilna laika studijās - 58, nepilna laika studijās - 136.  

Studentu sadalījums pa gadiem 

Studiju gads Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1.kurss 10 37 

2.kurss 24 27 

3.kurss 8 29 

4.kurss 16 46 

5.kurss - - 

 

 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 

2008.gadā uzĦemti 44 studenti, no tiem dienas studijās - 10 studenti, nepilna 

laika studijās - 34 studenti. 

 
7.3. Absolventu skaits 
 

Studiju gads Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

2007./2008. 20 25 

2006./2007. 59 25 

2005./2006. 17 28 

2004./2005. 13 48 

2003./2004. 23 38 

2002./2003. 18 68 

 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Studējošo aptaujas rezultāti ir viens no studiju procesa kvalitātes rādītājiem. Studējošo 

aptauju veic studiju programmu direktori, saskaĦā ar KVS noteikto procedūru. Iegūtos 
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rezultātus apkopo LiepU Socioloăisko pētījumu centrs. Aptauju rezultāti tiek 

izmantoti programmas satura un realizācijas izvērtēšanā un pilnveidošanā.  

 Studentu aptaujā ir apkopotas šādas atziĦas: 

+ - 

Pati moduĜu sistēma ir pozitīvi vērtējama, 

jo vienlaikus nav nepieciešams sadalīt 

uzmanību un patstāvīgā darba laiku starp 

vairāku studiju kursu satura apguvi.  

Problemātiska moduĜa vai submoduĜa 

satura apguve, ja rodas iemesli, kad nav 

iespējams apmeklēt nodarbības. 

Darbs nelielās grupās. Dažreiz nav savlaicīgi zināmas izmaiĦas 

lekciju sarakstā. 

Mācībspēku draudzīgā attieksme, 

pozitīvas saskarsmes nodrošināšana. 

Nepielaišana pie prakses nenokārtotu 

studiju kursu  gadījumos. 

Patstāvīgu pienākumu uzticēšana 

konferences sagatavošanas periodā un 

konferences norisē. 

 

Atsaucība prakses vietās, izplānotie 

prakses uzdevumi vispusīgi Ĝauj izprast 

sociālā darbinieka pienākumus. 

 

Aptaujas iegūtie rezultāti atspoguĜo pozitīvu mācībspēku vērtējumu, kas 

liecina par  mācībspēku  kompetenci, lai kvalitatīvi apgūtu kursa programmu. 

Sadarbība un komunikācija kopumā ir konstruktīva. Mācībspēku izmantotās mācību 

metodes un darba formas ir veicinājušas tēmas izpratni un vēlmi papildināt iegūto 

informāciju.  

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Lielākā daĜa aptaujāto absolventu strādā sociālā darba institūcijās dažādos 

amatos. Absolventi augsti novērtē studiju programmas saturā ietverto un apgūto 

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

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

studiju programmā pievērsties sociālās likumdošanas studiju kursa paplašināšanai vai 

apguves laika sadalīšanai vairākos etapos. 
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Uzsākot studijas, 1.kursa studenti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

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

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

un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā studenti regulāri tiek informēti par novitātēm 

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

Studiju programmas studentu anketēšanas rezultāti sniedz ieskatu pozitīvajās un 

problemātiskajās studiju procesa norisēs. DaĜa no ierosinājumiem ir iekĜauta studiju 

programmas attīstības plānā. Studiju gada noslēgumā katrā studentu grupā ir veikta 

studiju gada darba analīze un panākumu izvērtēšana. Katra studenta aktīva līdzdalība 

studiju procesa izvērtēšanā palīdz veikt nepieciešamās izmaiĦas studiju procesa 

pilnveidē.  

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Teorētisko kursu satura realizēšanā pilna un nepilna laika studijās ir iesaistīti 45 

mācībspēki. 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 
Atbilstoši studiju kursiem 10 dažādu zinātĦu doktori, 19 dažādu zinātnes nozaru 

maăistri, 3 sociālā darba maăistri, 2 praktizējoši ārsti un 1 sociologs. 

 
8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 
10 dažādu zinātĦu doktori, no tiem 2 profesori, 3 asociētie profesori. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju. Studiju programmas 

realizācijā ir iesaistīti profesionālā maăistra studiju programmas „Sociālais darbs” 

absolventi, tādējādi nodrošinot teorijas un prakses saistību. 
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8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs.  

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

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

programmas prasībām. Studiju programmas realizācijā iesaistīto pamatdarbā 

strādājošo mācībspēku īpatsvars ir 77%. Pārējie 23% strādājošie mācībspēki ir 

profesionāli sociālie darbinieki, kas nodrošina teorijas un prakses veselumu studiju 

procesā. Mācībspēki ir aktīvi iesaistījušies dažāda rakstura projektos, regulāri piedalās 

citu augstskolu zinātniskajās konferencēs.  

Pārskata periodā profesore A. Samuseviča ir veikusi teorētiskās un praktiskās 

izpētes darbu aktuālos vispārīgās, skolu un augstskolu pedagoăijas jautājumos. 

Pētījumu rezultāti ir aprobēti zinātniskajās konferencēs Latvijā, Polijā, Vācijā, 

Austrijā, Krievijā, lekcijās, darbā ar maăistrantiem. Publicēti zinātniskie raksti par 

pētāmajiem jautājumiem, izstrādāts metodiskais līdzeklis studentiem, maăistrantiem, 

skolotājiem „Harmonija un pretrunas audzināšanas procesā”. A. Samuseviča ir 

strādājusi izglītības projektos, kā piemēram, Skolotāju atbalsta centra un Sorosa fonda 

– Latvija projektā „Kritisk ās domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā”; Sorosa fonda 

– Latvija projektā „Atv ērtā skola”; starptautiskajā projektā ECMA (Konsultēšana 

Eiropas multikulturālā izglītības vidē); Skolu atbalsta centra un Sorosa fonda – 

Latvija starptautiskajā EAST projektā „Shared Values, Shared Cultures”; ESF 

aktivitātē - Jauniešu ar speciālajām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā Pelču 

speciālās internātpamatskolas – attīstības centra projekta „Varēt un uzdrošināties būt 

pašam” metodisko materiālu izstrādes konsultante un eksperte. A.Samuseviča ir 

izdevniecības RaKa žurnāla Skolotājs redkolēăijas locekle.  

D. Lieăeniece ir piedalījusies LZP finansētā LU Pedagoăijas un psiholoăijas  

institūta granta projektā „Etnokomunikatīvās kompetences determinantes un tās 

veicināšana” (vad. – prof. M. Vidnere); veikta 200 respondentu anketēšanā iegūto 

datu analīze, ar referātiem ir piedalījusies starptautiskās. D. Lieăeniece par 

monogrāfiju „Ievads andragoăijā” ir saĦēmusi Starptautiskā mācību grāmatu, 

komplektu un mācību līdzekĜu autoru konkursa laureāta Atzinības rakstu. D. 

Lieăeniece kā starptautiskā eksperte ir piedalījusies Starptautiskā augstskolu 

akreditācijas komisijas darbā Lietuvā (5 augstskolās),  augstskolā  „Att īstība” u.c.. 
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A. Līdakas pētnieciskā tēma ir „Vērtībizglītība un tās realizācijas iespējas”. A.Līdaka 

ir starptautiskās sociālā darba studiju programmu ekspertu komisijas locekle LU 

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

sociālās pedagoăijas augstskolā „Att īstība”, Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Lietuvas 

augstskolās, kuras realizē sociālā darba dažāda līmeĦa programmas. Ir darbojusies kā 

pētniece Latvijas Valsts Stratēăiskās analīzes komisijas pētījumā "Pirmsskola kā 

stiprs pamats sabiedrības attīstībai". 

Ā. Orlovska pētnieciskā tēma „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Liepājas 

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

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

līgumu veikts pētījums par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem Liepājas pilsētā. 

Materiāls apkopots un ar pētījuma rezultātiem iepazīstināti Liepājas pilsētas domes un 

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

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

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

„Cilv ēktiesības” sociālā darba speciālistiem: 

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

mācīšanas metodika bērniem ar dzirdes traucējumiem, latviešu nedzirdīgo zīmju 

valodas adaptācija un mācīšanas metodika bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem, Latvijas speciālās izglītības sistēmas attīstības tendences, individuālo 

mācību programmu izveide bērniem ar speciālajām vajadzībām. Pētījumu saturs:  

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

leksiski gramatiskās struktūras pētījums ir novitāte, īpaši nozīmīgs ir šīs 

komunikatīvās sistēmas mācīšanas metodikas psiholingvistiskais aspekts. D.Bethere ir 

piedalījusies ZiemeĜvalstu koordinētajā starptautiskajā  projektā  „Skola visiem” par 

pedagogu sagatavošanu bērnu ar speciālajām vajadzībām integrētās izglītošanas 

nodrošināšanai, darbojas Latvijas Nedzirdīgo savienības projektos par latviešu 

nedzirdīgo zīmju valodas izpēti un tematisko vārdnīcu izveidi.  

S. Lankas pētījums “Sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenču 

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

I. StrazdiĦas pētījumā “Psiholoăiskās aizsardzības sistēmas ietekme uz 

personības pašrealizāciju” gūtie rezultāti ir nozīmīgi arī sociālajā darba studiju 

programmas studentiem, lai veiksmīgāk izprastu dažādās cilvēka problēmas, to 
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cēloĦus un sekas. I. StrazdiĦa strādāja Latvijas starpaugstskolu semināru ciklā 

„Kritisk ās domāšanas attīstīšanas iespējas universitātēs”.  

D. OĜukalnei par izstrādāto maăistra darbu „Jaunākā skolas vecuma bērnu 

uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā saistība” ir piešėirta LZA 

Z.MauriĦas vārdbalva jaunajiem zinātniekiem. Tagad savā pētnieciskā darbībā D. 

OĜukalne pievēršas izdegšanas sindroma saistībai ar uzvedību konfliktsituācijās. 

I. Vereščaginas pētnieciskais darbs saistās ar supervīzijas nozīmes izpēti un 

pielietošanas iespēju optimizāciju sociālajā darbā. Par pētījuma rezultātiem ir sniegti 

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

Agenda in Times of Uncertainty” ViĜĦā un Rīgā. 

A.Samuseviča, A.Līdaka, S.Lanka ir piedalījušās UNESCO Latvijas Nacionālā 

Komisijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Speciālās izglītības centra, 

Liepājas Universitātes, Liepājas Domes rīkotajā konferencē „IekĜaujošā izglītība - 

ceĜā uz risinājumiem”. I. Vereščagina un V. Latuškeviča ir piedalījušās seminārā 

Somijā par starptautisko brīvprātīgo organizāciju darbību sociālajā darbā, par 

starpkultūru izglītības problēmām. D. Bethere darbojas Starptautiskajā projekta 

„Transition – Ausbildung zum Übergangsbegleiter für frükindliche 

Bildungsprozesse”.  A.Līdaka, D. Bethere piedalījās NordForsk atbalstītajā projektā 

Islandē Reikjavikas Universitātē „Capacity Building for Ph. D. Supervisors in 

Educational and Learning Research”. Studiju programmā darbojošies docētāji 

(A.Samuseviča, A.Līdaka, S.Lanka, I. Vereščagina, I. StrazdiĦa, R.Rupeika) ir aktīvi 

ikgadējo starptautisko konferenču „International JTET Conference on Theories and 

Practices for Education of Sustainable Development” dalībnieki. 

Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un 

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

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

darba pētniecības aktivizēšana. Ir izdotas studiju programmā strādājošo mācībspēku 

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

sociālā darba speciālistiem”. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

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

formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 
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realizēšanai, Izglītības zinātĦu institūta „Sociālā darba pētniecības un studiju centrs”, 

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

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

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

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

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

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

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

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

fondos ir pieejamas gan Liepājas Universitātē, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas 

grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.  

 
10. Ārējie sakari 

 
 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

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

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

ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

prasību un Liepājas Universitātes attīstības stratēăijas kontekstā.  Studiju programmu 

padomes darbības lokā ir esošo studiju programmu satura atbilstības attiecīgās 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības analīze, 

sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu studiju 

programmu veidošana un esošo pilnveide. 

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

pilsētas domes Sociālo dienestu un tās vadītāju I. Pūėi, Saldus rajona padomes 

izpilddirektori I. Behmani, Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu un tās vadītāju 

S.Valdi u.c..  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

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

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

sagatavo sociālā darba dažāda līmeĦa speciālistus. Līdz ar to ir aktivizējusies arī 
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sadarbība starp tām. Viena no padomes sēdēm ir novadīta Liepājas Universitātes IZI 

„Sociālā darba pētniecības un studiju centrā”. 

Studiju programmas direktore A. Līdaka ir apmeklējusi Bergenas 

Universitātes koledžas Sociālās pedagoăijas un sociālā darba  katedru Norvēăijā, 

Odenses Lillebalt skolotāju izglītības koledžas Sociālā darba institūtu Dānijā un 

Darmštates Pedagoăijas akadēmijas Sociālā darba katedru Vācijā. Ir noslēgts 

sadarbības līgums ar šīm augstskolām par studentu un mācībspēku apmaiĦu.  

 ApmaiĦas programmas ietvaros studijās Somijas Laurea Universitātē iesaistījās 

studentes Marika Rimša un Anita Upīte, sadarbībā ar Bergenas Universitātes koledžas 

Sociālās pedagoăijas un sociālā darba  katedru ERASMUS programmas ietvaros 

sociālā darba praksi Norvēăijā veica Marika Rimša un Dāvis Grietēns., bet LiepU 

sociālā darba praksē ieradās studente no Bergenas, kā arī vairākus gadus praksē 

Liepājā strādā Darmštates studenti.   

 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

 
Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi. Līgums ir noslēgts ar Sociālā darba un 

sociālās pedagoăijas augstskolu „Attīstība”.  

 
12. Secinājumi 

 
SVID analīze 
 
Stiprās puses 
 
• Studiju programmas īstenošanas laikā, 

nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda 

vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas 

standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

Vājās puses 
 
• Samazinās studiju programmā 

„Sociālais darbinieks” studentu skaits 

pilna laika studijās. 

• Mācībspēku svešvalodas prasmju 

līmenis ierobežo studiju kursu 

novadīšanas iespējas svešvalodā 

ārzemju studentiem. 
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• Studiju programmas realizācijā 

iesaistītie mācībspēki ir atbilstoši 

studiju programmas īstenošanas 

prasībām. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras 

krājumi par sociālo darbu Liepājas 

Universitātes  bibliotēkā.  

• Ir aktivizējusies mācībspēku darbība 

mācību līdzekĜa sociālā darba 

studentiem un rokasgrāmatas sociālā 

darba speciālistiem izstrādē.  

• Sociālā darbinieku studiju programmas 

pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir paplašināta sadarbība 

ar dažādām reăiona sociālām un 

attīstības institūcijām. 

• Ir noorganizētas trīs sociālā darba 

konferences „Sociālā darba 

aktualitātes”.  

• Ir attīstīti jauni kontakti ar Dānijas un 

Norvēăijas sociālā darba augstskolām 

studentu un mācībspēku mobilitāšu 

nodrošināšanai, kā arī turpinās 

sadarbība ar Darmštates studentiem 

prakses vietu nodrošināšanā Liepājā. 

 

• Studiju programmas studentu vājās 

svešvalodu zināšanas ietekmē studentu 

mobilitāšu iespējas ārzemēs. 

• Sociālā darbinieka profesiju izvēlas 

maz vīriešu. 

 

 

Iespējas 
• Studiju programmas absolventu 

tālākizglītības iespēju pārskatīšana, 

nodrošinot specializāciju. 

• Ārzemju augstskolu ieinteresētība 

sadarboties ar studiju programmas 

mācībspēkiem, studentiem dažāda 

Draudi 
• Studiju programmas augstā maksa, kas 

krīzes situācijā var radīt nopietnus 

šėēršĜus studentu izvēlei studēt šajā 

programmā. 

• Labklājības ministrijas atbalsta 

nepiešėiršana „mērėa” grupas 
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veida mobilitātēm. 

• Docētāju darbs pie mācību literatūras 

izveides, lai radītu plašākas iespējas 

patstāvīgā darba pilnveidei. 

 

studentiem. 

• Darba vietu samazināšanās sociālajā 

darbā, kas ietekmēs diplomēto kadru 

nepieciešamības samazināšanos. 

• Apzinoties darba smagumu, vidusskolu 

absolventi tūliĦ pēc vispārizglītojošās 

skolas beigšanas nejūtas drošs šīs 

profesijas apguvei. 

 
 
 

 
 

13. Programmas attīstības plāns 2009. – 2015.gadam 
Nr. Ierosinājumi 

darba 

uzlabošanai 

Priekšlikumi 

to 

īstenošanai 

Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītājs Izpildes 

apliecinājums, 

novērt ējums 

1. Studiju 

programmas 

pilnveidošana 

Studiju kursu 

un prakses 

izvērtēšana 

globālo 

sociālā darba 

izglītības un 

prakses 

standartu 

kontekstā 

Katru 

gadu 

A.Līdaka,  S.Lanka 

I.Vereščagina 

 

IzmaiĦas 

studiju plānā 

vai prakses 

uzdevumos 

2. Profesionālā 

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēle 

Liepājai, 

rajonam un 

sociālā darba 

aktualitātei 

atbilstošu un 

nozīmīgu 

izpētes tēmu 

piedāvājums 

Katru 

gadu 

A.Līdaka,  A.Barča 

I.Pūėe 

A.Bēta 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

Izstrādāti 

profesionālā 

bakalaura darbi 

piedāvātajā 

tematikā 

3. Sociālā darba Konferences Katru A.Līdaka A.Barča Sociālā darba 
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konferences 

organizēšana 

dalībnieku 

loka 

paplašināšana 

un 

apspriežamo 

aktualitāšu 

noteikšana. 

Konferences 

novadīšana 

gadu 

 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes” 

4. Studentu un 

mācībspēku 

mobilitātes 

Sadarbības 

iespējas ar 

Latvijas un 

ārvalstu 

augstskolām 

sociālā darba 

jomās 

Katru 

gadu 

A.Līdaka A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

 

Dažāda veida 

sadarbība ar 

citu augstskolu 

līdzīgām 

studiju 

programmām  

5. Sociālā darba 

zinātniskās un 

pētnieciskās 

darbības 

aktivizēšana 

Aktīva 

piedalīšanās 

sociālā darba 

zinātnes, 

izglītības un 

pētniecības 

padomes 

darbībā. 

Katru 

gadu 

A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

Regulāra sēžu 

apmeklēšana. 
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Studiju programmas “Sociālais darbinieks” pašnovērtējumu veica darba grupa:  

 vadītāja-  

A.Līdaka, Dr.paed., asoc.prof., studiju 

programmas    direktore: 

 

 

 locekĜi-  

S.Lanka, Mg.paed., IZI Sociālā darba 

pētniecības un studiju centra vadītāja: 

 

 

 R.Rupeika, Mg.paed., Studiju daĜas 

vadītāja: 

 

 

 I.Vereščagina, Mg.paed., Pedagoăijas 

katedras asistente: 

 

 

 I.Lohanska, 2.kursa studente: 

 

 





Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

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

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, kurā 
iegūta augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

1.  Agatina Maija Uz laiku 
pieĦemts darbā 

 Liepājas Pedagoăijas 
augstskola -Pirmsskolas 
pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzējs, audzinātājs 
(1993) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Sociālais 
rehabilitētājs (2006) 

Latvijas Universitāte- 
Sociālais darbinieks (2009) 

Cilvēku tirdzniecība: 
problēmas un risinājumi  

2.  Atiėe Gunta Uz laiku 
pieĦemts darbā 

 Liepājas Universitāte- 

Iestādes un uzĦēmuma 

vadītājs (2009) 

Darba likumdoš.un darba 
aizsardz 

3.  Barča Aija Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Prof.maăistrs 
soc.darbā 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā 
(2005) 

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

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

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

Sociālā politika, attīstība 

Soc.plānošana un 
administrēšana 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

 

4.  Bethere Dina Ievēlēts Mg.art. Studijas LiepU pedagoăijas 
doktorantūrā (2005-2008).  

Maăistrantūra Tartu 
Universitātē Igaunijā (2002)  

Stažēšanās Hamburgas 
universitātes speciālās 
pedagoăijas institūtā Vācijā 
(1996) 

Sociālā integrācija 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

 



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

5.  Briška Inese Ievēlēts Mg.paed. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija- Izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijā 
(2005) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija- programmēšanas, 
datu bāzu un operētājsistēmu 
tehniėis (2001) 

Liepājas Pedagoăijas 
augstskola - matemātikas 
bakalaurs (1995) 

Liepājas Pedagoăijas 
augstskola - matemātikas 
skolotājs, tehniskās grafikas 
skolotājs, informātikas 
skolotājs (1995)  

Datorzinības 

6.  Dobelis Kārlis Ievēlēts Dr.math.  Liepājas Pedagoăiskajā 
institūtā Fizikas un 
matemātikas fakultātē; 
kvalifikācija: vidusskolas 
fizikas un matemātikas 
skolotājs (1960) 

V.I. ěeĦina Baltkrievijas 
Valsts universitāte - Fizikas – 
matemātikas zinātĦu 
kandidāts (1978)  

Soc.instit.kvalit.novērtēšana 

7.  Erkena Dace Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Daugavpils Universitātes 
doktorantūra (2004-2009) 

SDSPA „Attīstība” – sociālais 
darbinieks (2002) 

LU – izglītības zinātĦu 
maăistra grāds (2000) 

LVU – bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzēja (1998) 

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

Rīgas 55.vidusskola (1977) 

Veselības aizs.sist. Ves. 
Apdrošin 

Sociālā rehabilitācija 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 



8.  Gintere Ērika Ievēlēts Mg.paed. 

Mg.psych. 

Daugavpils Universitātes 
Psiholoăijas fakultātes 
maăistrantūra – sociālo 
zinātĦu maăistrs psiholoăijā 
(2005) 

Baltijas praktiskās 
psiholoăijas Akadēmijas 
psiholoăijas maăistrantūra 
(2004) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - izglītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā (2005) 

RPIVA - bakalaura grāds 
psiholoăijā, kvalifikācija –
skolas un ăimenes psihologs 
(2001) 

Rīgas 1. Medicīnas skola, 
vecmāte-feldšeris (1981) 

Saldus 1.vidusskola. (1978)  

Ăimenes terapija 

Seksoloăija 

9.  Graumanis 
Zaigonis 

Ievēlēts Dr.phil. ěeĦingradas Valsts 
universitātes Filozofijas 
fakultātes aspirants (1989) 

Latvijas Valsts universitāte – 
filozofs, pasniedzējs (1984) 

Filosofija 

Reliăiju vēsture 

 

10.  Kadiėe Vita Uz laiku 
pieĦemts darbā 

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

Rīgas Medicīnas institūta 
pediatrijas fakultāte - ārsts 
pediatrs (1985) 

Vardarbība un incests 

Ăenētika 

Psihopatoloăija 

Veselība un slimības 

4.5.submod.studiju darbs 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

11.  Kairēna Aija Ievēlēts Mg.oec. Biznesa augstskola „Turība” – 
maăistrantūra (2009) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - uzĦēmuma un 
iestādes vadītājs, 
profesionālais bakalaurs 
vadības zinībās (2007) 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Ekonomika 

12.  Košinskis Andis Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – maăistrantūra 
(2008) 

Tiesu un cietumu sistēma 

 



Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - sociālais 
pedagogs (2005) 

Liepājas vakara (maiĦu) 
vidusskola (2001) 

13.  Kriėe Vija Ievēlēts  Latvijas Valsts universitāte - 
filozofijas pasniedzējs, 
sociologs (1973) 

Personālvadības pamati 

Profesionālā ētika 

Socioloăija 

14.  Lanka Svetlana Ievēlēts Mg.paed. Studijas Daugavpils 
Universitāte, Izglītības un 
Vadības fakultāte Pedagoăijas 
doktorantūra (2004-2009) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija; Izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijā 
(2004) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija; kvalifikācija – 
Sociālais pedagogs (2002) 

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

Sociālais darbs ar indivīdu  

2.1.,2.2.submoduĜa 
ieskaites darbs 

Krīžu intervence sociālā 
darba praksē 

Ăimenes tiesību 
likumdošana 

Ievads katastrofu medicīnā 

Atkarības un to profilakse 

Paliatīvā aprūpe 

4.5.submod.studiju darbs 

Sociālās drošibas sistēma  

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 

15.  Latuškēvica 
Vinita 

Uz laiku 
pieĦemts darbā 

Profesionālais 
maăistrs 
sociālajā darbā 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā (2005) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Montesori 
speciālais pedagogs (2003) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - profesionālais 
bakalaurs sociālajā darbā 
(2003) 

Sociālais darbs pasaulē 

Sociālais darbs ar grupu 

2.3.subm. Ieskaites darbs 

Soc. darbs un brīvprātīgo 
kustība 

4.6.submod.iesk.darbs 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 

16.  Laugale Velga Ievēlēts Dr.philol.          

 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas doktorantūra 
(2009) 
 
Liepājas Pedagoăiskajā 

Valodas kultūras jautājumi 



institūta Latviešu valodas un 
literatūras fakultāte – 
vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja (1984) 

17.  Lieăeniece 
Daina 

Ievēlēts Dr.habil.paed. P.Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte - filologs, angĜu 
valodas skolotājs (1964) 

Gerontoloăija 

Socializācijas pamati 

Etnopsiholoăija 

4.1.,4.2.,4.3.,4.4. subm. 
studiju darbs 

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

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

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

Ievads profesionālajās 
studijās 

Audzināšana 

4.1.,4.2.,4.3.,4.4. subm. 
studiju darbs 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

19.  Magazeina Ilze  Ievēlēts Mg.paed. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija- Izglītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā (2001) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – bakalaura grāds 
pedagoăijā (1996) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - sākumskolas 
skolotājs (1995) 

Ăimenes pedagoăija 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 

 

20.  Miėelsone Ilze Ievēlēts Dr.paed. Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
katedras doktorantūra, 
pedagoăijas teorijas un 
vēstures apakšnozare (1996) 

Liepājas Valsts Pedagoăiskais 
institūts - pirmsskolas 
pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzējs, pirmsskolas 
audzināšanas metodiėis 
(1987) 

Rīgas rajona Zvejniekciema 
vidusskola (1983) 

Androgoăijas pamati 

Gerontoloăija 

1.moduĜa eksāmena darbs 

Sasniegumu motivācija 

Kreativitātes psiholoăija 

21.  Novickis Uldis Uz laiku 
pieĦemts darbā 

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

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - izglītības zinātĦu 
maăistrs (2005)  

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - sociālais 

Kriminol. un devianta 
uzvedība 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 



pedagogs (2002) 

Liepājas 10. vidusskola 
(1984) 

22.  OĜukalne Diāna Ievēlēts Mg.psych. 

Mg.paed. 

Daugavpils Universitāte - 
sociālās psiholoăijas maăistrs 
(2009) 

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija - praktiskais 
psihologs (2007) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijas 
teorijā un vēsturē (2002) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - sākumskolas 
skolotājs un konsultants 
psiholoăijā pamatskolā, 
pedagoăijas bakalaurs (2000) 

Vispārīgā psiholoăija 

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

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

Latvijas Universitāte - 
vēstures un sabiedrisko 
zinātĦu pasniedzējs (1985)  

Politoloăija 

Valsts iekārta un politiskā 
sistēma 

Cilvēktiesības 

Eiropas soc.un 
ekon.politika 

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

Liepājas Pedagoăiskais 
institūts – pamatskolas 
skolotājs (1963) 

Skolas pedagoăija 

1.moduĜa eksāmena darbs 

1.moduĜa praktik. 
(pirmssk./skolā) 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

25.  PriedoliĦa 
Madara 

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

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – pamatskolas un 
sākumskolas skolotāja, 
veselības mācības skolotāja 
specialitāte, pedagoăijas 

Konfliktoloăija 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 



bakalaurs (1998) 

26.  Rupeika Rita Ievēlēts Mg.paed. Daugavpils Universitātes 
Pedagoăijas doktorantūra 
(2008) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - maăistra grāds 
pedagoăijā (1998) 

Rīgas Politehniskais institūts- 
inženieris (1982) 

J. RaiĦa Liepājas 6.vidusskola 
(1972) 

Ievads profesionālajās 
studijās 

Ievads profesionālajās 
studijās 

Soc. darbs ar nevalstiskām 
organ. 

4.6.submod.iesk.darbs 

Lietišėie pēt. soc.darbā 

5.moduĜa studiju darbs 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

Personības kvalitāte un tās 
pilnveide 

27.  Samuseviča 
Al īda 

Ievēlēts Dr.paed. Latvijas Valsts Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
katedras aspirantūra (1987) 

Liepājas Valsts Pedagoăiskais 
institūts –pamatskolas 
skolotājs (1980) 

Konfliktoloăija 

Pēt. metodoloăija, metodes 

5.moduĜa studiju darbs 

28.  Skudra Daiga Ievēlēts Mg.paed Liepājas Universitātes 
pedagoăijas doktorantūra 
(2005-2008)  

Liepājas Pedagoăiskās 
augstskolas Pedagoăijas 
maăistrantūra - pedagoăijas 
maăistrs (1998) 

V.Lāča Liepājas Valsts 
pedagoăiskais institūts - 
pamatskolas skolotājs (1988) 

Pirmsskolas audzināšana 

1.moduĜa eksāmena darbs 

Ăimenes psiholoăija 

1.moduĜa praktik. 
(pirmssk./skolā) 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

29.  StrazdiĦa Irīna Ievēlēts Dr.psych. Latvijas Universitāte – 
doktorantūrā (1994) 

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

Attīstības psiholoăijas 
teorijas 

Saskarsmes treniĦš 

Dzimumu psiholoăija 

 

30.  Striguna Santa Ievēlēts Mg.paed. LPA maăistrantūras studiju 
programmā „Izglītības zinātĦu 
maăistrs pedagoăijā 
/Pedagoăijas teorija un 
vēsture/” - izglītības zinātĦu 
maăistra grāds pedagoăijas 

Pēt. metodoloăija, metodes 

5.moduĜa studiju darbs 

Bakalaura darba izstrāde un 



teorijā un vēsturē (2005) 

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

aizst 

KE 

31.  Šperlinga Inta Ievēlēts Mg. Liepājas Universitāte - 
profesionālais maăistra grāds 
vadības zinībās sabiedrības 
vadībā (2009) 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - uzĦēmuma un 
iestādes vadītājs, 
profesionālais bakalaurs 
vadības zinībās (2007) 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

32.  Tomele 
Gundega 

Uz laiku 
pieĦemts darbā 

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

Liepājas Universitāte - 
Izglītības zinātĦu maăistrs 
pedagoăijā (2009) 

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

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

Logopēdijas pamati 

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

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

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

Pirmsskolas audzināšana 

1.moduĜa praktik. 
(pirmssk./skolā) 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

34.  Vereščagina 
Irīna 

Ievēlēts Prof.maăistrs 
soc.darbā 

Mg.paed. 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija – profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā (2005) 

Liepājas Pedagoăijas 

Ievads profesionālajās 
studijās 

Sociālā darba vēsture 



akadēmija - Izglītības zinātĦu 
maăistrs (2003) 

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

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

Sociālā darba teorijas 

Sociālā likumdošana 

Soc.iālā darba modeĜi, 
sistēmteorijas., metodes 

2.1.,2.2.submoduĜa 
ieskaites darbs  

Soc.darba vadības pamati 

Supervīzija sociālajā darbā 

2.3.subm. Ieskaites darbs 

Ăimenes  socioloăija 

4.1.,4.2.,4.3.,4.4. subm. 
studiju darbs 

Sociālās apdrošināšanas 
sistēma 

Sociālā rehabilitācija 

4.5.submod.studiju darbs 

4.6.submod.iesk.darbs 

Izdegšanas problēma un 
prevencija  

Vēroš.prakse soc. darba 
instit. (I) 

Prakse soc institūcijās (II) 

Prakse soc institūcijās (III) 

Prakse soc institūcijās (IV) 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

KE 

35.  Vikmane 
Blāzma 

Ievēlēts Dr.paed. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija - Izglītības zinātĦu 
maăistrs sociālajā pedagoăijā 
(2007) 

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorija – kordiriăents 
(1969) 

Ăimenes psiholoăija 

Ăimenes pedagoăija 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizst 

36.  Zaėe Silvija Ievēlēts Dr.paed. Hercena ěeĦingradas Valsts 
pedagoăiskā institūta 
aspirantūra (1982) 

Liepājas Pedagoăiskais 
institūts – pamatskolas 

Bērnu tiesību aizsardzība 



skolotājs (1964) 

 

 



MAIJA AGATINA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati:   Maija AGATINA 

Dzimšanas gads:   16. 02. 1970. 

Kontaktadrese:  Liepājā, SakĦu ielā 10 dz 6, tālr.26852295 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, Sociālo pakalpojumu 

     daĜa, Liepājā, E.veidenbauma ielā 3, tālr.63489674  

E-pasts:   maija@liepsd.lv 

Izglītība:  1976.g. – 1988.g. Liepājas pilsētas 7.vidusskola 

             1989.g. – 1993.g. Liepājas Pedagoăiskā augstskola   

                                                  2003.g. – 2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

                                                  2007.g – 2009.g. Latvijas Universitāte  

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja, audzinātāja kvalifikācija 

         Sociālā rehabilitētāja kvalifikācija 

         Sociālā darbinieka kvalifikācija 

Profesionālā darbība: 

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Kvalifik ācijas darbs – „Cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija” 

Diplomdarbs – „Sociālā darbinieka loma starpprofesionāĜu komandā cilvēku tirdzniecības 

upuru  sociālā rehabilitācijā”  

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: CATSEB – Cooperation Against Trafficking in South – East Baltic 

  Baltic Institute of Social Sciences – Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku 

tirdzniecības  upuru reintegrācijā 

2003.g.     “Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repartriācija” 

2003.g.     Certificate af Seminar Completion 

2004.g.     “Sociālā darba metodes ar riska ăimenēm” 

2004.g.     “ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija, īsterapija uz atrisinājumiem” 

2004.g.     “Kā veidot veiksmīgu saskarsmi ar dažādu problēmu un dažāda vecuma 

klientiem” 

2004.g.     „Narkotikas, prostitūcija un cilvēku tirdzniecība dzimumu perspektīvā” 



2004.g.   “Vardarbības veidi un praktiskās palīdzības iespējas vardarbībā cietušiem 

bērniem” 

2004.g.    “Sociālā darbinieka profesionālās darbības aktualizācija darbā ar cilvēku 

tirdzniecībā iesaistītām personām” 

2005.g.    “Teachers against human trafficking: inform and protect your students” 

2005.g.    Latvijas Ergoterapeitu asociācijas sertifikāts 

2005.g.    “Vardarbības ăimenē, tās atpazīšana un palīdzības iespējas” 

2006.g.    StarpprofesionāĜu seminārs par vardarbību ăimenē 

2006.g.   “Sociālā darba perspektīvas un iespējas mainīgajā Eiropā” 

2006.g.   “Riska faktoru novērtēšanas kritēriji nelabvēlīgās ăimenēs” 

2006.g.     “Uzzini vairāk par cilvēktirdzniecību” 

2007.g.     “Komunikācijas prasmes darbā ar dažādām klientu grupām” 

2007.g.     “Noziegumu upuri – kā kompensēt kaitējumu” 

2007.g.     Substitution therapy 

2007.g.     “Sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde sociālo dienestu klientiem” 

2007.g.     “Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas starpinstitucionālās 

sadarbības mehānisma modelis” 

2007.g.    “Alkohola lietošanas riska izvērtēšana, ārsta padomi un konsultatīvā palīdzība” 

2008.g.    “Lietvedības darba organizācija” 

2008.g.    “Cilvēku tirdzniecība – sociāla un tiesiska problēma Latvijā un pasaulē” 

2008.g.    “Ăimenes atbalsta koordinācijas sistēmas pilnveidošana pašvaldībā” 

2008.g.    “Valsts garantētie sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi” 

2009.g.    “Cilvēka iekšējie resursi – izdegšana un atjaunošanās” 

 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā, krievu – brīvi pārvaldu gan runu, gan rakstību, vācu –   

sarunvalodas līmenī 

 

 

 

 

2009.gada 23.novembrī     Maija Agatina 

 



Gunta ATIĖE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

 Dzimšanas gads: 08.11.1954. 

 Kontaktadrese: Ozolu 51, Liepāja, LV3401 

 

ZiĦas par darba vietu: 

 Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

 E-pasts: gunta.atike@liepu.lv 

 

Izglītība: 

2004. – 2009. Liepājas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma 

‘’Iestādes un uzĦēmuma vadība’’  

 

Darba pieredze: 

 Kopš 2009. g. 3. septembra – Liepājas Universitāte Saimniecības daĜas vadītāja 

 2007. – 2009. Liepājas Universitāte darba aizsardzības speciāliste 

2002. – 2007. Liepājas Universitāte Informācijas un sabiedrisko attiecību daĜas 

konsultante 

 

Papildus izglītība: 

2007. - Profesionālo Studiju skola ‘’Citadele’’, profesionālās pilnveides izglītības 

programma ‘’Darba aizsardzības un drošība’’, apliecība 

2007. - Profesionālo Studiju skola ‘’Citadele’’, profesionālās pilnveides izglītības 

programma ‘’Ugunsdrošība un aizsardzība’’, apliecība 

 

Valodu prasmes: 

 Latviešu – dzimtā valoda 

 Krievu – brīvi 

 AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību  

11.11.2009 
 

/Gunta Atiėe/ 
. 
 
 
 



 
Aija Bar ča 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1949.gada 26. oktobris  

Kontaktadrese: Lielā iela 2-35, Liepāja, LV-3401 

ZiĦas par darba vietu: 

E-pasts: abruze@saeima.lv 

Izglītība: 

2004 – 2005 – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

2000 – 2002 – Latvijas Medicīnas akadēmija, RSU Sabiedrības veselības skolas 

maăistrantūra 

1993 – 1997 – Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, sociālais 

darbinieks 

1968 – 1972 – Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un literatūras 

skolotājs 

1968 – Ventspils rajona Ugāles vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Profesionālā darbība: 

2007 - LR 9.Saeima, deputāte 

2003 – 2007 – Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore 

2002 – 2003 – Rīgas pilsētas dome, līgumdarbs 

1998 -2002 - LR 7.Saeima, deputāte, Sabiedrības veselības apakškomisijas locekle, 

Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas locekle, Īpaši atbalstāmo reăionu sociālās 

attīstības apakškomijas locekle, Pilsonības likuma izpildes komisijas locekle 

1997 – 1998 - Liepājas pilsētas dome, deputāte, Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu, 

veselības, kultūras, izglītības, sporta un sabiedriskās kārtības komitejas locekle, Finanšu 

komitejas locekle, Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komitejas locekle 

1992 – 1998 – Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Liepājas pārvaldes vadītāja, Valsts 

sociālās apdrošināšanas aăentūras Liepājas filiāles direktore 

1986 – 1992 - Liepājas pilsētas Izpildkomitejas Sociālās nodrošināšanas nodaĜas vadītāja 

1972 – 1986 – skolu prakse 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

ZiĦojumi 9.Saeimā 



17.09.2009 - Grozījumi likumā “Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika 

periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” (1414/Lp9), (2.lasījums) 

03.09.2009 - "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika 

periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam"". (1.lasījums) 

27.08.2009 - "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (1.lasījums) 

11.06.2009. - "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja 

maksātnespējas gadījumā"".( 1.lasījums) "Invaliditātes likums". (2.lasījums)  

08.04.2009 - "Latvijas Sarkanā Krusta likums". (3.lasījums)  

11.12.2008 - "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (3.lasījums)  

04.12.2008 - "Latvijas Sarkanā Krusta likums". (2.lasījums)  

18.09.2008 - "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā''. 

(2.lasījums) 11.09.2008 - "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā''. (1.lasījums) "Par priekšlikumu iesniegšanas termiĦa pagarināšanu 

likumprojektam "Invaliditātes likums" (Nr.577/Lp9) 2.lasījumam līdz 2008.gada 

10.oktobrim" 

17.07.2008 - "Par priekšlikumu termiĦu pagarināšanu likumprojektam "Grozījums 

likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Reă.Nr.727/Lp9)". "Par steidzamības 

atcelšanu likumprojektam "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" 

(Reă.Nr.727/Lp9)". 03.07.2008 - Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (1.lasījums)  

19.06.2008 - "Grozījumi likumā ''Par valsts pensijām''". (2.lasījums) "Grozījumi likumā 

"Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (1.lasījums)  

12.06.2008 - "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (1.lasījums) 

29.05.2008 - "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju "Par cilvēku ar 

invaliditāti tiesībām"" 

10.04.2008 – „Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (1.lasījums) "Grozījums likumā 

"Par valsts pensijām"".( 2.lasījums) 

28.02.2008 – „Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (2.lasījums) 

21.02.2008 - "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (1.lasījums)  

24.01.2008 - "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā". (3.lasījums) "Invaliditātes 

likums". (1.lasījums)  

20.12.2007 - "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". 

(1.lasījums) "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (2.lasījums) 

27.09.2007 - "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā". (2.lasījums) 

29.03.2007 – „Grozījumi Epidemioloăiskās drošības likumā". (1.lasījums)  

15.03.2007 - "Par likumprojekta ''Grozījumi Ārstniecības likumā'' (Nr.242/Lp9) atdošanu 

Ministru kabinetam pārstrādāšanai" 

 



 

Projekti: 

2005-2008- Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības” 

projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām”  

Līg. Nr. 2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015  

Valodu prasmes: 

Latviešu valoda – dzimtā 

Krievu valoda – labi 

Vācu, angĜu valodas – sarunvalodas līmenī 

Zīmju valoda un daktilā ābece - labi 

 

 

 

2009.gada 15.novembrī   /paraksts/  /Aija Barča/ 



Curriculum vitae 

Personas dati 
 

Dina Bethere, M. A 
1968. gads 
Adrese:Liepājas Universistātes Izglītības zinātĦu institūts 
 e-pasta adrese: dina.bethere@liepu.lv 
 tālrunis: +371 2 6476297 
2005.- 2008.  Studijas LiepU pedagoăijas doktorantūrā. Promociju 

darba tēma : « Skolas mikrosistēmas kapacitāte izglītības 
pārejas posmu kvalitātes nodrošināšanā”  
 

2000 – 2002 Studijas maăistrantūra Tartu Universitātē (Igaunija). 
Maăistra darba tēma «Грамматическая структура 
латышской жестовой речи” 

1986- 1991 Studijas Krievijas valsts pedagoăiskās universitātes 
surdopedagoăijas nodaĜā (S-Pēterburga), kvalifikācija: 
krievu valodas un literatūras skolotājs vājdzirdīgiem un 
nedzirdīgiem bērniem, surdopedagogs pirmsskolas iestādēs 
ar krievu valodas un literatūras skolotāja papildspecialitāti 
(Diploms фв №320924). 

2008. Kursi NordForsk un Īslandes Universitātes projektā 
„Capacity Building for Ph. D. Supervisors in Educational 
and Learning Research”  

2007.  Kvalifikācijas celšanas kursi „TRANSITION – Ausbildung 
zum Übergangsbegleiter für frühkindliche 
Bildungsprozesse”  starptautiskā projekta „Transition – 
Ausbildung zum Übergangsbegleiter für frükindliche 
Bildungsprozesse” ietvaros (Vācija)   

2006.  Piedalīšanās starptautiskajā seminārā „Beratung im 
Bereich der Sonderpädagogik” Landesakademie 
Donauescingen (Vācija), 

Izglītība 

1992-1994 Stažēšanās Hamburgas universitātes speciālās pedagoăijas 
institūtā (Vācija) 

No 2007. 
 

bas zinātĦu institūta zinātniskā asistente 

No 2002. as skolotājs Liepājas speciālajā internātpamatskolā 

Nodarbošanās 
 

No 1994.    LiepU pedagoăijas katedras lektore 
  Docējamie kursi: Ievads speciālajā pedagoăijā, Speciālā 

pedagoăija un tās vēsture, Speciālā pirmsskolas 
pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas pamati u. c. 

18 
UNESCO European Agency for development in special 
needs education projekts „Imigrant Pupils with Special 
Educational Needs” (no 2006.) 
ERSF projekts „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri 
strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, 
profesionālā pilnveide”(līguma 
Nr.2007/0095/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0011/0002)  
Jūrmalas koledžā (2007. - 2008.) 

Pētījumu 
projekti 

Starptautiskais projekts „Transition – Ausbildung zum 
Übergangsbegleiter für frükindliche Bildungsprozesse” 
(2006. – 2008.) 

Zinātniskā 
darbība 

Publikācijas 
 

 Bethere D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām 
ar speciālām vajadzībām: Mācību līdzeklis.- Liepāja: 



LiePA, 2001.- 22 lpp. 
D. Bethere. Verbālās un alternatīvās komunikācijas 
līdzekĜu salīdzinājums// Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Rakstu krājums. – Rēzekne, 2005 

 Bethere D. Izglītības programmu individualizācija bērniem 
ar speciālajām vajadzībām: Mācību līdzeklis. – Liepāja, 
2006. – 45 lpp. 

 Bethere D. Gewaehrleistung der Ausbildung 
mehrfachbehinderter Kinder// Spring University 2007, 2. 
Changing Education in  a Changing Society. – Klaipeda 
University, 2007, - p. 24 - 33  

 Bethere D. Alternatīvie komunikācijas sistēmas un to 
izmantošana// Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem.- 
Liepāja, 2007. – 262. – 272. lpp.  

 D. Bethere. Aktuelle und langfristige Tendenzen bei der 
Qualitätserhöhung beruflicher und akademischer Bildung 
von Behindertenpädagogen in Lettland.// Lehrer/-
innenbildung in Europa. Konferenzband Pädägogische 
Hochschule Wien, 2008 
 Lehrer/-innenbildung in Europa;  Pädägogische 
Hochschule Wien, 2008 (Austrija) 
Changing Education in  a Changing Society;  Spring 
University in Klaipeda University,  2007 (Lietuva) 

Dalība 
konferencēs 

Sabiedrība, integrācija, izglītība; Rēzeknes augstskola 
(2005) 

 

Liepāja, 20.01.2009.  

    /D. Bethere/ 



INESE BRIŠKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1973 
Kontaktadrese: M.GūtmaĦa 14-1, Liepāja 
 

ZiĦas par darba vietu: 
E-pasts: inesebriska@navigator.lv 
Liepājas Universitāte 
Lielā ielā 14, 
Liepāja 
 

Izglītība: 
2005.01.07.  izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā LPA (Sērija MD A, Nr.0130); 

2001.29.06.  augstākās izglītības pamatstudiju 1.līmeĦa profesionālās koledžas izglītības 

pilns kurss ar programmēšanas, datu bāzu un operētājsistēmu tehniėa 

kvalifikāciju (T, Nr.064287); 

1995.22.06.  matemātikas bakalaura grāds LPA (Nr.000188); 

1995.22.06.  matemātikas skolotāja kvalifikācija LPA (Nr.000568); 

papildspecialitātes: tehniskās grafikas skolotājs (Nr.41); informātikas skolotājs 
(Nr.29); 

 
 

Profesionālā darbība: 
No 09/2009.g. Liepājas Universitāte, lektore; 

no  09/2003.g. līdz šai dienai Liepājas 1.ăimnāzija, informātikas skolotāja; 

no 01/2000.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, asistente; 

no 1999.07.09. laboratorijas vadītāja Matemātikas un informātikas katedrā LPA; 

no 1998.12.11. tirdzn.strukt. vadītājas vietniece a/s “Kurzemes piens”; 

no 1998.25.09. prečzine a/s “Kurzemes piens”; 

no 1995.26.06. vecākā laborante Matemātikas katedrā LPA; 

no 1995.17.01. laborante Matemātikas katedrā LPA. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
2007.g. „Multimediju sistēma „Lectora”- palīgs pedagogam”; 

2005.28.06. RTU „Dators lietotājiem”. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Valodu prasmes: latviešu, krievu 
 
 

/Inese Briška/ 
 

2009.gada 16.novembrī      
 



 
KĀRLIS DOBELIS 

Curriculum vitae 

 

Inform ācija par personu – Kārlis Dobelis, dzim. 1937. g. 26. oktobrī  

Liepājā; personas kods – 261037-10802, pase,LN 0658019. 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu – Lielā iela 12 dz. 65, tel.34-21797, mob.26552736 

Amats: docents, Liepājas Universitāte Lielā iela 14; Matemātikas un informātikas katedra tel. 

63407746; fakss: (371)63424223; e-pasts: karlis. dobelis@liepu.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība – augstākā 1956.g.- 1960.g. students Liepājas 

Pedagoăiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un 

matemātikas skolotājs. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskais grāds: Fizikas – matemātikas zinātĦu kandidāts, V.I. 

ěeĦina Baltkrievijas Valsts universitātes specializētā padome K 056.03.10, 1978.g., disertācijas 

tēma-“ IZĥĒMUMU KONUSU APKĀRTĥU STRUKTŪRA” ; nostrificēta 1992.g. LU 

promocijas padome matemātikā, Dr. math. 

Profesionālā darbība:  

No 2007.g.1.09. līdz šim laikam Matemātikas un informātikas katedras vadītājs;  

2001.g. 1.02. – 2007.g. 1.09. Matemātikas un informātikas katedras docents;  

1990.g. līdz 2001.g. 1.02. Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas rektors;  

1977.g.-1990.g.V.Lāča Liepājas valsts pedagoăiskā institūta mācību un zinātniskā darba 

prorektors;  

1974.g.-1977.g. V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs;  

1971.g.-1974.g. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Fizikas institūta aspirants;  

1967.g.-1971.g. V. Lāča Liepājas valsts pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs;  

1964.g.- 1967.g. Liepājas J. RaiĦa 6. Vidusskolas skolotājs; 

1960.g.-1964.g. Liepājas 1. strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs. 

Akadēmiskie kursi: Diferenciālvienādojumi, Kompleksa argumenta funkciju teorija, 

Varbūtība un matemātiskā statistika, Pētījumu datu apstrāde, Procesa/ produkta kvalitāte un tās 

nodrošināšana. 

Zinātniskā darbība – Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija; 

diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte izĦēmumu konusu 

apkārtnē. Metodiskā darbība-matemātikas mācīšana jautājumi vidusskolā un augstskolā. 

Izglītības teorijas jautājumi – Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā; Studiju procesa 

kvalitātes jautājumi. 

Publikācijas – kopā 41;  

13 zinātniskas publikācijas – diferenciālvienādojumu teorijā;  



10 – izglītības organizācijas un izglītības kvalitātes jautājumos; 

17 – matemātikas mācīšanas metodikā,  

1 – biogrāfiska rakstura 

 Nozīmīgākās publikācijas: 

3. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas 

Matemātikas gada grāmata, 16.- R.: Zinātne, 1975. 57 – 63.lpp. 

4. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas 

Matemātikas gada grāmata, 17.- R.: Zinātne, 1976. 142 – 150. lpp. 

5. Homogēno un nehomogēno diferenciālvienādojumu daudzdimensionālie konusi // 

Latvijas Matemātikas gada grāmata, 19. .- R.: Zinātne, 1976. 106. – 114. lpp. 

6. Trajektoriju izturēšanās izĦēmuma cilindra koniskā apkārtnē // Latvijas Matemātikas 

gada grāmata, 24. – R.: Zinātne, 1980. 57. – 63. lpp. 

7. Invarianto kopu dažādie stabilitātes veidi // Matemātikas mācīšanas jautājumi. R.: 

Zvaigzne, 1978.104. – 108.lpp. 

8. Analītisko funkciju teorija. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // Liepāja.: 

LPI rotaprints, 1987. – 78 lpp. 

9. Lebega integrālis. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // Liepāja.: LPI 

rotaprints, 1992.-46 lpp. 

10. Kopu teorijas pamatjautājumi. Mācību līdzeklis // Liepāja.: LPA rotaprints,1998. – 32 

lpp. 

11. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius Pedagoginis 

Universitetas, 1999.-63. – 64. lpp. 

12. Par studiju kvalitāti. Liepāja.; LPA rotaprints 2000. 94. – 103. lpp. 

13. Studiju kvalitāte un tās nodrošinājums. Liepāja.; LPA rotoprints. 2000. 4. – 7. lpp. 

14. Par institūcijas inovatīvo kapacitāti // Matemātikas mācīšana; vēsture un perspektīves. 

3. Starptautiskā zinātniskā konference. Lipāja: LPA rotaprints. 2002. 52. – 57. Lpp. 

15. 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. 

16. K.Dobelis. 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. 

17. K.Dobelis. 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 



18. K.Dobelis. 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. 

19. K. Dobelis Augstas klases matemātiėis // Laikmets un personība. Rakstu krājums, 5. 

laidiens, R., RaKa,2004. 349. – 355.lpp. 

20. K. Dobelis Par dabaszinātĦu bakalaura matemātikā studiju programmu un tās 

iespējamo attīstību Liepājas pedagoăijas akadēmijā. // Matemātikas mācīšana: vēsture 

un perspektīva. 5. starptautiskā zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2005. 

51. – 56. lpp. 

21. 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. 

22. 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. 

23. K. Dobelis, 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. 

 

Dalība projektos – Tempus 1 – dalībnieks; 

 Koordinators Tempus 2 Phare projektā Contract n0 CME – 03524 – 97, Developing Internal 

Quality Assurance Systems in Teacher Training in Liepaja and Daugavpils;  

 Dalībnieks – „Innovative Software Engeneering Gamming Solutions For Knowledge Society 

Skills Development” European Regional Development Fond. 

Apliecības, sertifikāti:  

Apliecība – Latvijas Universitāte, Latvijas izglītības informācijas sistēma, Elektroniskās 

tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma, 1998. g. 

Apliecība,Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, 24 stundu programma, 1998. g.  

Sertifikāts,Mācību spēku profesionālās attīstības programma, Oregon State University, 1998. 

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

Apliecība, Problēmbalstīta izglītība, 24 stundu programma, 2001. g. 

Apliecība, e – studiju didaktika, 2003.g. 



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

at PSLC no 09.09.2002. līdz 22.12. 2002. 

 Sertifikāts NR.0873 Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība;kursi no 2005. 21 .09. – 2006. 01. 02. Latvijas 

universitāte. 

Darba novērt ējums –  

1997. 1999. – Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija Atzinības raksts 

2000. – Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts  

2001. – Trīszvaigžu ordenis 5. Šėira  

2004. -  LPA Atzinības raksts. 

Prasmes un intereses – svešvalodu zināšanas: latviešu, angĜu, krievu val. Prasme strādāt ar 

datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās. 

                                                               

                                                                                            /K. Dobelis/ 

    13.11. 2009. 

 

 



DACE ERKENA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads:1960.g.2.februāris 

Kontaktadrese: Rīga, Riekstu iela 21-30 

ZiĦas par darba vietu:  

P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža 

E-pasts: dace_erkena@apollo.lv 

Izglītība: 

2004.-2009.   Daugavpils Universitātes doktorantūra 

2000.-2002.   SDSPA „Attīstība” – sociālais darbinieks 

1997.-2000.    LU – izglītības zinātĦu maăistra grāds 

1982.-1998.   LVU – bioloăijas un ėīmijas pasniedzēja 

1977.-1980.   P.StradiĦa Rīgas 2.medicīnas skola: feldšere-laborante 

1966.-1977.   Rīgas 55.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Izglītības zinātĦu maăistrs 

Profesionālā darbība: 

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

katedras vadītāja, docente 

2005.-2006.   Daugavpils medicīnas koledža, direktore, docente 

1986.-2004.   P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža, lektore 

1980.-1986.   P.StradiĦa klīniskā slimnīca, feldšere – laborante 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Pētniecības metodes sociālajā darbā 

Vecu cilvēku aprūpe 

Ievads profesionālajās studijās 

Veselības aizsardzības sistēma. Veselības apdrošināšana 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

1. Promocijas darbs „Studiju vides ietekme uz izglītības programmu apguvi koledžās”; 

2. Erkena D., 2009.g.24-25.marts, Daugavpils medicīnas koledža, Daugavpils, Latvija; 

posteris, Erkena D.(2009) Studiju programmu attīstības iespējas medicīnas 

koledžās. 

3. Erkena D., 2009.g.30.10., konference „Caur profesionalitāti un kvalitāti”, Latvija, 

Jūrmala; referāts „Aktualitātes sociālā darba speciālistu izglītībā”. 



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

1. Erkena D., 2007.g.25.-27.jūnijs, Sankt-Pēterburga, Krievija. „Факторы, влияющие 

на качество учебного процесса в медицинском колледже”; 

2. Erkena D., 2009.g. 18.19.jūnijs, 2.Latvijas Māsu un vecmāšu kongress, Rīga, 

Latvija; referāts, Erkena D.(2009) Sadarbības modeĜi veselības un sociālajā aprūpē. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

1. Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai 

un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai – eksperte. 07.04.2005.g. – 

30.09.2007.g. 

2. Projekts „Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses pilnveidošana 

P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledžā” – eksperte. 

3. Projekts „1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālajiem 

aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā” – studiju procesa koordinatore. 

 

Valodu prasmes: 

Latviešu valoda – dzimtā 

Krievu valoda – labi 

AngĜu valoda – labi 

 

/Dace Erkena/ 

 

 

 

2009.gada 11.novembrī   
 
 
 



Ērika Gintere 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 11.01.1960. 

Kontaktadrese: Republikas iela 19-14, Liepāja, LV3401 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: erika.gintere@liepu.lv 

Izglītība: 

2004. – 2005. Daugavpils  universitātes Psiholoăijas fakultātes 

maăistrantūra.SocilzinātĦu maăistrs psiholoăijā. 

2002.-2004. Baltijas praktiskā  psiholoăijas Akadēmijas psiholoăijas maăistrantūra. 

2003. – 2005.Liepājas  Akadēmija.Pedagoăijas fakultātes  maăistrantūra, (pedagoăijas 

teorija un  vēsture), izglītības  zinātnes  maăistrs  pedagoăijā. 

1995.-2001.RPIVA pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes akadēmiskā studiju 

programma psiholoăijā  bakalaura  grāds psiholoăijā, kvalifikācija –skolas un ăimenes 

psihologs. 

1978.-1981. Rīgas 1. Medicīnas  skola, kvalifikācija: vecmāte-feldšeris. 

1967.-1978. Saldus 1.vidusskola. Diploms par vidējo izglītību. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2007.- Liepājas Universitātes lektore. 

2001. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asistente. 

Profesionālā darbība: 

2007. līdz šim brīdim Liepājas  Universitātes  lektore psiholoăijas katedrā. 

2001. līdz  šim brīdim individuālais darbs: psihologa privātprakse konsultēšanā. 

2001.-2005. BKI Liepājas  nodaĜa  ,,Sociālās  psiholoăijas,, kursa lektore juristiem.(amt.sav.) 

1999.-2001.rehabilitācijas  dienas centrā ,,Jauniešiem ar garīgās attīstības  traucējumiem.,, 

1981.-1998.Liepājas  Centrālā  slimnīca. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Attīstības  psiholoăija 2 KRP  

Sociālā  psiholoăija   2  KRP 

Personības  psiholoăija  3 KRP 

Psiholoăijas mācīšanas metodikas 3 KRP 

Psiholoăijas  vēsture   2KRP 

Mobings  2KRP 

Seksoloăija 1 KRP 



Pedagoăiskā  psiholoăija  2 KRP 

Saskarsmes psiholoăija  2KRP 

Saskarsmes psiholoăiskais treniĦš  1 KRP 

Ăimenes terapija 2KRP 

Sociāli psiholoăiskais  treniĦš 1KRP 

Stresa menedžments 2KRP 

Publiskā tēla psiholoăija 2KRP 

Vardarbība pret bērnu  2KRP 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Baltijas praktisko psihologu asociācijas programma „Praktisko psihologu pētījumi”: 

Ē.Gintere ,,Sociālās adaptācijas īpatnības dažādos ăimenes modeĜos.,, 

Maăistru darbu vadīšana , bakalauru darbu vadīšana, diplomdarbu vadīšana, kursu darba 

vadīšana,  

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

• Gintere E.,, Teachers’ emotional competence during study process.,, The 11 thEiropen 

Congress of Psychology , 161-162; 2009.Oslo,Norway. 

• Gintere E. ISBN….. ,,Dzīves mērėi un apmierinātība ar  dzīvi kopsakarības.,,, 

11.Starptautiskā zinātniskā konference,,Sabiedrība  un  kultūra.,,2009.Liepāja. 

• Gintere E.,, Academic-student interaction and student’s emotional 

tension.’,,International Congress ICC Berlin,318.-319. Germany 2008. 

• Gintere E.,,Humane approach to children at the lesson.,,,The 10th Eiropen Congress of  

Psychology,  Prague 217-218., ,2007. Czech Republic. 

• Gintere E. ISBN 9984-569-60-8 3. Starptautiskā  zinātniskā konference,, Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā.,,Pašizjūtas  attīstība  jauniešiem studiju  

procesā.,, 546.-550., 2006.Rīga. 

• Gintere E. ISBN 9984-689-29-8  Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Teorija praksei 

mūsdienu  

• Sabiedrības izglītībā.,, Augstskolu  studentu  identitātes  īpatnības.,, 529.-533., 2004. 

Rīga 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedrs. 

Baltijas  Praktiskās psihologu asociācijas biedrs. 

Izglītības  Ministrijas psiholoăijas mācību standarta darba grupas  loceklis. 

European Federation of Psychologist Associations member. 

Sabiedriskās organizācijas ,,Atbalsts Tev,, domes loceklis. 

Valsts Nodarbinātības Aăentūras konsultante līdz 2009.02. 

LiepU PIC mazo  kursu lektore. 



,,Mediacija.,, 2008-2009. Latvijas Tieslietu Ministrijas un Vācijas *zglītības kurss. 

LiepU ,,Mazās Akadēmijas,, lektors. 

Publikācijas masu  mēdijos ,,Latvijas avīze.,, 7 publikācijas sabiedrības  izglītošanai. 

Sabiedriskā aktivit āte: ,,LiepU satversmes  loceklis. 

Projekti: 

• „Izgl ītībs ministrijas psiholoăijas standarts un programma”. 

• ESF projekts,,Invalīdu sociālā  rehabilitācija.,, 

• Phare Access ,,Izpratne par vardarbību un palīdzība vardarbības upuriem.,, 

• ESF ,,Invalīdu profesionālā apmācība.,, 

• Liepājas rajona pārvaldes projekts,,Dzīves kvalitātes uzlabošana mainīgajos 

sociālpsiholoăiskajos  

• apstākĜos.,, 

• Labklājības Ministrijas projekts ,,Bērniem, kuri  cietuši  no  prettiesiskas  darbības 

rehabilitācija.,, 

• NVO ,,Kapacitātes  stiprināšana risku  bērnu  integrācijai  sabiedrībā.,, 

• Austrijas ăimenes lietu ministrijas un Bērnu ministrijas projekts 2008.g. ,,Ăimenes 

atbalsta  koordinācijas  sistēmas pilnveidošana.,, 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

AngĜu – sarunvalodu līmenī. 

Vācu – sarunvalodu  līmenī. 

 Krievu- brīvi. 

 

    

 

2008. gada 25. septembrī 

 

 

 

/Ērika Gintere/ 



ZAIGONIS GRAUMANIS (CV) 
Inform ācija par personu: 

Zaigonis Graumanis,  dzimis 1951. gada  4. martā, personas kods 040351 – 10807 

ZiĦas par dzīves un darba vietu: 

Dzīves vieta: Klaipēdas ielā 72 – 39, Liepājā  LV 3416 

Darba vieta: Liepājas Universitātes Sociālo zinātĦu katedra,  

LV 3400, tālr. 63407737, e-pasts: zaigonis.graumanis@liepu.lv   

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 

1989.- 1986. –  mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātes Filozofijas fakultātē          

1984. – 1979. –Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē iegūta kvalifikācija –  

 filozofs, pasniedzējs   

Zinātniskais grāds         

1993. – Latvijas ZA Habilitācijas un promocijas padomē piešėirts filozofijas doktora grāds ( E-D 

Nr.000564) 

Profesionālā darbība 

2009. – 1993. – Liepājas Universitātes (agrāk – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas) Sociālo zinātĦu 

katedras docents 

1993. – 1990. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas vecākais pasniedzējs 

1986. – 1984. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs 

Docējamie kursi:  

filozofija, socioloăija, reliăiju vēsture, reliăijas socioloăija, zinātnes socioloăija, loăika, sociālā 

filozofija, lauku un pilsētu socioloăija 

Zinātniskā darbība: 

Zinātnes nozare – filozofija, socioloăija, reliăiju vēsture 

Pētījumu tēmas –  klasiskās filozofijas vēsture,    filozofiskā     un socioloăiskā doma 19. gadsimtā. 

2008., 2005., 2000. – piedalīšanās ar referātiem Daugavpils Universitātes zinātniskajos lasījumos. 

2009. –1998. – piedalīšanās ar referātiem ikgadējās Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (vēlāk – 

LiepU) zinātniskajā konferencēs „Sabiedrība un kultūra”. 

2001. – 1999. – 3 socioloăiska rakstura pētījuma veikšana Kurzemes skolu jaunatnes vidū. 

Publikācijas 

Kopš 2000. gada – 10 publikācijas ( 6 zinātniskie raksti, 2 socioloăisko pētījumu pārskati, viens 

analītisks raksts pēc pasūtījuma portālā www.politika.lv  , metodisks līdzeklis – Sociālās politikas 

virzieni Latvijā. – Liepāja: LPA, 2006. – 71 lpp. 

Prasmes un intereses    

Svešvalodu zināšanas: krievu un vācu 

2009. gada 1. septembrī          

/Z.Graumanis/ 



Vita Kadi ėe 

Dzīves un darba gājums 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1961.g. 18.maijs 

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

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Pedagoăijas katedra,  

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

e-pasts: vitak18@inbox.lv 

Izglītība: 

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

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

kvalifikācija,diploma Nr. ЛВ 122008  30.06.85. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Ārsts pediatrs 

2003. gada 17. aprīlī - pedagoăijas maăistra grāds 

Profesionālā darbība:  

Asistente Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedrā, 

 direktora p.i. BSAC ‘’Liepāja’’  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

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

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

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

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

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

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Bērnu ar intelektuālām problēmām izziĦa BSAC ‘’Liepāja’’ 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Labklājības ministrijas atzinības raksts 2008.gada novembrī 

Latvijas Izglītības fonds mērėprogramma izglītībai, zinātnei un kultūrai piešėīrusi veicināšanas 

stipendiju un atzinības rakstu 2003.gada martā 

Valodu prasmes: 

Pārvaldu brīvi krievu valodu  

 

2009.gada 09.novembrī     

/Vita Kadiėe/ 

 



Aija Kair ēna 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1971.gads 

Kontaktadrese: Zivju iela 10/12-18, Liepāja, LV-3401 

ZiĦas par darba vietu:  

Liepājas Universitāte 

E-pasts: aija.kairena@liepu.lv 

Izglītība:  

augstākā 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  

Mg.oec.  

Profesionālā darbība:      

No 2008.gada septembra asistente LiepU Pedagoăijas un Svešvalodu katedrās 

No 2005.g. 19.oktobra Liepājas Universitātes bibliotēkas direktore 

2005.14.06-2005.18.10  Liepājas Universitātes bibliotēkas direktores vietas izpildītāja 

No 2005.gada janvāra asistente LiepU VadībzinātĦu katedrā 

2001.-2008. - Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles Profesionālā vidusskola, 

pasniedzēja 

1999.19.10- 2005.14.06. Liepājas Universitātes bibliotēka, direktores vietniece 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 Ekonomika , Ekonomikas teorija, Ekonomikas pamati, UzĦēmējdarbības saimnieciskie 

procesi, Ekonomika un uzĦēmējdarbība, Informācijpratība 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Valodu prasmes:   

latviešu- dzimtā; 

krievu- brīvi; 

angĜu- daĜēji 

 

 

2009.gada 11.novembrī      

 

/Aija Kairēna/ 

 

 



ANDIS KOŠINSKIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

    Dzimšanas gads: 1976 

    Kontaktadrese: Krūmu 57 – 29, Liepāja, LV-3417  

E-pasts: ppstkd@one.lv 

ZiĦas par darba vietu:  

No 2005.g - Liepājas Universitāte, asistents, studiju kurss: „Tiesu un cietumu sistēma”  

No 2004.g – Liepājas pilsētas Pašvaldības policija TKN (Transporta Kontroles NodaĜas) 

priekšnieka vietnieks 

2002.g - 2004.g Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, TKN vecākais kārtībnieks 

1999.g – 2002.g. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Operatīvās grupas vecākais kārtībnieks                    

1997.g – 1999.g. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Administratīvās grupas vecākais 

kārtībnieks 

Izglītība: 2006.g. - 2008. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, pedagoăijas maăistrantūra 

                                          Aizstāvēta diplomdarba tēma:”Pusaudžu agresivitāte, tās cēloĦi un 

                                          mazināšanas iespējas”   

    2001.g. - 2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

        Kvalifikācija: Sociālais pedagogs 

        Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība 

        Aizstāvētā diplomdarba tēma:”Pusaudžu agresivitāte” 

   1999.g. – 2001.g. Liepājas vakara (maiĦu)vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

              Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā 

Profesionālā darbība: 

              Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

           „Tiesu un cietumu sistēma” 

Valodu prasmes: 

                      Latviešu – dzimtā 

                      Krievu – sarunvaloda 

                      Lietuviešu - sarunvaloda 

                      AngĜu – sarunvaloda 

 

2009.gada 12.novembrī                                              /Andis Košinskis/ 



Vija Kri ėe 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1950. 

Kontaktadrese:  Liepāja, Ed Tisē iela 54-34 

ZiĦas par darba vietu:  Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, tel.63407782,  

e-pasts: vija.krike@liepu.lv  

Izglītība:  1968. - 1973. - Latvijas Valsts universitāte, kvalifikācija - filozofijas 

pasniedzējs, sociologs 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  nav 

Profesionālā darbība:  1983.- līdz šim laikam  - Liepājas Universitāte, PersonāldaĜas 

vadītāja, blakus  darbs - lektore (ētika, socioloăija, socioloăisko 

pētījumu metodes). 

1976.-1983.  - Liepājas  Pedagoăiskais institūts, Mācību daĜas 

vadītāja, blakus darbs  -  stundu pasniedzēja  (filozofija). 

1973.-1976.  - Latvijas Valsts universitātes, Mācību daĜas 

metodiėe. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Profesionālā ētika 

     Socioloăija 

     Sociālo pētījumu metodoloăija 

     Personālvadība/ cilvēkresursu vadība 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): piedalīšanās Liepājas Universitātes 

socioloăisko pētījumu centra pētījumos. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

1990.- 2006.- blakus darbs Baltijas datu namā, firmā „TNS 

Latvia” socioloăisko pētījumu koordinatore Liepājā un Liepājas 

rajonā. 

Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā valoda 

    krievu valoda – lasu, rakstu, sarunvaloda 

    vācu valoda – lasu ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

2009.gada 11.novembrī      

/Vija Kriėe/ 

 



Svetlana Lanka 

Curriculum vitae 

Personas dati 

 

Svetlana Lanka, dzim. 1968.gada 7.decembrī 

Baseina iela 9., Liepāja; sveta68@apollo.lv; 6 3454947;  

mob. 2 8317377. 

Izglītība 01.09.2004.- 

līdz šim 

brīdim. 

 

2002.- 2004. 

 

 

1998. -2002. 

 

 

1984.-1987. 

Studijas Daugavpils Universitāte, Izglītības un Vadības 

fakultāte Pedagoăijas doktorantūra (Tēma: Sociālā 

darbinieka kompetenču pilnveidošana studiju procesā). 

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija; Izglītības zinātĦu 

maăistra grāds pedagoăijā, diploma Nr. 0025; sērija MD A 

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija; kvalifikācija – Sociālais 

pedagogs, diploma Nr. 000875 

 

Liepājas Medicīnas skola, kvalifikācija – medicīnas māsa 

bērnu profilaktiskajām iestādēm, Diploms ar izcilību, DT 

Nr. 410118 

 

Papildu izglītība 

 

 28. 03. – 

31.03. 2007. 

 

 

05. 02. – 

20.06.2007.  

 

 

05.12. – 

07.12. 2006. 

 

16.11.2005.- 

21.06.2006. 

 

 

 

 

EQUAL projekta ‘’Soli pa solim’’ rīkotie kursi 

(programmas apjoms 36 st.) ‘’ Sociālo darbinieku un 

sociālo pedagogu specializācija darbam ar patvēruma 

meklētājiem. – apliecība. 

Profesionālā pilnveide LU programmā – Augstskolas 

didaktika:mūsdienu teorijas un prakse (72 

kontaktstundas) – sertifikāts Nr.1466 

 

Hildesheimas Universitātes (Vācija) profesora Huberta 

Lorenca lekcijas ‘’ Seksuālā audzināšana’’ - apliecība 

 

LR Izglītības zinātnes ministrija, Lielbritānijas Padome, 

Latvijas skolotāju izglītotāju asociācija -  200 stundu 

tālākizglītības programma – Topošo un jauno skolotāju 

mentoru sagatavošana (programmas kods A2 – 

9014310040) – Augstskolas mentora apliecība. 

 



24.10. – 

28.10.2005. 

 

 

 

Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide 

multikulturālā un bilingvālā izglītības vidē. Programmas 

apjoms 36 st. SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0592 ( A2 – 

9014330055) – apliecība. 

Nodarbošanās 

 

01.09. 2007. 

– līdz šim 

brīdim 

 

01.09.2006.-

līdz šim 

brīdim 

 

01.09.2005.- 

līdz šim 

brīdim 

 

01.09.2002.- 

31.08.2006. 

 

Liepājas Universitāte, Izglītības zinātĦu institūta Sociālā 

darba pētniecības un studiju centrs, vadītāja 

 

 

Liepājas Universitāte, Pedagoăijas katedra –lektore 

 

 

 

Studiju programmu ’’Sociālais aprūpētājs’’, ‘’Soci ālās 

palīdzības organizators’’, ‘’ Sociālais rehabilitētājs”’  

direktore 

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra - 

asistente  

 

Piecas publikācijas Zinātniskā 

darbība Publikācijas 

 

1. Lanka S. Daži aspekti sociālo pedagogu izglītošanā un 

sagatavošanā drbam ar patvēruma meklētājiem (503.- 

509.lpp.)// Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās 

vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts I.- 

Zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja, 2008 

2. Lanka S. Ievads sociālajā aprūpē (5.-33.lpp.)//Mācību 

līdzeklis sociālā darba speciālistiem. – Liepāja, 2008 

3. Lanka S. Vizuālā komunikācija kā metode sociālā 

darba speciālistu profesionālajā praksē (140.-

169.lpp.)//Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem.-

Liepāja, 2007 

 4. S.Lanka. Improvement of social worker’s 

competences within the study process (272. – 279.lpp.)// 

Acta Pericemonologica rerum ambientum Debrecena. 

Paprs in Environmental Studies. Tomus 2.- Debrecen 

(Ungārija), 2007 



 5. S.Lanka. Vizuālās komunikācijas formu pielietošanas 

iespējas sociālā pedagoga darbā (163.-

171.lpp.).//Zinātnisko rakstu krājums-Pedagoăija:teorija 

un prakse IY.- Liepāja, 2006. 

Dalība 

konferencēs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2008. - UNESCO Konference "IekĜaujoša izglītība 

- ceĜā uz risinājumiem", Rīga, Liepāja  

04.-07.06.2008. - 6.International JTET conference 

(Turcija/ Anadolas Universitāte), referāts 

30.05. – 02.06.2007. - 5.International JTET conference 

(Ungārija/ Debrecenas Universitāte), referāts 

04. – 07.09. 2006. - International conference - (Čehija, 

Brno/ Masaryk Universitāte) -The International Academy 

for the Humanization of Education ( IAHE) – New 

Challenges to Quality in Teaching and Learning! 

Competence – Standarts – Modules, referāts 

09.06.2006. - 4.starptautiskajā Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas konferencē ‘’Pedagoăija: teorija un prakse’’, 

referāts 

19.-20.10. 2005. - 4.International JTET conference –

Sustainable Development. Culture. Education. (Somija/ 

Helsinku Universitāte)  

22. – 25.05. 2005. - International conference 

„DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PARADIGMS: 

THEORY AND PRACTICE’’, – referāts Visual 

Communication as a Method in Social Pedagogy  ViĜĦas 

Pedagoăijas universitāte (Lietuva) 

31.05. – 03.06. 2006. - International conference  „Holistic 

Education”  ( Vācija/ Fehtas Universitāte) 

25.-26.02. 2005. - Rēzeknes Augstskola, dalība 

Starptautiskā zinātniskā konferencē – Sabiedrība, 

integrācija, izglītība, referāts 

 

Liepāja, 28.01.2009.  

        /S.Lanka/ 

 



VINITA LATUŠK ĒVICA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 23.06.1967. 

Kontaktadrese: Ganību iela 60 – 6, Liepāja LV3401  

 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

Bērnu sociālās aprūpes centrs „Liepāja”, Apšu iela 3a 

E-pasts: vinital@inbox.lv 

 

Izglītība:  

2004. – 2005. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, Pedagoăijas katedras maăistrantūra 

sociālajā darbā 

2001. –2003. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija pieaugušo izglītības nodaĜas studiju 

programma Montesori speciālais pedagogs. 

1999. – 2003. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, pieaugušo izglītības nodaĜas programma 

Profesionālais bakalaurs Sociālajā darbā 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

 Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

 

Profesionālā darbība: 

Pedagoăijas katedras asistente 

Speciāliste praktisko iemaĦu apguvē 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība 

Sociālais darbs ar grupu 

Starpinstitūciju sadarbība 

Atkarīgo personu sociālā rehabilitācija 

 

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

          Rokasgrāmatā sociālā darba speciālistiem, Bērnu ar īpašām vajadzībām sociālā 

rehabilitācija. 2008. Liepāja 68 – 109 lpp. 



Mācību līdzeklis sociālā darba speciālistiem, Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība. 

Starpinstitūciju sadarbība. 2008. Liepāja 87 – 103 lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projektu koordinatore, tulks, grupas vadītāja asistente Norvēăijas NVO „Dans Uten 

Grenser” 

Projekti „Colors of Care”  2004, 2005, 2006, 2007, 2009.  

 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā 

Krievu – brīvi 

AngĜu - brīvi 

 

 

2009.gada 10.novembrī    

/Vinita Latuškēvica/   



VELGA LAUGALE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1961. gada 22. septembrī 

Kontaktadrese: Liepājā LV 3416, PĜavu ielā 113, tel. 3407028; e-pasts: laugale@inbox.lv  

 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Humanitārā fakultāte, Kūrmājas prosp. 13, 

          LV-3400, tālr.: 63483784, e-pasts: balti@liepu.lv   

 

Izglītība:  

         Liepājas Pedagoăijas akadēmijas doktorantūra no 1995. gada – 1999. gadam. 

         1980.–1984. g. studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Latviešu valodas un literatūras 

fakultātē; kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  

1999. g. Filoloăijas maăistra grāds latviešu valodniecībā, maăistra darbs „Žargonismi 

latviešu daiĜliteratūrā ( 20. gs. 70.–90. gadi)”. 

 

Profesionālā darbība:  

         No 1994. gada Latviešu valodas katedras lektore 

          No 1990. gada –1994. gadam Latviešu valodas katedras asistente  

 No 1986.gada – 1992. gadam latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja 

Liepājas RaiĦa 6. vidusskolā. 

 No 1982. gada – 1986. gadam pagarinātās dienas grupas skolotāja Liepājas 10. 

vidusskolā. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 Leksikoloăija, leksikogrāfija, terminoloăija, leksikostilistika, psiholingvistika, valodas 

kultūra dažādu specialitāšu studentiem gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā. 

   

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Valodniecības nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozare; tēma – 

“M ūsdienu latviešu valodas aktuālas problēmas: 1) jauniešu leksikas analīze latviešu 

daiĜliteratūrā, 2) pedagoăijas terminoloăijas jautājumi”.  

 



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

Laugale V. Mācību iestāžu nosaukumi Latvijā līdz 20.gadsimtam. No: Letonikas 

pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2006, 185.–

192.lpp. 

Laugale V. Par vārda izvēli ikdienas saziĦā. No: Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 

38.–45. lpp. 

 Laugale V. Skolu nosaukumi Liepājā (1920-1941): vēsturiskais un semantiskais 

aspekts. No: Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais 

mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 95. –105. lpp. 

Laugale V. Par vārda izvēli ikdienas saziĦā. No: Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 

38.–45. lpp. 

Laugale V. Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts. 

Promocijas darba kopsavilkums filoloăijas doktora grāda iegūšanai valodniecības 

zinātĦu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Liepāja : LiePA, 

2009, 122 lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  

No 2008. gada 12. septembra Baltijas Pedagoăijas vēstures asociācijas biedre 

No 2008. gada 5. maija līdz 9. maijam mācībspēku apmaiĦas programmas 

Socrates/Erasmus ietvaros nolasītas 4 lekcijas par vārda nozīmes specifiku V. Dižā 

KauĦas Universitātē (Lietuvā) 

Valodu prasmes: 

 Vācu – Ĝoti labi, krievu – labi, angĜu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

 

2009. gada 10. novembrī    

 

/Velga Laugale/ 

 

 



DAINA LIE ĂENIECE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati:   

Dzimšanas gads:1940 

Kontaktadrese: Klaipēdas 130-27, Liepāja, LV-3416 

Mob.tālr.nr.:  2 9937748,  

ZiĦas 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, angĜu 

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  pedagoăija, Izglītības filozofija, Sociālā psiholoăija, 

Gerontoloăija, Etnopsiholoăija, Socializācijas pamati 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Pētnieciskā darbība pirmsskolas pedagoăijā un pieaugušo pedagoăijā 

(LZP eksperts pirmsskolas pedagoăijā un pieaugušo pedagoăijā no 

2000.gada līdz šim laikam) 

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

• Lieăeniece, 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  

• Lieăeniece, 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  

• Lieăeniece, 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 

• Lieăeniece, D. Viedoklis par kreativitāti „iek Ĝaujošās” pedagoăijas 

skatījumā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli 2008.g. 22.-23. februāris, Rēzekne: Rēzeknes 

augstskola, Pedagoăijas fakultāte, Personības socializācijas pētījumu 

institūts, 2008, 206.-212. lpp. ISBN 978-9984-779-77-5 

• Lieăeniece, D. 3-8 gadus vecu bērnu uzvedības problēmu klasifikācijas 

sistēmas un terminoloăija to raksturošanai ASV un Anglijā veiktajos 

pētījumos (1980.-2006.g.). Valodu apguve: problēmas un perspektīva. 

VIII. Zin ātnisko rakstu krājums. Liepāja: Liepājas Universitāte, 

Pedagoăijas katedra, 2008, 35.-49. lpp. ISSN 1407-9739 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

• Nr. 04.1252 Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma 

bērna pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja / Vadība /  

Latvija, LZP, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

• Nr. 09.1021 Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoăiska un 

sociālpedagoăiska 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 līdzekĜu izstrādē / Starptautisks ES, 2007 

Valodu prasmes: angĜu, krievu 

 

2009.gada 6.aprīlis             

/Daina Lieăeniece/ 

 

 



ANITA L ĪDAKA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 29.07.1948. 

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

 

ZiĦas par darba vietu: 

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

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

 

Izglītība: 

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

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

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

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

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

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

vērtību veidošanās”. 

Profesionālā darbība: 

No 2009 –  Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta direktore, Senāta 

Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras profesore  

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

Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā profesore  

No 2007 – 2008 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības zinātĦu institūta direktore, 

Senāta Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā profesore  

No 2003- 2007 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras vadītāja, asociētā 

profesore, Senāta locekle  

No 1998- 2003 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta locekle, Pedagoăijas un 

psiholoăijas katedras vadītāja, docente  

1996- 1998 - LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, lektore  

1992- 1996 – lektore Sākumskolas pedagoăijas katedrā 

1990- 1992 – vecākā pasniedzēja Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

 



Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Audzināšanas teorija un metodika  

Pedagoăiskā meistarība  

Apdāvinātu bērnu atpazīšana  

Vērtībizglītība  

Drāma kā pedagoăiska metode 

Vērtībizglītība sociālā darba praksē 

Socializācija: teorija un prakse 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

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

 

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

1. 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. 

2. 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.  

3. Līdaka A. Vērtības – personības veidošanās procesa nozīmīgs aspekts// Rokasgrāmata 

sociālā darba speciālistiem. Izstrādāta ESF grantu shēmas projekta „Sociālo 

rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” l īg. Nr. 

2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros- Liepāja: LiePA,  -33.-44.lpp. 

4. Lidaka A. Two approaches to moral education//Acta Pericemonologica rerum 

ambientum. Debrecina. Papers in Environmental Studies. Tomus 2.- pp.39-48.  

5. 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. 

6. 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 

7. 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.  

8. Līdaka A. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai. I - Liepāja: LiePA, 2007.- 63 lpp. 



9. Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: problēmas un iespējas// Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.- Rēzekne: RA Izdevniecība, 

2007.- 201.- 208.lpp. 

10. 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. 

11. Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: nozīmīgs personības veidošanos ietekmējošs 

faktors// Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums IV.- Liepāja: LiePA, 2006.- 

180.- 190.lpp. 

12. Līdaka A. Vērtību aktualizēšana pedagoăiskajā procesā// Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti. 

Konferences referāti.- Rīga: RPIVA ULME, 2006.- 283.-293.lpp. 

13. 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.  

14. Līdaka A. Skolotāja loma vērtībizglītības realizācijā// Pedagoăija: teorija un prakse. 

Rakstu krājums III.- Liepāja: LiePA, 2005.- 183.- 188.lpp. 

15. Līdaka A. Vērtībizglītība un tās realizāciju ietekmējošie faktori/ Skolotājs.- 3(51)- 

2005.- 39.- 45.lpp. 

16. Līdaka A. Vērtībizglītības realizāciju ietekmējošie faktori// Valodas apguve: problēmas 

un perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums.- Liepāja: LiePA, 2005.- 62.-66.lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 2008- Islandes Universitātes un NordForsk projekts „Capacity Building for 

Ph.D.Supervisors in Educational and Learning Research”  

2008- Stratēăiskās analīzes komisijas Izglītības pētījuma „Pirmsskola kā pamats 

sabiedrības attīstībai” pētniece 

2007- Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs ESF līdzfinansētā projekta 

„Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 

zinātniskās pētniecības jomā” ietvaros  

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

2006- Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education starptautiskā 

eksperte visu līmeĦu sociālā darba studiju programmu izvērtēšanā 



2005-2007- Projekta „Vereinbarungsnummer: 225744-CP-1-2005-1-DE-LINGUA-L1” 

(projekta vadītājs Vestfalenas koledža Paderbornā) dalībniece 

2006-2007- ESF un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūras projekta 

„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide” dalībniece 

Līg.Nr.2006/0129/VPDI/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504  

2006- ESF projekta „Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogu kompetenču paaugstināšana 

mācību metodoloăijā un informāciju tehnoloăiju jomā” eksperte  

Līg. Nr.2006/0040/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0002/0216 

2005-2008- Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības” 

projekta „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” eksperte 

Līg. Nr. 2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015  

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

LVEP Train-the-Trainer Workshop, Global Retreat Centre, Oxford, UK  

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

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

professional education” eksperte 

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

Learning in Reykjavik, Iceland dalībniece 

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

corresponding member 

No 2007- BBCC National Coordinator 

Valodu prasmes:  

latviešu – dzimtā valoda,  

krievu – brīvi,  

angĜu – brīvi. 

 

 

2009.gada 10.novembrī     

/Anita Līdaka/ 

 

 

 



Ilze Magazeina 

Profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 

Personas dati 

 

Ilze Magazeina, 1973. gads 

ZiĦas par dzīves 

vietu 

 

BāriĦu iela 8/10-53, Liepāja, tālr. 634 25540, e-pasts: 

ilze.magazeina@liepu.lv  

ZiĦas par darba 

vietu 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, tālr. 634 23568, e-pasts: 

liepu@liepu.lv, fakss: 634 24223 

 

Profesionālā un 

akadēmiskā izglītība 

 

1998. – 2001. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Izglītības zinātĦu 

maăistra grāds pedagoăijā 

1995. - 1996. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pirmsskolas un  

pamatskolas pedagoăijas fakultāte bakalaura grāds pedagoăijā 

1991. - 1995. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pirmsskolas un 

pamatskolas pedagoăijas fakultāte Sākumskolas skolotāja  

kvalifikācija 

Papildus izglītība 10.04. – 17.04.2008. Sociālā inteliăence mūžizglītības kontekstā, 

sertifikāts 

Profesionālā 

darbība 

No 2009. gada septembra asistente Liepājas Universitātē,  Pedagoăijas 

katedrā (kursi: ăimenes pedagoăija, izglītības projektu vadība) 

No 07.1995. līdz šim laikam - Liepājas Universitāte, metodiėe Studiju 

daĜā 

No 11.1993. līdz 07.1995. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 

Matemātikas katedras laborante 

Zinātniskā darbība 
1998. - 06.2001. - maăistra darba „Skolotāju tālākizglītības iespējas 
Latvijā” izstrāde 

 

 

01.09.2009.        

........................................ 

I.Magazeina 

 



ILZE MIĖELSONE 

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 

ZiĦas par darba vietu: 

Pedagoăijas fakultāte 

LiepU, Lielā iela 14 

 E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv 

Izglītība: 

1991.- 1996. gadam  Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 

doktorantūra, pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozare.  

1983. – 1987. gadam V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts. Iegūta kvalifikācija 

pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas 

metodiėis. 

1972. – 1983. gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola.Iegūta vispārējā vidējā 

izglītība. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi 

LiepU asociētā profesore 

LR zinātniskais grāds Dr. paed., pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts 

1996. gadā LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē. 

Profesionālā darbība: 

2007 – līdz šim brīdim  Liepājas Universitātes Pedagoăijas fakultātes dekāne 

2006 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes asociētā profesore 

2000- 2006 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 

1988- 2000 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja, lektore 

Vieslektore Daugavpils Universitātē Izglītības un vadības fakultātē, 

Vieslektore Latvijas Sporta Pedagoăijas akdēmijā 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Pilna un nepilna laika bakalaura studiju programmās: „Pieaugušo pedagoăija un 

psiholoăija”,„Androgoăija”,„Cilv ēka dzīves cikli”, „Sadarbības pedagoăija”, 

„Kreativitātes pedagoăiskie pamati”.  



Maăistratūras studiju programmās: „Pieaugušo pedagoăija un psiholoăija”, „ Cilv ēka 

dzīves cikli”, „Cilvēka sasniegumu motivācijas sekmēšana”, „Kreativitātes psiholoăija”, 

„Multikultur ālisms un  sabiedrība” . 

Doktorantūras studiju programmās: „Holistiskā pieeja izglītībā”, „Augstskolu didaktika”  

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Latvijas Zinātnes Padomes projekti: 

2004. gadam - līdz šim brīdim „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma 

bērnu pašapziĦas 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): 

Mikelsone, I. Development of higher education in Latvia within the context ob Bologna 

Declaration. /Topical Issues in the Internatinalisation of Higher Education, Novgorod, 

Russia, 2009. (iesniegts publicēšanai) 

Mikelsone, I. New developments in Educational Science courses after Bologna.  /The 

International Academy for the Humanization of Education (IAHE), Hildesheim, 

Germany, 2009. (iesniegts publicēšanai). 

Mikelsone, I. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos./ Karjeras attīstības atbalsts. 

Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. SIA Jelgavas tipogrāfija. 2008. – 9.- 40.lpp. 

Mikelsone, I., OdiĦa I. In-service Courses as a Means of Regenerating 

Teachers’Community. „ Cooperative Learning in Multicultural Societies: Critical 

Reflections. (2008) Turīnā, Itālija. 

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. 

Mi ėelsone I. Karjeras attīstības iezīmes dažādos cilvēka dzīves ciklos (bērnība, pusaudžu 

vecums, jaunība).//Skolotājs, 2007.Nr.3 (63).- 10.- 17.lpp. 

Mi ėelsone 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  



Mi ėelsone I. Nosacījumi pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai./ 

Pedagoăija: teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums IV.– Liepāja: LiePa, 2006.-222.-

229.lpp. 

Mi ėelsone I. Kreativitātes un  pieredzes ietekme uz cilvēku  mainīgā vidē.// Skolotājs, 

2004. Nr.6(48).- 43.- 45.lpp. 

Mi ėelsone I. Sadarbīgās mācīšanās būtība un izpausmes mācību procesā. / Skolotāju 

izglītības problēmas un to risinājumi.3.daĜa – Liepāja, 2003. – 168.- 175.lpp  

Mi ėelsone I. Sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās savstarpējā ietekme. // 

Skolotājs, 2003, Nr.1. – 4. – 9. lpp 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2009 Izglītības Humanizācijas straptautiskās akadēmijas (IAHE) Viceprezidente.  

2006 – līdz šim laikam profesionālās izglītības zinātĦu maăistra studiju programmas 

„Karjeras konsultants” programmas direktore  

2005 līdz šim brīdim ZīdaiĦu mentālās veselības pasaules asociācijas(WAIMH) 

Latvijas nodaĜas 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: 

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, angĜu. 

 

 

 

 

2009.gada 12.maijs        

 

/I.Miėelsone/ 

 



Uldis Novickis (CV) 

Personas dati :  

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

tālr. 29142990. 

Izglītība: 

 2006.g. septembrī uzsāktas studijas Liepājas Universitātes doktorantūrā. 

 2005.g. iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ( No 

2008.g. Liepājas Universitāte ). 

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

sociālā pedagoga specialitāte. 

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

Darba pieredze : 

 1995.g. – līdz šim laikam Liepājas pilsētas Domes pašvaldības policijas darbinieks, no 

1999.g. Liepājas pilsētas Domes pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. 

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

Vadu nodarbības studiju programmas „Sociālais darbinieks” studentiem par tēmām: 

„Kriminoloăija un devianta uzvedība”, „Drošība darba un sadzīves situācijās”. Vadu studentu 

diplomdarbus un mācību prakses. Katru gadu piedalos studentu valsts un kvalifikācijas 

eksāmenu komisiju darbā kā komisijas loceklis vai eksāmenu komisijas priekšsēdētājs. 

Regulāri lasu drošības tematikas lekcijas projektā „Mazā akadēmija”. 

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

pamatprincipi”. 

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

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

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

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

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

ierobežošanas koordinācijas padomes Piedāvājuma samazināšanas darba grupas loceklis. 

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

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

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

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

konferencē „ Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli 

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

vadītājs. 

 2007.g. kā līdzautors un eksperts piedalījos drošības tematikai veltīta raidījumu cikla „ 

Dzīve bez SOS ” veidošanā. 



 2007.g. novembris – 2008.g. maijs – VaiĦodes internātpamatskolā vadīju lekciju ciklu „ 

Drošības pamatprincipi ”.  

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

” piedalījos ar referātu „ Kā organizēt drošību personām ar funkcionāliem traucējumiem ”. 

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

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

patstāvīgai dzīvei” noslēguma konferencē : „ Darbs ar ăimeni, kurā nepilngadīgais bērns ir 

sodīts par noziedzīgu nodarījumu ” – Pašvaldības, policijas, probācijas dienesta pārstāvju 

sekcijas vadītājs. 

 2009.g. 20. februārī LiepU rīkotā 3. sociālā darba konferencē „Sociālā darba 

aktualitātes: sociālais darbs ar dažādām sociālām grupām”. 

 2009.g. 17. aprīlī. LiepU Izglītības zinātĦu institūta rīkotā 1. zinātnisā konference 

„Izgl ītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”. Referāts „Drošības pamatprincipu 

nodarbības pamatskolas un vidusskolas audzēkĦiem”. 

Papildus izglītība, kursi : 

 2000.g. policijas džiu- džitsu sertifikāts. 

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

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

SIA „ Baltijas drošības skola”.  

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

un Hildesheimas Universitātes rīkotajā semināru ciklā „ Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, 

reformpedagoăija Vācijā ”. 

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

sievietēm ”. 

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

praktiskie aspekti ”. 

 2004.g. „ Speciālo drošības pasākumu organizēšanas specifika ” sertifikāts nr. 154. SIA 

„ Baltijas drošības skola”. 

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

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

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

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

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

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

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

Organizāciju pedagoăija ”. 

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



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

reintegrācijai ” DAPHNE I I (2006-2008) projekts „Starpinstitucionālā sadarbība pret cilvēku 

tirdzniecību Baltijas dienvidaustrumu reăionā ”. 

Autordarbi : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skolotājiem ”.  

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

drošībai”. 

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

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

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

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

pārsteigumiem ”. 

Laikrakstā „Бизнес & Балтия ” rubrikā „ Безопасность ” : 

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

             09. februārī „ Kak нейтрализовать гастарбайтеров ”. 

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

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

   16. martā „ В командировку без последствий ”. 

            23. martā „ Как обезопасить себя в поездке ”. 

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

шпион., Что делать с презентами.” Publikācija Krievijas Federācijas Tirdzniecības un 

Rūpniecības palātas informatīvi – analītisko materiālu krājumā „Обзор рынка безопасности” 

 Publikācija LPA Pedagoăijas katedras zinātnisko rakstu krājumā „ Pedagoăija: teorija un 

prakse ” „ Pedagoăijas iespējas sabiedrības izglītošanā elementārās drošības jomā ” 2007.g. 



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

jomā ”. 

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

pamatprincipi un to reālais pielietojums sociālajā darbā.”. 

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

draugu ”. 

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

savu īpašumu pats ”. 

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

darba un sociālās pedagoăijas augstskolas „Attīstība” brošūrā „Darbs ar ăimeni, kurā 

nepilngadīgs bērns ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu: labās prakses piemēri.”. 

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

Ieteikumi drošībai.”  

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

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

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

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

bērniem”. 

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

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

Apbalvojumi : 

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

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

iestādēs ” izstrādi. 

 2008.g. Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Atzinības krusts. 

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

jautājumu iedzīvināšanu skolā. 

Valodu zināšanas : 

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

valodas līmenī. 

 

 

 

 

 Liepāja 2009.g. 10.novembrī  

/Uldis Novickis/                                                                

                        



 

Curriculum vitae 

Personas dati 

 

 Diāna OĜukalne 

1976  

SakĦu 16-40, Liepāja . diana.olukalne@liepu.lv, mob.29231006 

No 2007.g.           Studijas Daugavpils Universitātes sociālās psiholoăijas 

maăistrantūrā  

2003.g. – 

2007.g   

Kvalifik ācija - praktiskais psihologs (sociālā psiholoăija). 

 

2000. g. - 

2002. g. 

Izglītības zinātĦu maăistra grāds  pedagoăijas teorijā un 

vēsturē.  

Izglītība 

1999.g. 

2000. g 

Kvalifik ācija - sākumskolas  skolotājs  un konsultants 

psiholoăijā pamatskolā, 

Pedagoăijas  bakalaura grāds.  

2008.g.  seminārs „Ăimenes atbalsta koordinācijas sistēmas 

pilnveidošana pašvaldībā”. 

2007.g.   ba - starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoăijas 

aktualitātes mūsdienu izglītībā.” 

2006.g. Apliecība -  seminārs „Organizāciju pedagoăija.” 

2006.g.  Apliecība  - seminārs  „Skolas kultūra un kvalitāte.” 

2006.g.   

 

Serifikāts  - starptautiskā zinātniskā konference „Latvija 

Eiropā, Eiropa Latvijā.” 

2005.g.   

 

 Es Comenius programmas INCLUES projekta seminārs 

“M ācīšanās kognitīvie pamati.” 

2003.g.  Sertifikāts  - seminārs “Kā palīdzēt  neglābjami slimiem 

cilvēkiem.”  

2003.g.  Apliecība - seminārs “Bērni, kuriem ir autisms un 

aspergera sindroms”. 

Papildu izglītība 

 

2003.g.   Sertifikāts - konference “Klīniskā psiholoăija un 



atkarība”. 

2002.g.    seSeminārs “UDS – uzmanības deficīta sindroms.”  

2001.g.   Sertifikāts - seminārs “ Bērnu seksuālās izmantošanas 

profilakse.”  

1999.g. -

2000.g. 
 sociālpediatrijas  kurss    (saskarsme, pārliecināšanas 

stratēăijas, klīniskā psiholoăija, pirmā palīdzība, Vojta un 

Bobata terapija, Montesori pedagoăija, logopēdija, 

mikrologopēdija, fizioterapijas pamati)  

No 2008.g  Psihologs Liepājas reăionālajā slimnīcā.  

No 2008.g.  Asistente Liepājas Universitātē   

2000.g. – 

2008.g. 

Asistente LPA. 

Nodarbošanās 

 

2005.g. Psihologs – konsultants, psiholoăijas pasniedzēja ESF 

projekta ietvaros NVA   

 

2006.g. – 2008.g.  pētījums – „Izdegšanas sindroma 

saistība ar uzvedību konfliktsituācijās” 

Pētījumu 

projekti 

Šobrīd tiek veikts pētījums par tēmu „Izdegšanas izpēte 

augstskolu pasniedzējiem” 

2002.g. -   Raksts “Jaunākā skolas vecuma bērnu 

uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā 

saistība”. 

Publikācijas 

 

2006.g.  -  Raksts “Personības individuālās īpatnības un  

psihosomatiskās izpausmes.” 

Zinātniskā 

darbība 

Dalība 

konferencēs 

2006.g.  - starptautiskā zinātniskā konference „Latvija 

Eiropā, Eiropa Latvijā.” 

 

 

Liepāja, 27.01.2009.                                                                                              

/D.OĜukalne/ 



Ārijs Orlovskis 

Profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 

 

Personas dati Ārijs Orlovskis, dzimis 1961. 

ZiĦas par dzīves 

vietu 

Priekules iela 3 dz. 9, Liepāja, LV  3416 

634 36463, 25994040, arijs.orlovskis@liepu.lv    

ZiĦas par darba 

vietu 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Sociālo zinātĦu katedra, lektors 

2007. gadā ievēlēts LiepU Izglītības zinātĦu institūtā par asistentu 

Tālrunis: 634 54298 

Profesionālā un 

akadēmiskā izglītība 

 

2005.-2008. - studijas Liepājas Universitātes pedagoăijas doktorantūrā. 

2002.-2003. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu 

maăistra grāds pedagoăijā, diploms Nr 000490. 

1980.-1985. - LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / vēsturnieka, 

vēstures un sabiedrisko zinātĦu pasniedzēja kvalifikācija, diploms KB 

nr. 220753. 

Papildus izglītība 2008. - Valsts administrācijas skolas kursi “Sabiedrības līdzdalība 

valsts politikas veidošanā” (sertifikāts). 

2008. - Valsts administrācijas skolas kursi “Eiropas Sociālais fonds” 

(sertifikāts). 

2008. - Valsts administrācijas skolas kursi “Lobēšana ES institūcijās” 

(sertifikāts). 

2007. - Valsts Administrācijas skolas kursu “Sarunu vešana ES” 

(sertifikāts). 

2007. - IZM kursu programmu “Profesionālās meistarības pilnveide 

vēstures pasniedzējiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā 

izglītībā” (sertifikāts). 

2007. - LPA kursi “Multimediju sistēma “Lectora” - palīgs 

pedagogam” (sertifikāts). 

2006. - Hildesheimas Universitātes mācībspēku semināros “Skolas 

kultūra un kvalitāte”, “Organizāciju pedagoăija”, “Skolas 

menedžments: teorija un prakse”.  

2006. - LPMC kursa programmu “Izglītības satura reformas 

īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveides kursi vēstures pasniedzējiem” (sertifikāts). 

2006. - Valsts Administrācijas skolas kursu “ES finanses un budžets” 

(sertifikāts). 



2006.09.06. līdzdalība 4.starptautiskajā konferencē “Pedagoăija: 

teorija un prakse” 

2005. - Starptautiskās Migrācijas organizācijas kursi „Cilvēku 

tirdzniecības novēršana” (sertifikāts). 

2005. - Valsts Administrācijas skolas kursi “ES reăionālā politika un 

strukturālie fondi”, “ES kopējā lauksaimniecības politika”, “Politikas 

ietekmes novērtēšana”, “Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas”, 

“Cilv ēktiesības” (sertifikāti). 

2005. - Starptautiskā Sarkanā Krusta Komitejas programma “Ievads 

humanitārajās tiesībās” (sertifikāts). 

2004. - Luksemburgas IM rīkotos kursi “XXgs. Eiropas vēstures 

problēmas” Luksemburgā (sertifikāts). 

2004. - IZM kursi “Bilingvālās izglītības metodika vēstures un sociālo 

zinību mācību programmu īstenošanā” (sertifikāts). 

2004. - Starptautiskā Sarkanā Krusta kursi “Ievads humanitārajās 

tiesībās” (sertifikāts). 

Profesionālā 

darbība 

1988.- līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte Sociālo zinātĦu katedra, 

lektors, kursi: „Politoloăija”, „ES sociālā un ekonomiskā politika”, 

„Politiskā kultūra”, „Politikas socioloăija”, „Valsts iekārtas un 

politiskās sistēmas”, „Cilvēktiesības”, „Valsts zinības”, 

„Civilzin ības”, „Sociālo zinību mācīšanas metodika”, „Vispārējā 

aizvēsture”, „Likumdošana karjeras atbalsta sistēmai”. 

1995.- līdz šim brīdim - amatu savienošanas kārtībā Liepājas 

15.vidusskola, vēstures, politika un tiesības, civilzinību kursi, 

komercklasei - sabiedrība un ekonomika kurss. 

2002.- 2008.- LR NP Kurzemes reăiona informācijas centra vadītājs. 

2008. - līgums ar Liepājas pilsētas domi par “Liepājas pilsētas 

pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēăijas 2008.-2014. gadam” 

izstrādi. 

1998.-2000. - sadarbība ar EDSO Latvijas misiju un Latviešu valodas 

valsts apguves programmu. 

1998.-1999. - LPA projekta grupas vadītājs, kura sadarbojas ar 

Rietumanglijas universitāti, tēma: “Minoritāšu sociālā integrācija 

sabiedrībā”. 

03.1999. - starptautiskas konferences “Minoritāšu sociālā integrācija 

sabiedrībā“ organizētājs. 



1998. maijs un 1999. marts - starptautiskas konferences “Sabiedrības 

integrācijas process Liepājā, specifika, panākumi, problēmas un 

perspektīvas” organizētājs. 

1998.-2005. - sadarbība ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību 

pilsoniskās izglītības jomā, dalība mācību līdzekĜu izstrādē. 

1997. - LU Civilzinību centra izveide un vadīšana (no 19.09.2005. 

Pilsoniskās izglītības centrs). 

1996.-1999. - LPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks. 

1994. uzsāku darbību Demokrātijas attīstības centrā, viens no dotās 

sabiedriskās organizācijas  dibinātājiem, dalība mācību līdzekĜu 

izstrādē „Civilzin ības.ES un CITI. Tu un Valsts”. 

1985.-1988. -Liepājas Vēstures un mākslas muzejs, filiāles vadītājs. 

Zinātniskā darbība Pētījuma tēma “Demokrātiju un pilsoniskumu veicinošie faktori 

skolotāju izglītošanā”, vispārējā pedagoăija. LiepU Izglītības 

zinātĦu institūtā - pētījuma tēma “Pilsoniskās sabiedrības attīstība 

Liepājā”.  

Publikācijas Kopējais publikāciju skaits - 25. 

Zinātnisko publikāciju skaits (monogrāfijas, raksti) - 2. 

metodisko publikāciju skaits (mācību grāmatas, mācību līdzekĜi, 

metodiskie raksti, studiju kursu programmas u.c.) - 23. 

Apbalvojumi 03.2004. - īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariāta Atzinības raksts par sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru 

izglītības projektā.  

26.11.2002. - Eiropas vēstures skolotāju asociācijas Atzinība par 

materiālu “Pilsoniskums vēstures un sociālo zinību stundās”.  

17.11.2002. - Liepājas pilsētas domes Atzinība par ārvalstu un 

Latvijas finansējuma piesaistīšanu mācību materiālu publicēšanai un 

Civilzinību centra izveidi.  

 

 

 05.05.2009.         

........................................ 

/Ā. Orlovskis/ 

 

 

 



Ārija Orlovska publik āciju saraksts 

Autordarbi  

1. Orlovskis Ā., Cilvēktiesības / nodaĜa mācību līdzeklī sociālā darba speciālistiem. LPA 

Izglītības zinātĦu institūts, Sociālā darba pētniecības un studiju centrs.-Liepāja, LiePA, 

2008. 

2. Orlovskis Ā. Pilsoniskās izglītības programma pieaugušo tālākizglītībā.-R.:LPIA, 2005. 

3. Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.- R.: Izglītība, 2002. 

4. Orlovskis Ā. Mana valsts.- R.: Remarks-R,1999.  

L īdzautors 

1. ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata.-R.,2004. 

2. Integrēta sociālo zinību programma 7.-9.klasei.-R.: Izglītība, 2002. 

3. Vēsture un sociālās zinības. Uzdevumu paraugu krājums vēsturē un sociālajās zinībās 

pamatskolai. LR IZM ISEC –R.: ISEC,2001. 

4. Es.Sabiedrība.Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā. 

5. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.- R.: Remarks- R, 1999. 

6. Civilzinības 9.klasei. Demokrātijas attīstības centrs.- Aizkraukle : Krauklītis,1996. 

7. Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 

centrs.- R.: Izglītība, 1994. 

8. Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 

centrs.- R.: Izglītība, 1994. 

9. Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Demokrātijas attīstības centrs.- R.: Izglītība, 1994. 

10. Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 

centrs.- R.: Izglītība, 1994. 

 

Studiju kursu programmas 

1. Politoloăija 

2. ES politika un komunikācija 

3. ES sociālā un ekonomiskā politika 

4. Politiskā kultūra 

5. Politikas socioloăija 

6. Valsts iekārta un politiskā sistēma 

7. Cilvēktiesības 

8. Valsts zinības 



9. Civilzinības 

10. Sociālo zinību mācīšanas metodika 

11. Vispārējā aizvēsture 

    12. Likumdošana karjera atbalsta sistēmai. 

 

 

 

 

05.05.2009.         

........................................ 

/Ā. Orlovskis/ 



RITA OZOLA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 21.02.1940. 

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

 

ZiĦas par darba vietu: 

           Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

  E-pasts: rita.ozola@liepu.lv 

 

Izglītība: 

           1996.-1998.-  Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pedagoăijas fakultātes maăistrantūra; 

           1959..- 1963. – Liepājas Pedagoăiskais institūts. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  

            Mg. paed. 

 

Profesionālā darbība: 

             1982. - līdz šim laikam -Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedras lektore; 

             1982. -līdz šim laikam – LiepU arodorganizācijas priekšsēdētāja; 

             1975. – 1982 – Liepājas 48. arodvidusskolas skolotāja; 

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

                 darbā.  

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

              Vispārīgā pedagoăija 2 KRP; 

               Skolas pedagoăija 2 KRP; 

               Pedagoga darba ētika 1 KRP 

. 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Pētījumi par pedagoăisko kompetenci, tās veidošanos un attīstības iespējām 

mūsdienu pedagoăiskajā procesā. 

 

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

 



Pedagoăiskās kompetences veidošanās studiju procesā ( 2005. g. , Rēzeknes augstskolas 

starptautiskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība  ” ). 

Profesionālās prasmes un to nozīme pedagoăiskajā darbībā ( 2005.g  Starptautiskās izglītības 

organizācijas Baltijas jūras valstu konference „Izglītības kvalitāte un BoloĦas procesa 

iedzīvināšana   ). 

Pedagoăisko terminu apguve programmā „ Profesionālās izglītības skolotājs ( 2006., LPA 

5.starptautiskā konference „Valodu apguve : problēmas un perspektīva” ). 

Latvijas izglītības sistēma : problēmas un risinājumi (2007. g., starptautiskā konference „ 

BoloĦas procesa sociālā dimensija” Slovākijā ). 

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

universitātē Turcijā ).   

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

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

Lietuva -Igaunija) 

Kursi: 2005.-2006..gads – IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju izglītības 

asociācijas 

 kursi „Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts 

 2006. – starptautisks semināru cikls „Skolas kultūra un kavlitāte” (Latvija – 

Vācija) 

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

 

 

Valodu prasmes : latviešu – dzimtā valoda; 

                     angĜu     –  ar vārdnīcas palīdzību; 

                     krievu – brīvi. 

 

 

2009. gada 1. oktobrī   

/Rita Ozola / 



MADARA PRIEDOLI ĥA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 05.08.1976 

Kontaktadrese: Rojas 20-12, Liepāja, LV-3401 

 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3400 

E-pasts: madara.priedolina@liepu.lv 

 

Izglītība: 

1999. – 2001.g. studijas LPA maăistrantūras studiju programmā „Izgl ītības zinātĦu 

maăistrs pedagoăijā /Pedagoăijas teorija un vēsture/” iegūts izglītības zinātĦu maăistra 

grāds pedagoăijas teorijā un vēsturē. 

1994. – 1998. Liepājas Pedagoăijas akadēmija – pamatskolas un sākumskolas skolotāja 

(veselības mācības skolotāja specialitāte); pedagoăijas bakalaurs. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā. 

 

Profesionālā darbība: 

2009. novembra – šim brīdim Vispārīgās pedagoăijas katedras asistente; 

2008.- 2009.g. novembrim Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedras asistente; 

2007. – 2008.g. novembrim bērna kopšanas atvaĜinājumā; 

2006.g. – 2008.g.Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētās profesores A. Līdakas 

asistente; 

2003.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesores A.Samusevičas asistente; 

1998.g. – 2008.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras sekretāre; 

2001.-2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas nepilna laika neklātienes studiju 

programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs” (Ventspils gr.) programmas direktore; 

1998.g. – Liepājas reklāmas servisa studija – informācijas konsultante. 

 



Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

2009.g. oktobris – ERASMUS projekts IP (Dānija, BeĜăija, Turcija, Lietuva, Latvija) – 

„Skolotāju izglītošana darbam iekĜaujošās izglītības realizācijā” 

 2004.g. jūnijs – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija, Portugāle, Lietuva, 

Slovākija) - “Sabiedrības demokratizācija un civilā izglītošana” Slovākija, Banska 

Bystrica – piedalīšanās seminārā. 

 2002.g. jūnijs – ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) „Demokratizācija 

un pilsoniskā izglītošana”. Ungārija, Bekeščoba – piedalīšanās seminārā. 

 

Valodu prasmes: 

      latviešu – dzimtā; krievu – labi; angĜu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

 

2009.gada 20.novembris       Madara PriedoliĦa 



Rita Rupeika 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1954. gads 13.septembris  

Kontaktadrese: Vītolu ielā 27/33 dz.36, Liepāja, LV – 3401 

Tālrunis: 9340503  

 

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

  Tālrunis.: (371)3426249 ; Fakss:(371)3424223 

  E-pasts: rita.rupeika@liepu.lv 

 

Izglītība:    2008.g. pabeigtas studijas Daugavpils Universitātes Pedagoăijas doktorantūrā, 

        nokārtoti promocijas eksāmeni pedagoăijā un svešvalodā (angĜu valoda);  

1998.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija; maăistra grāds pedagoăijā; 

1975.g. – 1982.g. Rīgas Politehniskais institūts; inženieris; 

1961.g. – 1972.g. J. RaiĦa Liepājas 6. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

                                     Maăistra grāds pedagoăijā 

 

Profesionālā darbība: 1986.g. – 2009.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Studiju daĜas     

     vadītāja; 

1983.-1986. V. Lāča Liepājas Pedagoăiskais institūts, vecākā laborante; 

1973.g.-1983.g. Rīgas Politehniskais institūts Liepājas Vispārtehniskā 

fakultāte, sekretāre 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 Pamatstudijās: 

Ievads problēmizglītībā    

Personības kvalitāte un tās pilnveide    

Sociālais darbs ar nevalstiskām organizācijām    

Skolvadība    

Soli pa solim    

Maăistra studijās: 



Problēmbalstīta izglītība    

Pētnieciskā prakse    

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2008.g. Anadola (Turcija), 6th International JTET Conference, Collaboration on Education for 

Sustainable Development kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā stenda 

prezentācija. 

2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education 

System konference. Referāts. 

2007.g. Debrecena (Ungārija), The Fifth International JTET konference “Sustainable 

Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā 

stenda prezentācija. 

2007.g. Liepāja LPA, 5.starptautiskā conference “Pedagoăija: teorija un prakse” kā doktorante 

zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā. 

2007.g. Liepāja LPA, 1.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes “ 

darba grupas vadītāja – Sociālā darba speciālistu sagatavošana. 

2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education (IAHE) 

uzĦemta kā locekle. 

2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education 

(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence- 

Standards - Modules”. Referāts. 

2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable 

Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā 

stenda prezentācija. 

2005.g. ViĜĦas Pedagoăijas universitāte, starptautiska zinātniska konference “Izglītības 

paradigmu attīstība: teorija un prakse”. Referāts. 

 2005.g. Fehta (Vācija),  3.starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. Culture. 

Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana 

2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference 

“Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. Referāts. 

 

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

2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education 

System konference. Publikācija rakstu krājumā. 

2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education 

(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence- 

Standards - Modules”. Publikācija rakstu krājumā. 



2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable 

Development. Culture. Education. Publikācija rakstu krājumā.  

2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. 

Publikācija rakstu krājumā. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2009.g. Rēzekne 13. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba organizētāju 

seminārs. 

2009.g. Akadēmiskās Informācijas centrs, Akadēmisko Programmu aăentūra. „Kvalifikācijas 

ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas izmantošana” starptautiska konference. 

2009.g. LiepU un Liepājas pils. un rajona skolu direktoru, mācību pārziĦu un skolotāju 

seminārs. 

2009. g. P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža „Koledžas izglītība teorijā un praksē” 

konference. 

2009.g.LiepU, 3.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar 

dažādām sociālām grupām”. 

2007.g. Akadēmisko programmu aăentūra „ ĒCTS un ERASMUS studiju perioda akadēmiskā 

atzīšana Latvijas augstskolās” seminārs. 

2007.g. Latvijas Rektoru padome, IZM, LU, Akadēmisko programmu aăentūra „Kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē” starptautisks seminārs. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija un IZM, 11. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju 

darba organizētāju seminārs. 

2006.g.(Līgatne) Latvijas Universitāte un IZM, 10. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un 

studiju darba organizētāju seminārs. 

2006.g. Rīga Banku augstskola. Socrates projekta 2005-1660/001 SO2-21BOPR seminārs 

“BoloĦas process un trīsciklu sistēma”. 

2006.g. Rīga Latvijas Rektoru padome, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas 

Universitāte seminārs “Valstu sasniegumu vērtēšanas kritēriji BoloĦas procesa uzdevumu 

izpildē līdz 2007.gadam un Latvijas iespējas šos kritērijus sasniegt”. 

2006.g. Jūrmala LR IZM, Lielbritānijas Padome, Latvijas Skolotāju Izglītotāju asociācijas 

konference “Jauno un topošo skolotāju mentori”. 

2005.g. Valmiera Vidzemes augstskola, Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba 

organizētāju seminārs “Studentu pētniecisko darbu attīstība un pilnveidošana studiju procesā”. 

2005.g. Daugavpils Universitāte, 9. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba 

organizētāju seminārs 

2005.g. Liepāja, “Izglītības zinātĦu bakalaura ietvarstruktūras un programmas kodols” 

izstrādes un prezentācijas starpaugstskolu docētāju darba grupas locekle 



2005.g. Rīga, darba seminārs “ ECTS(Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas) un diplomu 

pielikumu jautājumi” 

2005.g. Rīga, darba seminārs “Aktualitātes skolotāju sagatavošanā”2007.g. LU tālākizglītības 

programma „Augstskolu didaktika: teorijas un prakse”  4 kredītpunkti -160 stundas (sertifikāts 

Nr. 1478) 

2005.g. LR IZM, Lielbritānijas Padome, Latvijas Skolotāju Izglītotāju asociācija tālākizglītības 

programma(kods A2-9014310040)  36 stundu apjomā “Topošo un jauno skolotāju mentoru 

sagatavošana” (apliecība). 

 

Valodu prasmes:  

Latviešu val. – dzimtā valoda 

Krievu val. – pārvaldu brīvi 

AngĜu val. –sarunvalodas līmenī 
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Al īdas Samusevičas  
profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 

 
 

Personas dati 1956. dzimšanas gads 

ZiĦas par dzīves 

vietu 

Toma iela 41-1, Liepāja, LV- 3401, tālrunis:63481502, 

ZiĦas par darba 

vietu 

Liepājas Universitāte, Lielā 14, Liepāja, LV- 3401, tālr. 29652572,  

e-pasts: alida.samusevica@liepu.lv, fakss: 63424223 

Profesionālā un 

akadēmiskā izglītība 

1984 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte 

Pedagoăijas un psiholoăijas katedras aspirante; 

1976 – 1980 Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas 

pedagoăijas fakultāte, studente, iegūta pamatskolas skolotājas 

kvalifikācija 

Zinātniskais grāds 1993. gads - nostrifikācija, pedagoăijas doktora grāds, Latvijas 

Universitāte 

Papildus izglītība 2008 – ESF un VIKNVA informatīvi izglītojošais seminārs 

„Pedagogs izglītības kvalitātei”, sertifikāts Nr. IIS 379, 6 stundas 

2006- 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 

aăentūra, sertifikāts Nr.ETI 091, iegūts pedagogu tālākizglītības 

eksperta statuss 

2006 – 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 

aăentūra, sertifikāts Nr. TLP 091, „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 172 stundu apjomā 

2008 – Izglītības attīstības centrs, apliecība Nr. 2008/2-4/41 

„Starpkultūru dialoga veicināšana” 36 stundu apjomā 

2007 – RPIVA tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoăisko 

augstskolu profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 

pētniecības jomā”, apliecība Nr.2007/14, 32 stundas 

2005 -2006, British Council, Izglītības Satura un Eksaminācijas 

Centra (ISEC) mentoru sagatavošanas kursi  , augstskolas mentora 

apliecība, 200 stundas 

2005 LR Izglītības un zinātnes ministrija, Lielbritānijas Padome, 

Latvijas Skolotāju izglītotāju asociācija, tālākizglītības programma 

Topošo un jauno skolotāju mentoru sagatavošana (programmas 



kods A2 – 9014310040), 36 stundas 

2004- Izglītības attīstības centra tālākizglītības programma 

„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības 

programmu īstenošana starpkultūru un bilingvālās izglītības 

kontekstā” (programmas kods A2 9014330081), apliecības Nr. 

2004/1026, 36 stundas 

2000 – 2003 SFL programmas „PārmaiĦas izglītībā” un IZM 

sadarbības projekta „Atvērtā skola” tālākizglītības programma 

„Starpkultūru un bilingvālā izglītība”, apliecības Nr.04-418, 292 

stundas 

Profesionālā 

darbība 

2003 – līdz šim Pedagoăijas katedras profesore (docējamie kursi: 

Izglītības pētījumu metodoloăija, Pētījumu metodoloăija, 

Konfliktoloăija, Konfliktu vadība, Atbalsta sniegšana un 

konsultēšana, Cilvēkresursu vadība, Izglītības socioloăija, 

Pedagoăijas zinātnes attīstība, Efektīva komunikācija) 

2009 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Senāta Akadēmiskā 

darba komisijas priekšsēdētāja 

2008 - līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu 

institūta vadošā pētniece, Personības pilnveides centra vadītāja. 

2003 – 2009. 15.05. LiepU Senāta priekšsēdētāja 

2004 – 2008 Liepājas Universitātes Pedagoăijas doktorantūras 

direktore 

1997 - līdz šim brīdim Vispārīgās pedagoăijas apakšnozares 

vadītāja. 

1994 - līdz šim brīdim studiju programmas „Izglītības zinātĦu 

maăistrs pedagoăijā” direktore 

1997 - līdz šim brīdim Zinātnes padomes locekle 

1989 – 1997 LPA Pirmsskolas un speciālās pedagoăijas fakultātes 

dekāne 

1987 - līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, Pedagoăijas katedras 

docētāja 

Dalība projektos: 

2006 – 2008 ERAF projekta „Inovatīvi programmatūras 



inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 

attīstīšanai” – projekta vadītāja. 

2006 – 2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 

aăentūras 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 maăistrantūra e- 

studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Lisabonas mērėiem RTU, DU 

un LPA” – programmu attīstīšanas eksperts. u.c. 

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 – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Pedagoăijas nodaĜas 

Profesoru padomes locekle 

2003 – līdz šim brīdim Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas 

biedre 

1997 – līdz šim brīdim Latvijas pedagoăijas Zinātnieku Asociācijas 

biedre. 

Darbība redkolēăijās: 

-ŠauĜu Universitātes (Lietuva) zinātniskā žurnāla „Teacher 

Education” zinātniskās redkolēăijas locekle 

-Liepājas Universitātes rakstu krājuma „Sabiedrība un kultūra” 

redakcijas kolēăijas locekle 



-Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rakstu krājuma „Pedagoăija: 

teorija un prakse” redkolēăijas vadītāja 

-Izdevniecības RaKa žurnāla „Skolotājs” redkolēăijas locekle 

Zinātniskā darbība Pedagoăijas nozare, vispārīgās pedagoăijas apakšnozare. 

Zinātniskās pētniecības tēmas veltītas pedagoăiskā procesa un 

audzināšanas problēmu, skolotāju profesionālās kompetences 

izpētei, konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem sociālās 

mijiedarbības un personības veidošanās jautājumiem. 

Publikācijas Kopējais publikāciju skaits no 2003. gada – 34. 

Zinātnisko publikāciju skaits - 29 (raksti), 

metodisko publikāciju skaits - 2  

mācību līdzekĜi -3. 

Apbalvojumi 

-Vispārējās izglītības kvalitātes novērt ēšanas valsts aăentūras Atzinības raksts par 

nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, 2008. gada 3.decembrī  

-Izglītības attīstības centra (IAC) Atzinība par sadarbību un ieguldījumu iekĜaujošas, 

darbīgas un atvērtas sabiedrības veidošanā, aktīvi iesaistoties projekta „Starpkultūru dialoga 

veicināšana” (2007. gada jūlijs – 2008. gada novembris) 

-Latvijas Foruma Ilgtspēj īgas izglītības vadībai Pateicība par augsti profesionālu un 

saistošu sniegumu konferencē „Pirmsskolas izglītība mūsdienu bērniem – metodes un 

terapijas”, 2006. gada 30. novembrī 

-Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par aktīvu un 

daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju izglītošanā, 2004. gada 20.oktobrī  

-Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu skolotāju tālākizglītošanā un 

darbu sabiedrības integrācijas procesā, 2002. gada 17.novembrī.  

-Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu darbu maăistrantūras 

veidošanā un vadīšanā, 1999.gada 5.novembrī. 

-Latvijas Republikas Izglītība un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu 

ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997.gada 27.augusts u.c. 

 

 

 

10.11.2009.           

 /A.Samuseviča/ 

 



 

 

Dr.paed. prof. A. Samusevičas 

publikāciju saraksts 
 

2003 

1.Samuseviča A. Pedagoăiskā profesionālisma veidošanās studiju procesā // Personība. 

Laiks.Komunikācija: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003. gada 27. – 28. 

februāris. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2003. – 100. – 107. lpp. 

2.Samuseviča A.Sociālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā // Teachers, Students and 

Pupils in a Learning Society. VI ATEE Spring University. – R.: Izglītības soĜi, 2003. – 236. – 

243. lpp. 

3.Samuseviča A. Skolotāju profesionālās identitātes veidošanās studiju procesā // 

Starptautiskās konferences “Sports un izglītība XXI gs. sākumā” Rakstu krājums. – Rīga: 

LSPA, 2003. – 209. – 214.lpp. 

4.Samuseviča A. Konflikta risināšanas prasmju attīstīšana // Pedagoăija: teorija un prakse. 

Rakstu krājums II . – Liepāja: LiePA, 2003. – 284. – 293. lpp. 

5.Samuseviča A. Izglītības problēmas mainīgajā sabiedrībā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu 

krājums, V . – Liepāja: LiePA, 2003. – 657. – 666.lpp. 

2004  

6. 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. 

7.Samuseviča A. Skolotāju izglītības problēmas multikulturālās sabiedrības veidošanās 

tendenču kontekstā // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. 1.daĜa – Rīga: RPIVA, 2004. – 

11. – 19.lpp. 

8.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. 

9.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 

10.Samuseviča A.Formation of Citizenship in Multicultural Society // First International 

Conference of the Consumer Citizenship Network. – www.hihm.no/concit 

11.Samuseviča A.Bilingvālā izglītība – situācijas analīze Latvijā // Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva III. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2004. – 206. – 

212. lpp. 



12.Samuseviča A.Skolotāju izglītības programmu attīstīšanas iespējas universitātes kontekstā 

//Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VI. – Liepāja:LiePA, 2004. – 489. – 494. lpp. 

2005 

13.Samuseviča A. Vecāku iesaiste izglītības reformas realizēšanā // Valodu apguve: problēmas 

un perspektīva IV: Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2005. – 106. – 112.lpp. 

14.Samuseviča A. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoăiskajā procesā //Pedagoăija: 

teorija un prakse. Rakstu krājums III. – Liepāja: LiePA, 2005. – 189. – 195.lpp. 

15.Samuseviča A. Audzināt personības pilnveidei // Skolotājs. – 2005. – Nr.2(50)- 31.- 34.lpp. 

16.Samuseviča A. Intelekta attīstīšanas pētījumi un iespējas // Skolotājs. – 2005. – Nr.4(52)- 4. 

– 8.lpp. 

2006 

17.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. 

18.Samuseviča A. Studentu pētnieciskā darbība pedagoăiskās identitātes veidošanās kontekstā 

// Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference. 

Zinātniskie raksti. Konferences referāti. – Rīga: Tipogrāfija “ULMA”, 2006. – 395. – 400. lpp. 

19. Samuseviča A. Personības tapšana vienmēr aktuāla // Skolotājs.- 2006. – Nr. 6 (60) – 13. – 

21. lpp. 

2007 

20. Samuseviča A. Lehrerbildungsproblemen in Lettland: Entwicklung pädagogischer 

Kompetenzen // Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen: 

Kompetenzen- Standards – Module. Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2007. – S.95. – 

102. ISBN 978-3-8340-0285-3 

21. Samuseviča A. Pedagoăisko 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-
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Debrecen: Printed at theUniversity and National Library, UD, Hungary, 2007. – P.286. – 295. 

2008 

28.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 

29.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)  

30.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 

1.Maăistra darbs: izstrāde un aizstāvēšana. Metodiskas rekomendācijas augstākā līmeĦa 

akadēmiskās studiju programmas “Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” studentiem/ 

Sast.A.Samuseviča. – Liepāja: LiePA, 2004. – 30 lpp. 

2.Samuseviča, A. Pētījumu metodoloăija //Mācību līdzeklis sociālā darba speciālistiem. 

Liepāja: LiePA, 2008. – 259. - 280.lpp. ISBN 978-9984-821-22-1 



3.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. Pedagoăiskā korekcija: pieredze // Skolotājs, 2008. –Nr. 5(71), 

80. – 84. lpp. ISSN 1407-1045 

2. Samuseviča, A., Juzups A. Informācijas tehnoloăijas skolas un ăimenes sadarbības 

veicināšanā // Skolotājs, 2008.-Nr. 1(67), 26. – 33.lpp. ISSN 1407-1045 

 

 

20.09.2009.         

/A. Samuseviča/ 

 

 

 



Daiga Skudra 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

16.11.1965. 

Kontaktadrese: 

Grīzupes ielā 7 – 40; Liepāja LV 3414 

 

ZiĦas par darba vietu: 

         Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, LV 3401 

E-pasts: daiga.skudra@liepu.lv 

 

Izglītība:  

         1995. – 1998.g. studijas Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pedagoăijas maăistrantūras      

programmas Pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē; 

        1984. – 1988. studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā, Pamatskolas 

pedagoăijas un metodiku specialitāte, iegūta pamatskolas skolotāja kvalifikācija. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2003. lektore, pedagoăijas maăistre 

 

Profesionālā darbība: 

1998. līdz šim brīdim lektore Liepājas Universitātes Pedagoăijas katedrā 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

„Bērnu valodas un runas attīstība, tās mācību metodika”, „Dzimtās valodas( latviešu valodas) 

metodika”, „Klasvadība”, „Sociālpedagoăiskā rehabilitācija: drāma”, „ZīdaiĦu skoliĦa”; 

„Darbs ar teksta informāciju”, „Pirmsskolas audzināšana”, „Pirmsskolas pedagoăija”, 

„Ārpusstundu darba organizators skolā: drāma”, Ārpusstundu darba organizators skolā: rotaĜas 

un spēles”, „Vasaras nometĦu organizēšana”., „Projektu vadība izglītībā”, „Studiju darbs 

projektu vadībā”, „Ăimenes pedagoăija”, „Ăimenes psiholoăija”.  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

 2005.-2009. studijas  Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Pedagoăijas doktorantūrā. Promocijas 

darba izstrāde par tēmu „SaziĦas procesa modelēšana - skolēnu komunikatīvās pieredzes 

attīstīšanas līdzeklis 1. – 3. klasē” 



 

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

• Skudra D. Tēmas „Teātris” modeĜa plānošana- efektīvas bērna un pedagoga 

mijiedarbības nodrošināšana”.// Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts. Rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2008, - 

300. – 315lpp.  

• Jansone J., Skudra.D., Stepko I. Lasīsim ar prieku. Mācību līdzeklis 1. – 4. klasei. – 

Liepāja, Liepājas 15. vsk., LIP. 2008. – 40lpp. 

• Skudra D.Teātra spēles nozīme mūsdienu bērnu un jauniešu attīstībā. // Sociālā darba 

speciālistu rokasgrāmata. – Liepāja:, LiePA, 2007. – 176. -188.lpp.  

•  Skudra D. SaziĦas procesa modelēšanas iespējas 1. klasē. // Pedagoăija: teorija un 

prakse V.Rakstu krājums – Liepāja: Liepāja: LiePA, 2007. – 248. – 256.lpp. 

• Skudra D. SaziĦas procesa aktualitātes 1. – 4.klašu ikdienā.//Valodu apguve: problēmas 

perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2006. – 38. – 48.lpp.  

• Skudra D.SaziĦas procesa modelēšanas būtība dzimtās valodas mācībās 1. -4.klasē.// 

Pedagoăija: teorija un prakse IV. Rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2006. – 254. – 

261.lpp. 

• Skudra D. Pedagogu un vecāku sadarbība 5 – 7 gadus vecu bērnu lasīšanas motivācijas 

attīstībā.// Pedagoăija: teorija un prakse III. Rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2005. – 

158. -165.lpp. 

•  Skudra D. SaziĦas procesa divpusējā rakstura ievērošanas iespējas pamatskolas 

pirmajā posmā, izmantojot dažādu autoru mācību līdzekĜus.// Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva III. – LiePA, 2004. – 75. – 80.lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):  

• 2007. – 2009. teātra pulciĦa „Ārprāts”vadītāja, projektu izstrādes mentore un 

palīgskolotāja Liepājas 15. vidusskolā; 

• 2003. -2008. valdes locekle un interešu izglītības skolotāja sabiedriskā organizācijā 

„Interešu centrs „Pēcskola””; 

•  lektore dažādos pedagogu tālākizglītības kursos. 

Projekti:  

• Projekts Nr. 2008/ IZM/0/  „Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību 

sasniegumu pilnveidē.” Projektā iesaistītais personāls – D. Lieăeniece, I.Miėelsone, , B. 

Vikmane, R. UkstiĦa, D. Skudra; 



• 2003. – 2008. sadarbība ar Zviedrijas organizāciju „ Gnosjo Hjālper” projekta „Bērnu 

klubs „Pēcskola”” realizēšanā. Projektu atbalsta Liepājas pilsētas dome, Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvalde;  

• 2008.janv., aprīlis - projekta „Vieglas lasīšanas grāmata. Mācību līdzeklis latviešu 

(dzimtās) valodas 1. – 4. klašu bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām 

mācībās” vadītāja. Projektu atbalsta Liepājas Izglītības pārvalde; 

• 2005. decembris - darbība IZM ISEC projektā „Latviešu (dzimtās ) valodas mācību 

līdzekĜu vēlamās kvalitātes raksturojums pamatskolas 4. – 6.klasē” . Kvalitātes kritēriju 

eksperte. 

 

      Valodu prasmes: latviešu – dzimtā val., krievu val.- brīvi , vācu val.- vidējā līmeĦa 

prasmes. 

 

 

 

 

 01.09.2009.         /Daiga Skudra/ 

 

 



IRINA STRAZDI ĥA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris 

Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401 

 

ZiĦas par darba vietu:  

LiepU, Psiholoăijas katedra, Baseina iela 9, Liepāja, LV – 3401 

Tālr.: 6 34 54351 

E-pasts: 

 irina.strazdina@liepu.lv 

 

Izglītība: 

 1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 

 1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas 

pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē” 

 

Profesionālā darbība:  

No 2007. g. septembra LiepU Izglītības zinātĦu institūts – vadošais pētnieks attīstības 

psiholoăijā; 

No 2003.g. Psiholoăijas katedras vadītāja; 

No 2003.g. LiepU Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;  

No 2000.g. Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore;  

No 2006.g. Psiholoăijas katedrā docente; 

No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, 

asociētā profesore;  

No 1999.g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā;  

No 2009.g. LiepU Senāta locekle; 

No 1997.g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;  

1997. – 1999.g. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā docente. 

1994. – 1997.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 

1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 



1985. – 1991.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

attīstības psiholoăija, sieviešu un vīriešu psiholoăija, kritiskā domāšana, pieaugušo psiholoăija, 

ievads studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoăija, personības attīstības 

teorijas, saskarsmes psiholoăija, emocionālā inteliăence. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):  

2008.- 2009. – piedalīšanās projektā „Kritisk ā domāšana daudzveidības veicināšanai”. 

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 stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta 

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

2003.– 8 lpp. 

Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for 

publication in the materials of the international scientific conference of the LPA “Pedagogy: 

Theory and Practice”.- 2003 - P.8. 

2. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– 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 ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas 

(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”. Otrais projekts no cikla „Kritiskā 

domāšana daudzveidības veicināšanai ”  

No 2006.g. 1.jūlija  līdz 2008.g. 30.jūnijam  tiek pildīti Eiropas Reăionālā attīstības fonda 

2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 

„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 

attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi. 

No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā 

„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”( Līgums Nr. 

2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  

2006. – 2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā 

 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs - 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 psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru izglītošana 

Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 

No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo 

rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” - rokasgrāmatas sociālā darba 



speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un 

pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos. 

No 2006.g. 3.jūlija l īdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju 

profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu jomā” psiholoăijas eksperta darbs, 

sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu psiholoăisko raksturojumu, mācību un 

sasniegumu motivāciju, par psiholoăiskās izdegšanas sindromu, novadītas teorētiski praktiskas 

nodarbības 90 dabaszinātĦu skolotājiem. 

2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un 

atbalsta organizēšana skolēniem”. 

2002.- 2005.g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās domāšanas 

prasmju attīstīšana augstskolā. 

2002.- 2004. g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais EAST 

projekts Shared Values, Shared Cultures. 

 

Valodu prasmes: 

Latviešu valoda – dzimtā 

krievu valoda – pārvaldu brīvi 

vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību  

angĜu valoda - sarunvalodas līmenī 

  

 

  

/I.StrazdiĦa/ 

 

2009-09-28 

 



SSAANNTTAA  SSTTRRII GGUUNNAA  

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 21.05.1976. 

Kontaktadrese: Slimnīcas 15-10, Liepāja, LV – 3402, tālr. 29434738 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3400 

E-pasts: santa.striguna@liepu.lv 

Izglītība: 

2003. – 2005.g. studijas LPA maăistrantūras studiju programmā „Izgl ītības zinātĦu 

maăistrs pedagoăijā /Pedagoăijas teorija un vēsture/” iegūts izglītības zinātĦu maăistra 

grāds pedagoăijā. 

1994. – 1998. Liepājas Pedagoăijas akadēmija – pamatskolas un sākumskolas skolotāja 

(veselības mācības skolotāja specialitāte); pedagoăijas bakalaurs. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā. 

Profesionālā darbība: 

2003.g. – šim brīdim Liepājas Universitātes Dr.paed. profesores A.Samusevičas 

asistente; 

 2008.g. – šim brīdim Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta projektu 

administratore; 

1998.g. – 2008.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras vecākā 

laborante; 

 1998.g. – Liepājas reklāmas servisa studija – informācijas konsultante. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

 2004.aprīlis – līdzdalība starptautiskajā seminārā – (Skipper Clement seminariet) 

„Izgl ītības vajadzības mainīgā Eiropā” Dānijā (Aalborg) 

 2002.g. jūnijs – ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) „Demokratizācija 

un pilsoniskā izglītošana”. Ungārija, Bekeščoba – piedalīšanās seminārā. 

Valodu prasmes: 

latviešu – dzimtā; 

 krievu; angĜu – sarunvalodas līmenī. 

2009.gada 20.novembris          Santa Striguna 

 



Inta Šperlinga 

Profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 

 

 

Personas dati 

 

Inta Šperlinga, 1959 

ZiĦas par dzīves 

vietu 

 

Cenkones 55-101, Liepāja, e-pasts: inta.sperlinga@liepu.lv  

ZiĦas par darba 

vietu 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, tālr. 634 25540, e-pasts: 

liepu@liepu.lv, fakss: 634 24223 

 

Profesionālā un 

akadēmiskā izglītība 

 

2007. - 2009. - Liepājas Universitāte, iegūts profesionālais maăistra 

grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā. 

2002. - 2007. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, iegūta uzĦēmuma un 

iestādes vadītāja kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds vadības 

zinībās. 

Papildus izglītība 2009/ 03 - seminārs „No idejas līdz inovācijām”, apliecinājums. 

2008/4 - kurss „Sociālā inteliăence mūžizglītības kontekstā”, sertifikāts. 

2006/07 - vācu valodas kursi Liepājas Valodu mācību centrā, 

apliecinājums. 

2004/12 - kurss Pārdošanas vadības stratēăija. 

Profesionālā 

darbība 

No 09. 2009. līdz šim laikam - asistente Liepājas Universitātes 

Pedagoăijas katedrā. 

No 10. 2006. līdz šim laikam - Liepājas Universitātes Studiju daĜas 

metodiėe. 

Zinātniskā darbība 2008. - 2009. - maăistra darba „Darbinieku adaptācija un motivācija 

jaunā darba vidē” Liepājas Universitātē izstrāde. 

Bakalaura darbu vadīšana 

 

07.09.2009.        

/I. Šperlinga/ 



GUNDEGA TOMELE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1962 

Kontaktadrese: Ugāles iela 7 – 117, Liepāja, LV 3407 

 

ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitātes Pedagoăijas fakultāte – Baseina ielā 9, Liepāja 

Bērnu sociālās aprūpes centrs „Liepāja” – Apšu ielā 3, Liepāja 

E-pasts: gundega.tomele@gmail.com 

 

Izglītība: 

1982-1989 – studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā defektoloăijas 

fakultātē, piešėirta palīgskolas skolotājas kvalifikācija 

1994-1995 – studijas Vācijas attīstības – Rehabilitācijas akadēmijas Starptautiskajā 

Montesori pedagoăijas studiju programmā, piešėirts Montesori pedagoga un Montesori 

speciālā pedagoga AMI diploms 

1997-1998, 2008-2009 – studijas Liepājas Universitātes maăistra studiju programmā 

Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, piešėirts izglītības zinātĦu maăistra pedagoăijā 

akadēmiskais grāds 

2009 – studijas Liepājas Universitātes doktorantūras studiju programmā Pedagoăija 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2009 – izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 

 

Profesionālā darbība: 

Kopš 1986 – BSAC „Liepāja” logopēde 

Kopš 1997 – kā Internacionālās Attīstības – Rehabilitācijas akadēmijas lektore regulāri 

piedalos 

starptautiskos semināros, konferencēs (15 valstis) un Montesori studiju programmās (8 

valstis) 

1998-2004 – LPA studiju programmas „Montesori pedagoăija” direktore 

Kopš 1999 – kursa „Montesori pedagoăija logopēdijā” lektore LiepU PIC studiju 

programmās 

Logopēds un Mūzikas terapeits 



Kopš 2007 – LiepU IZI Alternatīvās izglītības centra vadītāja 

2008-2009 – LiepU Pedagoăijas katedras asistente 

2008-2009 – Liepājas 8. vidusskolas logopēde 

Kopš 2009 – LiepU Pedagoăijas katedras Logopēdijas centra galvenais speciālists 

Kopš 2009 – LiepU Nozaru pedagoăijas katedras asistente 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

SkaĦu izrunas traucējumi – B daĜa, KP: 3 

Montesori pedagoăija logopēdijā – B daĜa, KP: 1 

Valodas traucējumi bērniem – B daĜa, KP: 4 

Bērnu valodas attīstība – A daĜa, KP: 1 

Ievads logopēdijā – A daĜa, KP: 2 

ŠėeltĦu runa – B daĜa, KP: 2 

Runas tempa un ritma traucējumi – B daĜa, KP: 2 

 

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

Tomele G. Przygotowanie do mowienia; wczesne konsultacje dla rodzicow dzieci z     

uszkodzeniami sluchu// Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi: 

materialy konferencyjne. – Wroclaw: Zeszyty naukowe, 2003., 38 – 42 ss. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

2008 – Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Comenius 

akcijas  

Profesionālās pilnveide projekta Vērošanas prakse Vācijas Montesori institūcijās vadītāja 

2009-2010 – starptautisks projekts Move and Talk 

Vieslekcijas ārvalstīs: 

          2004 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung un Evangel. Heimvolksschule Rastede: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās 

pedagoăijas kurss Rastedē, Vācija 

          2005 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung un Brestas Bērnu medicīniskās rehabilitācijas centrs „Tonus“: Montesori 

pedagoăijas un  ārstnieciskās pedagoăijas kurss Brestā, Baltkrievija 

          2007 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung un Igaunijas Montesori asociācija: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās 

pedagoăijas kurss Tallinā, Igaunija 



           2007 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung un Trnavas Universitāte: Montesori pedagoăijas un ārstnieciskās pedagoăijas kurss 

Trnavā, Slovākija 

           2008 - Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung un KazaĦas Universitāte: Montesori pedagoăijas kurss KazaĦā, Krievija/Tatarstāna 

 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā 

                            krievu – labas  

                            vācu - labas 

 

 

 

 

2009.gada 12.novembrī          

/Gundega Tomele/ 

 

 



RITA UKSTI ĥA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1946 

Kontaktadrese: Liepāja, Alejas iela 37/39 – 41 

tālr. 2 9534359 

         E-pasts: uksrita@one.lv 

 

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

E-pasts:  rita.ukstina@liepu.lv 

 

Izglītība:  

2002 - 2004 LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā 

pedagoăija) 

2001 - 2002Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, kv. Sociālais 

pedagogs 

1965 – 1969 Liepājas V. Lāča Valsts pedagoăiskais institūts, kv. Vidusskolas 

matemātikas skolotāja 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2007 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētā profesore. 

  2002 – 2004  LU Pedagoăijas  un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu maăistrs    

(sociālā pedagoăija) 

 1995 Pedagoăijas doktore, dipl. C-D No003150 

 

Profesionālā darbība: 

2006 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas as. profesore (sociālā pedagoăija) 

 2006 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente (sociālā pedagoăija) 

 2000 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 

 1997 – 1999Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore 

1994 – 1997 Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pirmsskolas pedagoăijas katedras 

vadītāja 

1986 – 1994 - Liepājas Pedagoăiskās augstskolas lektore 

1974 – 1986 - Liepājas pilsētas 33. un 39. bērnudārza vadītāja 

1970 – 1974 - Liepājas pilsētas 28. bērnudārza audzinātāja  



1969 – 1970 - Liepājas rajona Virgas pamatskolas skolotāja 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):  

Doktorantūrā:  

1. Subjekta attieksmju sistēma personības aktivitātes kontekstā 3 KRP 

2. Pētniecisko spēju attīstību veicinošas vides radīšana 5 KRP 

Studiju programmā „Izgl ītības zinātĦu maăistrs „ 

1. Bērnu intelektuālā attīstība 1KRP 

2.  Jaunatnes politika valstī 1 KRP 

3. Starpinstitucionālā sadarbība soc. ped darbā 1 KRP 

4. Novērtēšana sociāli pedagoăiskajā darbā 2 KRP 

Studiju programmā „Sociālais pedagogs” 

        1. Sociālā pedagoăija 3 KRP 

        2. Sociāli apdraudētās iedzīvotāju grupas 1 KRP 

        3. Novērtēšana sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu 2 KRP 

        4. Saskarsmes pedagoăija sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu 1 KRP 

    Studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”: 

1. Matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika 3 KRP 

2. Bērnu sagatavošana skolai 2 KRP 

3. M. Montesori pedagoăiskā sistēma (arī studiju programmā „Mūzikas terapeits”). 1 

KRP 

1. Attīstošo spēĜu izmantošana bērna intelektuālajā attīstībā 1 KRP 

2. Agrās bērnības pedagoăija 1 KRP 

3. Pirmsskolas  pedagoăija  2 KRP 

4. RotaĜu teorija un metodika 2 KRP 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

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

sasniegumu pilnveidē”  

2. 2004 Līdz šim laikam LZP projekts „Mijiedarbība ar pieaugušo kā pirmskolas vecuma 

bērna pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja” 

 

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

UkstiĦa R. Sociālā pedagoga kompetences nesekmīgo pusaudžu sociālās funkcionēšanas 

veicināšanā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2009., 656 -  

667.  



UkstiĦa R. Sociālo pedagogu profesionālo un akadēmisko studiju programmas pilnveides 

iespējas/ / Zin. rakstu krājums: Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts. – Liepāja: LiePA,  2008., 488 – 503. lpp. 

UkstiĦa R. Vides ietekme uz pusaudžu socializācijas procesu internātskolā sociālā 

pedagoga skatījumā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 

2007., 416 – 425. lpp. 

UkstiĦa R. Pusaudžu neapmierināto vajadzību ietekme uz attiecību veidošanos ăiemenē / 

Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2007., 138. – 148.. lpp. 

UkstiĦa R. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Zinātnisko rastu krājums. [Elektroniskā versija] – Rēzekne, 2005.  

UkstiĦa R. Pedagoga loma 6-7 gadus vecu bērnu izziĦas interešu veidošanā attīstošā vidē. 

Raksts zin. konf. RPIVA.- Rīga, 2006.- 475. – 480.lpp. 

UkstiĦa R. Atsevišėu valstu pedagoăiskās pieredzes izpēte par bērna un pedagoga 

mijiedarbības aspektiem attīstošā vidē / Raksts zin. konf. „Pedagoăija: teorija un prakse” – 

Liepāja: LiePA, 2005. –182..– 190. lpp 

UkstiĦa R. Ăeometrisko figūru izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu  domāšanas 

attīstībai / raksts žurn. Pirmsskolas izglītība 2005/3, 12 – 15. lpp. 

UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās  domāšanas   

attīstībai. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005. –36 lpp. 

UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas   attīstībai 

/ pielikums. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005.  

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 Piedalīšanās projektos: 

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

Virtual Campus”par sociālo darbinieku un sociālo pedagogu izglītošdanu starptautiskā 

programmā ar e - vides palīdzību 

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

reintegration programme for children using drugs”  

3. „EQUAL projekts „Soli pa solim”.  

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

Liepājas pilsētu un rajonu u.c. institūcijām par patvēruma meklētāju bērnu un ăimeĦu 

integrāciju sabiedrībā. Izstrādāta apmācības programma sociālajiem pedagogiem, 

sociālajiem darbiniekiem, vadīti kursi par speciālistu (sociālo pedagogu, sociālo 

darbinieku)sagatavošanu darbam ar bēgĜiem un viĦu ăimenēm  



5. 2007 Eksperte Liepājas rajona Izglītības pārvaldes koordinētajā kopprojektā par bērnu 

brīvā laika pavadīšanas iestāžu, bērnu rehabilitācijas un krīžu centru, probācijas dienestu 

speciālistiem:  

„Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas centra programmu 

izveide VaiĦodes internātpamatskolā” Valodu prasmes: krievu, angĜu (sarunvalodas līmenī) 

 

 

 

 

2009..gada 12. maijā    

/Rita UkstiĦa/ 

 



IRĪNA VEREŠČAGINA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati:   

Dzimšanas gads:  pers.kods 070251-101906 

Kontaktadrese:  Kuršu ielā  17 - 10, Liepāja, LV 3401 

   Tālrunis: 634 80682, mob. 29744043 

E-pasts:  irina.verescagina@liepu.lv 

  irinaverescagina@inbox.lv 

 

ZiĦas par darba vietu: 

2000 - (turpinās) -  Liepājas Universitātē  - Pedagoăijas katedrā-    lektore  maăistra 

studiju programmā „Sociālais darbs”," Sociālais pedagogs " , profesionālo studiju  

programmās   " Sociālais   darbinieks " , " Sociālais  pedagogs" ,  “Speciālās skolas 

skolotājs”,”Sociālais rehabilitētājs”, “ Sociālais aprūpētājs”,”  Sociālā darba 

organizators”. 

 

Studiju kursi - Vadības teorija; Sociālā darba vadība; Profesionālā izdegšana; 

Supervīzija sociālajā darbā; Sociālā darba teorijas; Sociālā darba metotes, 

modeĜi,sistēmteorija; Sociālā likumdošana; Sociālā Apdrošināšana; Ăimenes tiesības un 

likumdošana ; Ăimenes socioloăija;   Sociālā rehabilitācija; Sociālā darba prakse. 

 

Izglītība:   

2005 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas maăistra studiju programma „Sociālais darbs”. 

Maăistra darba tēma "Supervīzija sociālajā darbā“.  

2003 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības zinātĦu maăistra studiju programma. 

Maăistra darba tēma " Supervīzijas loma sociālā darbinieka studiju programmā ".  

1997 - Sociālā darba un sociālas pedagoăijas Augstskolu "Attīstība". Kvalifikācija-

sociālais darbinieks. 

1969 - Rīgas Kooperatīvais tehnikumu, prečzinības un tirdzniecības organizācijas 

specialitāti. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

 Profesionālā Maăistra grāds sociālajā darbā - 2005.gads, Diploms 

 Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā - 2003.gads, Diploms  

 



 

Profesionālā darbība: 

Studiju kursi - Vadības teorija; Sociālā darba vadība; Profesionālā izdegšana; 

Supervīzija sociālajā darbā; Sociālā darba teorijas; Sociālā darba metotes, 

modeĜi,sistēmteorija;  Sociālā likumdošana; Sociālā Apdrošināšana; Ăimenes tiesības 

un likumdošana ; Ăimenes socioloăija;   Sociālā rehabilitācija; Sociālā darba prakse. 

 

1997.g.  -  līdz  šim  laikam    Rīgas Tehniskās Universitātes  Liepājas  Mācību  

Zinātniski Tehniskais kompleks - pasniedzēja grāmatvedības priekšmetā,  darba  un 

saistību tiesību priekšmetā. 

 

1997g.  - 2000.g.   Liepājas pilsētas domes Sociālās palīdzības centrs -direktore 

 

1990.g.  - 1997.g.  Psihoneiroloăiskais  pansionāts  " IĜăi "  -galvenā grāmatvede. 

 

1988.g.   -   1990.g.    Kooperatīvs "Atpūta"  -galvenā grāmatvede. 

 

1984.g.   -   1988.g.   Liepājas   rajona Agrorūpnieciskā apvienība - uzskaites un 

atskaites   nodaĜas   vadītāja  -  galvenā   grāmatvede. 

 

1982.g.   -   1984.g.  Ventspils rajona Agrorūpnieciskā apvienība - uzskaites un 

atskaites daĜas priekšniece  -  galvenā   grāmatvede. 

  

1980.g  .-   1981.g.  Ventspils rajona kolhozs "Liekne"- galvenā grāmatveža vietniece. 

 

1969.g.  -   1980.g.   Ventspils rajona patērētāju biedrība  -  prečzine. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

3.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā". Liepājas Universitāte. 

2009.gads. ar referātu „Sociālā darba speciālistu profesionālā izdegšana”. Apliecība 

The international „Social Work & Society”Academy. 6th annual TiSSA Plenum & 

PreConference , „Politics – Power – Practice : Advancing Social Work Agenda in 

Times of Uncertainty”, August 18 - 24, 2008. Riga, Latvia ar referātu Supervision in 

the Social Work pedagogical process.- Problems and Solutions// Certifikate.  

 



The 6th  International JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, 

"Sustainable Development. Culture. Education.", June 02 – 07, 2008. Anadolu 

University, Eskisehir, Turkey ar referātu "Supervision in the pedagogical process". 

Certifikate.  

2.Sociālā darba konference "Aktualitātes sociālajā darbā".Liepājas Pedagoăijas 

Akadēmija. 2008.gads Apliecība 

Fift International JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, 

"Sustainable Development. Culture. Education.", May 30 - June 02, 2007. Debrecen, 

Hungary ar referātu "Supervision in the pedagogical process". Certifikate.  

1.starptautiskā zinātniskā konference "Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts", 2007.gada 9.-10. novembrī, Liepāja, 

referāts "Sociālo pedagogu un sociālā darba speciālistu sadarbības 

aktualitātes".Apliecība 

1.Sociālā darba konference "Sociālā darba akutualitātes”, piedalīšanās un sekcijas 

vadīšana. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija,  2007.g. Apliecība 

The international scientific conference „Teachers Education in 21 century : Changes 

and Perspectives” Šiauliai University. 2006.g. referāts Certifikate.  

Konference „Sociālā darba perspektīvas un iespējas mainīgajā Eiropā” Latvijas 

Profesionālo Sociālā darba speciālistu Asociācija, 2006.g.Sertifikāts 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 

Izglītības darba vadība. Latvijas Universitāte, 2006.g.Sertifikāts 

Pedagogu tālākizglītības kursi „Kā mācīt mācīties”, RTU Humanitārais institūts, Rīga 

2006.g. Apliecība 

International scientific conference, Development of Educational Paradigms : Theory 

and practice „Development of Teacher Competence,  Vilnius Pedagogical University, 

2005.g. Certifikate.  

Starptautiskā konference : Ăimenes psihoterapija un starinstitucionālā sadarbība”. 

Latvijas ăimenes terapeitu asociācija, Rīga, 2004.g. Apliecība 

“ Pedagogy: Theory and Practice” Teacher Education : Tradition and Development 

3. International Conference. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2004.g. Certifikate.  



 

Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā.Liepājas Pedagoăijas 

akadēmija.2003.g. Apliecība. 

 

Strategic Planning For The Success of Your Organization..Children’s service, 

St.Louis.MO, USA. Sigulda Local Government.2003.g. Certifikate.  

 

Partnering For Success of NGO’s.Children’s service, St.Louis.MO, USA. Sigulda 

Local Government.2003.g. Certifikate.  

 

“ Pedagogy: Theory and Practice” International Conference. Liepājas Pedagoăijas 

akadēmija, 2003.g. Apliecība 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

  

 Sociālā darba attīstība, institucionālā sadarbība 

 Supervīzijas nozīme sociālajā darbā 

 Sociālo darbinieku profesionālā izdegšana 

 Sociālais darbs ar sociālā  riska grupām 

 

 Maăistra darbu vadīšana 

 Bakalaura darbu vadīšana 

 

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

 

Tēzes un raksti starptautiskos konferenču tēžu krājumos: 

Supervision in the Social Work pedagogical process.- Problems and Solutions// The 

international „Social Work & Society”Academy. 6th annual TiSSA Plenum & 

PreConference , „Politics – Power – Practice : Advancing Social Work Agenda in 

Times of Uncertainty”, August 18 - 24, 2008. Riga, Latvia 

Supervision in the pedagogical process. // First Announcement of the 6th International 

JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, "Sustainable 

Development. Culture. Education.", June 04 - June 07, 2008. Eskisehir,TURKEY 



Supervision in the pedagogical process. // First Announcement of the Fift International 

JTEF Journal of Teacher Education and Trainig Conference, "Sustainable 

Development. Culture. Education.", May 30 - June 02, 2007. Debrecen, Hungary 

 

Mācību un metodiskie izdevumi augsskolām: 

Vereščagina I. Supervīzijas loma sociālā darba speciālistu ikdienā. Rokasgrāmata 

sociālā darba speciālistiem // Liepāja: LiePa, 2007. 

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

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

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

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Darbība profesionālajās padomēs un asociācijās: 

• LR Labklājības Ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekle;  

• LR Sociālo darbinieku Asociācijas valdes locekle.  

• LR Sociālā darba pētniecības un izglītības padomes locekle. 

Projekti: 

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālo rehabilitētāju izglītošana 

Kurzemes reăiona pašvaldībām" līguma 

Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros - kursu " Ievads sociālā 

rehabilitācijā"; " Personu ar redzes traucējumiem sociālā rehabilitācija", "Personu, 

kuras atgriežas no brīvības ieslodzīvuma vietām sociālā rehabilitācija", "Sociālā 

likumdošana", "Darba tiesības un darba aizsardzība" vadīšana.  

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālā darba organizatoru izglītošana 

Saldus rajona pašvaldībām" līguma Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 

ietvaros - kursu " Ievads sociālā rehabilitācijā"; "Sociālā likumdošana", "Darba tiesības 

un darba aizsardzība" vadīšana.  

• Eiropas Sociālā Fonda grantu shēmas profekta "Sociālo darbinieku izglītošana" līguma 

Nr.2005/7VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros - 4.mācību gads kursu 



"Sociālā darba vadība", "Supervīzija sociālajā darbā", "Labklājības sistēmas attīstība" 

vadīšana.  

Valodu prasmes:   

 Latviešu valoda – dzimtā valoda, brīvi pārvaldu 

Krievu valoda – brīvi pārvaldu 

AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī 

 

 

 

/Irīna Vereščagina/ 

 

 

2009.gada  1.septembrī    

 



BLĀZMA VIKMANE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 06.10.1946. 

Kontaktadrese: Graudu iela 20 – 6, Liepāja, LV3401 

ZiĦas par darba vietu: 

 Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: blazma.vikmane@liepu.lv 

Izglītība: 

2005. – 2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Izpildītāju fakultāte, 

kordiriăentu nodaĜa 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2007. Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā pedagoăija) 

1995. Pedagoăijas zinātĦu doktors (mūzikas pedagoăija) 

Profesionālā darbība: 

No 2003. – docente Pedagoăijas katedrā 

2000. – 2003. Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

1980. – 2000. Lektore pirmsskolas pedagoăijas 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 

Pedagogu kompetence 

Svētku un brīvā laika organizācija 

Ăimenes socializācija 

Agrās bērnības pedagoăija 

Pirmsskolas pedagoăija 

Bērnu sagatavošana skolai 

Ăimenes pedagoăija un psiholoăija 

Vīriešu un sieviešu psiholoăija 

Logopēdiskā ritmika 

Mūzikas pamatu apguves pirmsskolā metodika 

Tautas pedagoăija 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Latvijas Zinātnes Padomes finansētie granta pētījumi: 



- Pāreja no pirmsskolas un sākumskolu kā pedagoăiska un sociāla parādība (2008 - 2009), Nr. 

09.1021 

- Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziĦas un personības 

attīstības veicinātāja (2004 – 2008), Nr. 04.1252 

Latvijas Izglītības 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. ĂimeĦu resocializācijas problēma sociālajā pedagoăijā. Sociālā pedagoăija: 

Izglītības un sociālās vides pedagoăiskais 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. Ăimenes ietekmes uz pusaudžu socializāciju sociālpedagoăiskais 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. Pedagoăija: 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 

Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskolas III starptautiskā zinātniskā konference 2006. 

gada 6.-8. aprīlis: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai. Rīga: RPIVA, 2006., 498.-

502. lpp. 

Vikmane, B. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas rotaĜu procesā. Pedagoăija: 

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 trešdaĜai). Pedagoăijas 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) 

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 ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  

ESF projekts „Pedagoăiskās korekcijas programma IKT jomā izstrāde un īstenošana 

jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni”  

 

Valodu prasmes: 

angĜu, krievu 

 

 

 

 

2009. gada 12. maijā       

 

          /Blāzma Vikmane/ 

 

 
 



SILVIJA ZA ĖE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 17.03.1942. 

Kontaktadrese: Klaipēdas iela 59/63-31, Liepāja, LV-3416 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Baseina iela 9, Liepāja, LV-3400 

E-pasts: silvija.zake@liepu.lv 

Izglītība: 

1960.-1964. Liepājas Pedagoăiskais institūts 

1979.-1982. Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskā institūta aspirantūra 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1992. – šodienai Liepājas Universitātes docente 

1982. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāts 

1992. – Pedagoăijas doktore 

Profesionālā darbība: 

No 1982.g. līdz šodienai docētājs Liepājas Universitātē 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

2006.- Hildesheimas Universitātes profesora kurss „Skolas kultūra un kvalitāte” 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Profesionālās ievirzes izglītībā, iesaistīto pedagogu tālākizglītība, viĦu profesionālās un 

pedagoăiskās kompetences paaugstināšana. 

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

1. „Skolas Kurzemē un Zemgalē 17. gadsimtā” 

2. Ieskats pedagoăiskās domas attīstībā 18. gs. Latvijā. Filosofija? Kultūras kultūra. 

2007 g. 

Valodu prasmes:  

latviešu – dzimtā valoda 

krievu – brīvi 

angĜu - brīvi 

 

 

2009.gada 5. oktobris 

 

  /Silvija Zaėe/ 
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KURSA KODS CitiP493 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Sniegt priekšstatu par sociālā darbinieka profesiju, tās attīstību un 

profesionālās darbības  attīstības daudzveidību.Iepazīstinat ar 
sociālā darba būtību. Iepazīstināt ar studiju procesa norisi. 

Kursa uzdevumi 1.Sekmēt izpratni par sociālā darba būtību, mērėiem un galveniem 
uzdevumiem. Vispārējs raksturojums. 
2.Radīt izpratni par sociālā darbinieka profesionālo darbību, kura 
balstās uz profesijai raksturīgām vērtībām, teorētiskām 
pamatnostādnēm, metodēm, ētikas principiem, profesijas 
standartiem. 
 3.Sniegt ieskatu par sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās 
palīdzības struktūrā un sabiedrībā,  par profesijas  nozīmību un 
profesionālās izaugsmes iespējām. 
4.Izzināt studiju procesa būtību, norisi, moduĜu un submoduĜu 
sistēmu, tās mērėiem un uzdevumiem. 
5.Izskaidrot pārbaudījumu organizāciju, veidu un saturu 
6.Iepzīstināt ar literatūras avotu un informācijas tehnoloăiju 
piejamību Liepājas Universitātē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par profesionālo studiju programmu, studiju 
procesa norisi, moduĜu un submoduĜu sistēmu studiju procesā. 
Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt studiju 
procesu kopveselumā. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo darbu tā attīstību, sociālā darbinieka 
profesiju, tās profesionālās darbības lauku, esošiem profesijas standartiem. Kurss ietver svarīgākos jautājumus 
-  studiju procesa būtība, moduĜu un submoduĜu sistēmu, tās mērėiem un uzdevumiem, parbaudījumu 
organizāciju, literatūras un informācijas tehnoloăiju pieejamības iespējām, sociālā darba būtību un sociālā 
darbinieka profesionālo darbību. 
 

Kursa nosaukums Ievads profesionālajās studijās 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Sociālā darbinieka 
profesijas raksturojums. 
 
 
  
 
 
2.Sociālā darba vispārējs 
raksturojums. 
 
 
 
 
3.Studiju procesa būtība. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Informācijas 
tehnoloăiju izmantošana 
studiju procesa 
sekmēšanā , adekvēta 
izvērtēšana un  efektīva 
izmantošana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Sociālā darbinieka profesijas attīstība, 
identitāte. 
1.2.Profesionālās darbības jomas. 
1.3.Sociālā darbinieka profesijas standarti. 
1.4.Sociālā darbinieka Ētikas kodekss 
 
 
2.1.Sociālā darba būtība. 
2.2.Sociālā darba mērėi, uzdevumi, 
principi. 
 
 
 
3.1.Studiju procesa  norise moduĜu un 
submoduĜu sistēmā. 
3.2.Mācīšanās veidi un metodes, to 
pielietošana studiju procesā. 
 3.3.Studiju mērėi un uzdevumi. 
 3.4.Pārbaudījumu organizācija, veidi, 
saturs. Prezentācija. 
 
  
4.1.Informācijas ievākšana un efektīvas tās 
uzglabāšanas un meklēšanas sistēmu 
izveide. 
4.2.Pieejamo literatūras avotu izmantošana 
studiju procesā. 
4.3.Informāciju tehnoloăiju izmantošanas 
iespējas studiju procesu norisē. 
4.4.Patstāvīgās mācīšanās veicināšanas 
pasākumi. 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija,seminārs, 
praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
1.Sociālā darba speciālistu profesijas standartu studēšana un analīze. 
 
2. Sociālā darbinieka portrets studenta skatījumā. 
 
3.Sociālā darba saistība ar citām zinātnes jomām. 
 
4.Studējamās literatūras atlase. Literatūras saraksta veidošana. 
 

 
6 
 
6 
 
6 
 
6 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Ieskaite – 40% 
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Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca, R.:SDSPA”Attīstība”, 

2000. 

2.NSDA Standarti sociālajiem darbiniekiem. R.:SDSPA 
„Att īstība”, Kserokopija 

3.Sociālā darbinieka profesijas standarts. 

4.Lasmane Z. Sociālais darbs kā profesionāla karjera Latvijā. 
R.:SDSPA „Attīstība” 2001. 

5.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. 1-XII 
sējumam. R.:SDSPA”Attīstība”, 

 
Mācību papildliterat ūra 1.Profesiju klasifikators. 

2.Žurnāls „Sociālais darbinieks” 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Likums „ Par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību” 

 

 
 

  

 
Kursa autors:  I. Vereščagina 01.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  L.Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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Lappuse 1 no 2 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Ievads problēmizglītībā 
*Kursa nosaukums angliski Introduction into Problem-based  Education 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Rupeika Visp.pedagoă.katedra Lektore, Mg.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 

Veidot priekšstatu par problēmbalstītu izglītību, tās mērėi 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Iepazīstināt ar problēmorientētas izglītības būtību, mērėi. 
Iepazīties ar mācīšanas/ mācīšanās stratēăijām. 
Iesaistīties problēmu izvirzīšanā un pētnieciskā darbībā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Problēmu saskatīšana, formulēšana 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Problēmorientētas izglītības būtība, 
mērėi. Mācīšanas/ mācīšanās 
stratēăijas. Mācību resursi. Mācību 
stimuli un aktivitātes. Studentu 
patstāvīgā darbība. 
 
 
 

To develop a systematic notion about problem-based 
education, its aim. 
Nature of problem-based education, its goal. Problem-based 
education - teaching/learning strategy. The teacher - 
promoter of the learning process. Teaching resources. 
Teaching stimuli and activities. Students’ individual 
activities. Integration of interdisciplinary knowledge, skills 
and real situations one’s life. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Problēmorientētas izglītības būtība, mērėi. 4 L, S 
Mācīšanas/ mācīšanās stratēăijas. Mācībspēks kā 
mācīšanās procesa veicinātājs. 

4 L, S 

Mācību resursi. Mācību stimuli un aktivitātes. Studentu 
patstāvīgā darbība. 

4 L, S 

Starpdisciplināro zināšanu, prasmju un reālās dzīves 
situāciju integrācija. 

4 L, S 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
 24 
*Prasības KRP iegūšanai Regulāra sagatavošanās semināriem. 
*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 R.Rupeika  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.ped.katedra   
 Katedra (pēc kursa 

piederības) 
katedras sēdes 
protokols Nr. 

 Datums 

Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 1 no 5 
KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Vispārīgā psiholoăija 
*Kursa nosaukums angliski General psychology 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

SOCD 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna OĜukalne Psiholoăijas katedra Mg. Psych., Mg. Sc. Educ. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80h 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vispārīgā psiholoăija 
*Kursa mērėi 
 

Attīstīt studentu izpratni par psiholoăijas zinātni un tās 
pamatjēdzieniem. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Sniegt zināšanas par vispārīgās psiholoăijas 
atziĦām. 

• Attīstīt studentiem prasmes pielietot teorētiskās 
zināšanas profesionālajā darbībā, kā arī reālās 
dzīves situācijās  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studiju rezultātā studenti: 
• PadziĜinās zināšanas psiholoăijā. 
• Izpratīs dažādo psiholoăijas virzienu būtību un 

nozīmi. 
• Izpratīs psihisko procesu norisi, psihiskos 

stāvokĜus un to cēloĦus, psihiskās īpašības un to 
nozīmi. 

• PadziĜinās zināšanas par savu personību. 
• Spēs labāk izprast un novērtēt citus cilvēkus. 
• Pratīs veidot un pielietot savus mācību 

materiālus. 
• Pratīs praktiski pielietot teorētiskās zināšanas 

profesionālajā darbībā un reālās dzīves 
situācijās.  

Kursa valoda latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā studenti apgūs zināšanas 
par psiholoăiju un tās nozīmi cilvēka 
dzīvē, gūs izpratni par cilvēka 
psihiskajiem procesiem, psihiskajiem 
stāvokĜiem un psihiskajām īpašībām, to 
funkcionālajām likumsakarībām, 
ietekmējošiem faktoriem 

Studies course, students will acquire knowledge of 
psychology and its importance to human life, will gain 
understanding of the mental processes, mental status and 
mental characteristics, their functional interrelations, 
influencing factors. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Psiholoăija.  Psiholoăijas zinātnes attīstības 
vēsturiskie etapi, psiholoăijas priekšmets un uzdevumi. 
Psiholoăijas virzieni: strukturālisms, funkcionālisms, 
biheiviorisms, geštaltpsiholoăija, psihoanalīze, darbības 
pieeja, kognitīvā pieeja. Psiholoăijas nozares.  

4 Lekcija, seminārs 

2. Izpētes metodes psiholoăij ā. 
Novērošana un aptauja, eksperiments; testi; projektīvās 
metodes. 

2 Lekcija 

 
3. Psihe un apziĦa. 
Psihe, tās evolūcija. Psihes struktūra. Ierosas un aiztures 
procesi. Nosacījuma refleksi. SmadzeĦu funkcionālā 
asimetrija. ApziĦa, tās vēsturiskā attīstība. ApziĦas 
pamatīpašības.  

2 Lekcija 

4. Sajūtas un uztvere. 
Sajūtu raksturojums. Receptori. Sajūtu klasifikācija. 
Sajūtu īpašības. Absolūtais un relatīvais jūtīguma 
slieksnis, sajūtu adaptācija, sensibilizācija, sinestēzija, 
kompensācija. Vispārīgs jēdziens par uztveri. Uztveres 
fizioloăiskie pamati. Uztveres veidi un īpašības. Ilūzijas, 
to veidi un cēloĦi. 

4 Lekcija, seminārs 

5. Uzmanība. 
Uzmanība, fizioloăiskie pamati. Uzmanības veidi. 
Uzmanības īpašības. Izklaidība, tās cēloĦi. 

2 Lekcija 

6. Domāšana un runa. Intelekts.  
Domāšanas un runas vispārīgs raksturojums. Domāšanas 
veidi un operācijas. Domāšanas kategorijas. Domāšanas 
īpašības. Domāšanas process. Intelekta raksturojums, tā 
veidi. Intelektuālo spēju raksturojums. 

4 Lekcija, seminārs 

7. Iztēle. 
Iztēle, tās veidi. Sapnis un miegs. Radošo tēlu izveides 
paĦēmieni. 

2 Lekcija 

8. AtmiĦa. 
AtmiĦa un tās veidi. AtmiĦas procesi. AtmiĦas 
individuāli tipoloăiskās īpatnības. Mnemoniskie 
paĦēmieni. 

4 Lekcija, seminārs 

9. Emocijas un jūtas. 
Emocionālie stāvokĜi. Jūtu īpatnības. Jūtu veidi. 
Emocionālo pārdzīvojumu izpausmes. Personības 
emocionālais līdzsvars. 

4 Lekcija, seminārs 
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10. Griba. 
Vispārīgs jēdziens par gribu. Gribas pamudinošā un 
bremzējošā funkcija. Gribas struktūra. Gribas piepūle. 
Gribas vājuma izpausmes. Gribas pašaudzināšanas 
iespējas. 

2 Lekcija 

11. Temperaments.  
Temperamenta raksturojums. Temperamenta teorijas 
vēsturiskie un mūsdienu aspekti: humorālā teorija 
(Hipokrāts, K.Galēns), konstitucionālā teorija 
(E.Krečmers, V.Šeldons), neirofizioloăiskā teorija 
(I.Pavlovs, H.Aizenks). Temperamenta fizioloăiskie 
pamati. Temperamenta psiholoăiskās īpašības. 
Ekstraversija un introversija K.G.Junga teorijā. 

4 Lekcija, seminārs 

12.  Raksturs. 
Rakstura jēdziens un struktūra. Rakstura īpašību izpratne. 
Raksturu tipoloăijas problēma. Temperamenta īpatnību 
loma rakstura izveidē. Rakstura akcentuāciju izpausmes.  

2 Lekcija 

13. Spējas un dotības.  

Spēju veidi. Spēju attīstības līmeĦi. Intelektuālās 
attīstības koeficients. Apdāvinātības teorijas. 
Apdāvinātības pozitīvie un negatīvie aspekti. 

2 Lekcija 

14. Ieskats grupu psiholoăij ā. 
Grupu veidi. Dinamiskie procesi grupās. 

2 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. referāts par tēmu: „Psiholoăijas virzieni” 
2. sagatavot tēmu „ApziĦas vēsturiskā attīstība” 
3. sagatavot piemērus par sajūtu likumsakarībām 
4. sagatavot tēmu: „Domāšanas un iztēles saistība” 
5. referāts par tēmu: „Ăeniālas personības” (par vienu 
personību pēc izvēles). 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde, nodarbību apmeklējums 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoăija.1.,2. daĜa – R.: 
RaKa, 2001. 

2. ĥikiforovs O. Psiholoăija pedagogam. – R.: 
Izglītības soĜi, 2007. 

3. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. –Rīga, 2000. 
4. Джемс У. Научные основы психологии. - Мн.: 

Харвест, 2003. – 527 с. 
5. Майерс Д. Психология. - Мн.: ООО Попурри, 

2001. – 848 с. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. 
Mācību papildliterat ūra 7. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. – R.: Mācību 

apgāds, 1996. – 323 lpp. 
8. Ābele A. Vispārīgā psiholoăija.- R.: LSPA, 2000. 
9. Kreišmane I. Ievads psiholoăijā. – Rīga, 1999. 
10. Psiholoăijas vārdnīca.- R.: a/s Mācību grāmata, 

1999. – 157 lpp. 
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11. Dictionary of Concepts in General Psychology, 

Greenwood Press, 1988. 
12. The Corsini Encyclopedia of Psychology and 

Behavioral Science, 2001. Vol. 1-4 
13. Алдер Г. СQ или мускулы творческого 

интеллекта. -  М: Фаир-Пресс, 2004. – 496 с. 
14. Кречмер Э. Строение тела и характера. - М.: 

Изд-во Эксмо, 2003. – 416 с. 
15. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. 

том 1. - Рига: Jumi, 2002. – 288 c. 
16. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. 

том 2. - Рига: Jumi, 2002. – 419 c.Плотка И.Д. 
Хрестоматия по общей психологии. том 2. - 
Рига: Jumi, 2002. – 419 c. 

17. Сост. И общ. Ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко 
В.П. Большой психологический словарь. - СПб.: 
Прайм – Еврознак, 2004. – 672 с. 

 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Periodika: 

„Psiholoăijas Pasaule” 
„Europes Journal of psychology” 
Interneta resursi: 
www.psychologytoday.com 
www.flogiston.ru 
Datu bāzes: 
EBSCO, SAGE, ScienceDirect, Britanica Online 

 
Kursa autors: 

 D.OĜukalne  

 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 PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ārijs Orlovskis Sociālo zinātĦu katedra lektors, Mg.sc.educ. 
 
*Kop ējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6  

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa l īmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais**)  

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Politikas zinātne 
*Kursa mērėi Panākt, lai studenti izprastu politikas būtību, tās lomu 

sabiedriskajos procesos, tās dalības spēkus, nosacījumus, 
vēsturiskās tendences. 
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu nostāju 
politikā. 

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīt un izanalizēt politikas zinātnes avotus un literatūras 
paustās atziĦas. 

2. Apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie režīmi atšėiras no 
autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja 
no viena režīma uz otru. 

*Kursa rezult āti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti  iegūs priekšstatu par politikas būtību, tās teorijām un  
praksi. 

Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOT ĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par politikas būtību, 
tās tipiem un formām, ideoloăijām, interešu grupām, 
kustībām un partijām, kā arī ar piemēriem no pasaules un 
Latvijas politiskās prakses tiek apskatīts, kā dažādos 
režīmos risina sociālās, nacionālās, konstitucionālās 
problēmas, stabilizē varas sistēmu. Tiek analizēts, ar ko 
demokrātiskie politiskie režīmi atšėiras no autoritārajiem un 
totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja no viena režīma 
uz citu režīmu. 

The course develops knowledge of the fundamentals 
of the politics as well as its types, forms, ideologies, 
various political parties, movements and interests. 
Examples of the political experience in Latvia and 
worldwide demonstrate how different political 
regimes deal with social, national and constitutional 
problems as well as stabilize its system of  the power. 
The course analyses the differences in democratic, 
authoritarian and totalitarian regimes as well as 
transitions from one political regime to another. 

 

*Kursa nosaukums latviski Politoloăija 
*Kursa nosaukums angliski Political Science 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids (lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Politikas saturs.  
Kas ir politika? Grupu un sabiedrības intereses politikā. Politikas 
objekts un subjekts. Politikas efektivitāte. Politikas tipoloăija un 
formas. Politikas līdzekĜi. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Politiskie režīmi. 
Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie un totalitārie režīmi. 
Pāreja no viena režīma uz otru. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Politiskā sabiedrība. 
Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes. 
Pilsoniskās sabiedrības veidošanās priekšnosacījumi. Valsts un 
pilsoniskā sabiedrība. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Politiskā līdzdalība. 
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži? 
Politiskā līdzdalība un valsts politiskā un sociāldemokrātiskā attīstība. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Politiskās partijas. 
Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju tipoloăija. Partiju sistēmas. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Interešu grupas. 
Interešu grupas atšėirība no politiskās partijas. Interešu grupu 
tipoloăija. Ietekmes kanāli. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Sociālās kustības. 
Sociālās kustības veidošanās cēloĦi. Sociālā bāze. Stihiskums un 
organizētība sociālajās kustībās. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Politiskā ētika. 
Politikas sakars ar morāli. Morāle un politiskās rīcības regulēšanas 
veids. Mērėu un līdzekĜu attieksmes politikā. Morāle un politiskie 
režīmi. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Tiesības. 
Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
Sociālais taisnīgums. Personas brīvības. Vienlīdzība. Tiesību un 
brīvību klasifikācija. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Konstitūcija. 
Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi un tipi. Konstitūcija un citi 
likumi un noteikumi. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību 
vēsturiskā attīstība. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Varas institūcijas. 
Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts forma. Varas dalīšana. 
Likumdevējvara. Izpildvara. Tiesu vara. Valsts kontrole. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Valsts aparāts un birokr ātija. 
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas korporatīvās intereses. 
Birokrātijas kultūra. 
Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas pārvaldes aparāta 
veidošana. 

2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Pašvaldības. 
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeĜi un līmeĦi. 
Funkciju sadale starp valsti un pašvaldību. Starptautiskie tiesību 
dokumenti par pašvaldībām. Pašvaldību reformu būtība. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Konflikts un sadarbība. 
Saistība starp konfliktu un sadarbību. 
Konfliktu klasifikācija un cēloĦi. Konfliktu ietekme uz sabiedrību. 
Konfliktu risināšanas veidi. Starptautisko organizāciju loma konfliktu 
novērošanā. 

1 ½ lekcija, 
½ seminārs 

Starptautiskā politika. 
Kas ir starptautiskā politika? Pieejas starptautiskai politikai. 
Starptautisko organizāciju raksturojums. 

2 ½ lekcija, 
½seminārs 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Izstrādāt divus referātus par  tēmām pec izvēles: 
1. Politikas būtība un nepieciešamība. 
2. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz demokrātiskiem režīmiem. 
3. Cilvēku attieksme pret politiku. (Kas to nosaka?) 
4. Totalitārie režīmi un politiskā līdzdalība (Kāpēc totalitārie režīmi cilvēkus 

mobilizē politiskai līdzdalībai?) 
5. Politiskās partijas Latvijā. Būtība un problēmas. 
6. Interešu grupas Latvijā (Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas?) 
7. Sociālo kustību veidošanās cēloĦi. 
8. Politiskā ētika dažādos politiskos režīmos. 
9. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
10. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība. 
11. Parlamentārisma būtība un problēmas. 
12. Birokrātija un birokrāstisms. 
13. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā. 
14. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to risināšanā. 
15. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas virzieni. 

56 stundas 

 
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās un referātu izstrāde un 

aizstāvēšana – eksāmens. 
 
*M ācību pamatliteratūra 1. Ievads politikā,-R.,1998.,353.lpp. 

2. Ašmanis M. Politikas teorija.-R.,2004.,215.lpp. 
3. Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,290.lpp. 
4. Globalizācija un globālā politika.-R., Stratēăiskās analīzes komisija, 

2005., 145.lpp. 
5. TauriĦš G. Politika. I, II., III. sēj. –R.,2001.-2003., 840.lpp. 
6. Bealey F. Ihe blackwell dictionary of political science.- Oxford, 

1999, 383p. 
7. Delury G.E. Political systems and parties. Volume I-III -New York, 

1999.,1269p. 
8. International encyclopedia of government and politics. Volume one, 

two. –London, 1996.,1557p. 
9. Maddex R. Constitutions of the world.-London, 1996.,338p. 
10. Myxaeв Р. Хрестоматия по политологии-M.,2000.,420lpp. 
11. Вебер М. Политика как профессия. –M.,1990.,175.lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts.-R.,1999.,123lpp. 
2. Es. Sabiedrība.Valsts.-R.,1999.,149lpp 
3. Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeĜi.-R.,1996.,90lpp. 
4. Finns Č.,Krisps dž.,Forsaists A. u.c. Politika brīvā sabiedrībā.-

R.,1995.,101lpp. 
5. Latvija.Pārskats par tautas attīstību.-R., 1996.-2006. 
6. Tautas attīstība.-R.,2002.,153lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. ž. “Likums un Tiesības” – R., sākot no 2000. 
2. ž. “Эxo плaнеты” – M., sākot no 2001. 
3. www.politika.lv 

 
Kursa autors:  Ārijs Orlovskis 19.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra Nr.  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Ārtūrs Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 



 

 

 
KURSA KODS FilzP917 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 stundas 
Lekciju skaits 16 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 stundas 

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

P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Filozofija/ Filozofijas vēsture 
Kursa mērėi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu 

cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā apgūt vēsturisko 
laikmetu svarīgākās filozofiskās idejas un mācības. 

Kursa uzdevumi Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu notikumu 
analīzē, tipizācijā un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar konkrēto, 
filozofiskas atziĦas ar dzīvesmākslu. Prast saskatīt vēstures, 
tradīciju un garīgā mantojuma klātbūtni tagadnes situācijā, 
attīstīt filozofisku tekstu lasīšanas un interpretācijas prasmi, 
izkopt kritisko un dialoăisko domāšanu, pilnveidot 
racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes, loăiski spriest 
un secināt, saskatīt būtisko, izprast jēgu.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību, 
lomu cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves 
formām,  2) saskata atšėirības starp ikdienišėu, zinātnisku, 
māksliniecisku un filozofisku spriestspēju, 3) zina filozofijas 
vēstures laikmetus, virzienus, katra laikmeta pamatvērtības, 
ievērojamāko domātāju pamatatziĦas,  4) zina un prot lietot 
filozofijas galvenos jēdzienus, 5) iegūst prasmi ieraudzīt 
galveno daudzveidībā, saprast būtību, saprast jēgu, 6) prot 
kritiski domāt, piedalīties diskusijās, veidot dialogu, spēj 
ieklausīties un saprast atšėirīgus viedokĜus un argumentēti 
aizstāvēt savu viedokli, 7) prot analizēt un interpretēt 
filozofiskus tekstus, atklāj to saistību ar laikmeta saturu un 
saskata paralēles ar aktuāliem mūsdienu situācijas 
jautājumiem.  

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds 

 
Struktūrvienība 

 
Amats, grāds 

Zaigonis Graumanis Sociālo zinātĦu katedra Docents, filozofijas doktors 

Kursa nosaukums Filozofija 



 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, metodes, virzieni, 
pamatproblēmas, funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām. Ėīnas un 
Indijas filozofijas savdabība. Antīkā filozofija, tās periodizācija. Sokrata, Platona, AristoteĜa 
filozofija. Hellēnisma mācības. Viduslaiku filozofija. Teocentrisms. Patristika, sholastika. 
 Renesanses laikmeta filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. F. Bēkons, R. 
Dekarts, T. Hobss, Dž. Loks, Dž. Bērklijs, D. Hjūms. Apgaismība, tās pārstāvji.    Vācu klasiskā 
filozofija. I. Kants.  19. un 20.gadsimta modernā filozofija. A. Šopenhauers un dzīves 
filozofija. Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăija. Psihoanalīzes filozofiskie aspekti. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Filozofijas savdabība 
 
 
 
Filozofijas vēstures 
laikmeti, virzieni 
Patiesības problēma 
Antīkās filozofijas 
vēstures periodi 
 
 
 
 
 
Viduslaiku filozofija 
 
Renesanses filozofija 
Jauno laiku filozofija 
Vācu klasiskā filozofija 
19. gadsimta otrās puses 
filozofija 
Marksisms-ĜeĦinisms 
Psihoanalīze un  tās 
filozofiskie aspekti 

Filozofijas rašanās, sastāvdaĜas, loma 
cilvēka dzīvē 
Filozofijas attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām.  
Materiālisms un ideālisms kā pretstati 
 
Subjektīvā un objektīvā patiesība 
 
Pirmssokratiskais periods 
Sofistika, tās iezīmes 
Sokrats, mazās sokratiskās skolas 
Platona filozofija 
AristoteĜa filozofija 
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms 
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika 
Renesanses filozofijas iezīmes 
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms 
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē 
 
A. Šhopenhauers un dzīves filozofija 
Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes 
 
Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 

2 st.  
 
2 st.  
 
2 st. 
 
2 st. 
 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st 
2 st.  
 
2 st.  
2 st.  
2 st. 
2 st.  
 
2 st. 
1 st.   
 
1 st.  

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
 
Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana, 

konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties 

zināšanu novērtēšanas formās – semināros, debatēs, diskusijās. 

Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu 

vai referātu un, lai sagatavotos noslēguma eksāmena kārtošanai. 

 
     48 stundas 
 



 
Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kontroldarbiem, 

un ar pozitīvu atzīmi jānokārto noslēguma eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                   

2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000. 
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.      
– R., 2006.  
5. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996. 
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 
8. История философии в кратком  изложении. – М., 

1991. 
Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.: 

Zvaigzne ABC.                                                              
2.Rubīns R. Filosofija? …zāles dvēselei. – Liepāja, 2005.   
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000. 
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R., 
2001. 
6. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Periodika, enciklopēdijas un  interneta resursi galvenokārt 
meklējami svešvalodās, 
piemēram: www.lib.ru , www.philosophy.ru   
latviešu valodā ir portāls www.filozofija.lv  

 
Kursa autors:  Z. Graumanis 2007. gada 13.februārī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra Protokols Nr.1 31.08.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  A. Medveckis 31.08.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

 
 
 

 
 
 
 



   RELIĂIJU VĒSTURE      
  Studiju  kursa programma     

 
Studiju programmas nosaukums: ”Sociālais darbinieks”, 4. kurss 
Kursa statuss:  A daĜa 
 
Kursa apjoms:  2 KRP, 16 kontaktstundas nepilna laika studijās 
Priekšzināšanas:  Nav nepieciešamas 
 
Kursa mērėis:  Apgūt dažādas reliăijas izpratnes koncepcijas, kā arī izplatītāko 

reliăiju vēsturi pasaulē un Latvijā. Izzināt reliăijas un baznīcas situāciju, valsts un 
baznīcas attiecības pašreizējā laika posmā. 

 
Uzdevumi:  Apzināt informāciju par reliăijas pastāvēšanu senatnē un mūsdienās, 

iepazīt tās reliăijas, kas veidojušas un ietekmējušas gan Eiropas, gan, atsevišėi 
Ħemot, Latvijas kultūru. Izmantot iegūtās zināšanas par reliăijām, to simboliem, 
rituāliem, mītiem, reliăiskiem sižetiem un motīviem, lai spriestu, analizētu un 
izprastu dažādas sakarības un parādības sabiedrības dzīvē , politikā, filozofijā, 
literatūrā un mākslā. 

 
Kursa saturs: 

Reliăijas būtības dažādās izpratnes. Teoloăiskā koncepcija. Reliăijas 
struktūra: reliăiskā apziĦa, reliăiskais kults, reliăiskās organizācijas. Reliăijas un 
baznīcas funkcijas. Reliăijas rašanās un attīstības iekšējie un ārējie cēloĦi. 
Cilšu reliăijas. Pirmatnējie kulti. Fetišisms, totēmisms, maăija, animisms, 
šamanisms. Pagānisms. 

Nacionālās reliăijas. Grieėu un romiešu reliăijas. Parsisms, konfūcisms, 
daoisms, sintoisms, hinduisms, džainisms, sikhisms, jūdaisms. Seno latviešu 
mitoloăiski reliăiskie ticējumi. Dievturība. 

Pasaules reliăijas. Budisma leăendas, ētiskā mācība, galvenie virzieni, 
izplatība. Budisms Latvijā. 

Kristietības rašanās vēsturiskie apstākĜi, idejiskie avoti, pamatjēdzieni. 
Ticības apliecības, Bībele. Kristīgā ētika, liturăija, sakramenti un svētki. 
Kristietības tālākā vēsturiskā attīstība, šėelšanās.    
 Katolicisms, tā īpatnības, baznīcas vēsture, koncili, mūku ordeĦi, īpašie 
dogmati, Svētais Krēsls, katolicisms Latvijā. 

Pareizticība, tās raksturojums. Autokefālās baznīcas. Pareizticības un 
vecticības ienākšana Latvijas teritorijā. Situācija mūsdienās. 

Protestantisma vēsture. Reformācija un tās sekas. Protestantiskās 
konfesijas pasaulē un Latvijā: luterisms, baptisms, prezbiteriānisms, 
reformātisms, anglikānisms, metodisms, adventisms. Protestantiskās sektas. 

Islāms, tā vēsturiskā izveidošanās, ticības mācība, ētika, Korāns, virzieni. 
Islāma faktors politikā. Musulmanisms Latvijā. 

 Likumdošana par reliăiskajām organizācijām. 
Patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgais darbs nepieciešams, lai varētu pienācīgi sagatavoties 
semināriem vai iespējamām debatēm Pie tā pieder norādītās literatūras 
studēšana, konspektēšana, lai varētu arī sekmīgi piedalīties diskusijās. 



Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai kursa beigās nokārtotu paredzēto 
eksāmenu. 

Zināšanu novērt ēšana: 
Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā atbilstoši  „Noteikumiem 

par studiju kursa pārbaudījumiem”, ko pieĦēma LPA Senāts 2007. gada 
23. aprīlī. Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar šādiem jautājumiem. 

 
1. Reliăijas teoloăiskā koncepcija. 
2. Reliăiju struktūra. 
3. Reliăijas un baznīcas funkcijas. 
4. Cilšu reliăijas, to kulti. Maăija, animisms, šamanisms.             
5. Jūdaisms kā kristietības priekštecis. Jūdaisms Latvijā. 
6. Seno latviešu mitoloăiski reliăiskie ticējumi. Dievturība. 
7. Kristietības rašanās, ticības apliecības, Bībeles struktūra. 
8. Kristīgās ētikas pamati, baušĜi. 
9. Kristietības pamatvirzieni, sakramenti un svētki. 

10.  Katolicisma raksturojums, tā īpatnības. Ienākšana  Latvijā. 
11.  Pareizticība un vecticība Latvijā. ( Pēc izvēles par kādu no tām  

      jāpastāsta detalizētāk). 
12.  Reformācija un tās sekas. Protestantisma pamatprincipi. 
13.  Luterisms, baptisms, adventisms, pentakostisms, metodisms. 

      ( Pēc izvēles par vienu jāpastāsta sīkāk ). 
14.  Islāma rašanās. MusulmaĦu pieci pienākumi. Korāns. 

 
Pamatliteratūra: 
1. Armstronga K. Islāms / Īsa vēsture. – R., 2004.  
 2. Bībele vai katehismi (dažādi izdevumi). 
 3. Baznīcu kalendāri, gadagrāmatas ( dažādu konfesiju izdevumi ). 
 4. Broks J. Katolicisms Latvijā  800 gados. – R., 2002. 
 5. Donīni A. Kristietisma sākumi. – R.: Zinātne, 1984.  
 6. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliăiju grāmata. – R., 2002. 
 7. Grīns M. Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums – dievturība. – R., 1998. 
 8. Klīve V. V. Ticības ceĜos. – R., 1995. 
 9. Mairtla Lenglija. Pasaules reliăijas. – R., 1997. 
10. Pasaules reliăijas / Enciklopēdija. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
11. Pasaules reliăijas. – R.: JāĦa Rozes apgāds, 2008. 
12. Reliăijas / Ilustrēta enciklopēdija. – R., 1999.                         
13. Strods H. Latvijas KatoĜu Baznīcas vēsture ( 1075 – 1995 ). – R., 1996. 
14. Taivans L. G., Taivāne E. Reliăiju vēsture. – R., 2003. 

   15. Taivans L. G., Taivāne E. Reliăiju vēsture / Skolotāja grāmata. – R., 2003.  
16. Tēraudkalns V. Jaunā reliăiozitāte 20. gadsimta Latvijā: vasarsvētku kustība. – R., 2003.  
 17. Vats V. M. Islāms. Īsa vēsture. – R., 2002. 

    18. www.kontakti.lv/lv/catalog.php?tid=16&gid=147   
 19. www.ltn.lv/~vak/krist     

  
 

Kursa autors: Dr. phil., docents Z.Graumanis 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Valodas kultūras jautājumi 
*Kursa nosaukums angliski Modern Latvian 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Velga Laugale Latviešu valodas 

katedra 
Lektore, Mg. philol. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

2 KRP 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 lekcijas 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 praktiskie darbi 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 akadēmiskā bakalaura 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Latviešu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/mūsdienu latviešu valoda 
*Kursa mērėi 
 
 

Radīt studentos izpratni par valodas kultūru, tās līmeĦiem. 
Radīt studentiem prasmi sasniegt mērėi ar pareizākā vārda 
izvēli veidotajā vai rediăētajā tekstā, pielāgot to paredzētajai 
mērėauditorijai, veidojot veiksmīgu komunikāciju. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Pilnveidot un nostiprināt prasmi strādāt ar zinātnisko 
literatūru un dažādām vārdnīcām. 
2. Nostiprināt iemaĦas valodas kultūras pareizuma līmenī. 
3.Attīstīt studentu iemaĦas tekstveidē un tekstu analīzē, 
rosināt studentus izprast tekstu funkcionālo daudzveidību. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Tiks sekmēta studentu komunikatīvās kompetences un 
tekstveides prasmju pilnveide 

Kursa valoda Latviešu valoda 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Turpinot vidusskolā apgūto latviešu 
valodas mācību kursu, tiek 
nostiprinātas un pilnveidotas valodas 
lietojuma iemaĦas pareizuma līmenī. 
Kursā akcentēts valodas lietojums 
mērėtiecīgas sazināšanās prasmes 
attīstīšanai. 

To  consolidate students’ skills  at  using literary language 
both  in written and spoken form, to choose linguistic means 
appropriate for the situation and purpose, to control  one’s 
own language.Latvian as the state language, its functions. 
Literary language, its spoken and written forms. Standard 
speech. Pronunciation of foreign words. Literary language 
and slang. Basic rhetoric  skills. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Valodas kultūras jēdziens. Valodas norma un 
funkcionālie stili. Teksta struktūra (saturs, valoda, 
stils, uzbūve). Saskarsmes, saziĦas un tulkošanas 
problēmas polisēmijas un homonīmijas sakarā. 

4 2 st. lekcija 
2 st. praktiskie darbi 

2. Morfoloăijas normu raksturojums. Patstāvīgo 
vārdu un palīgvārdu lietojums atbilstoši literārās 
valodas prasībām. Vārdu koprakste un savruprakste. 
Vārdu un to formu pareizrakstība. 

4 2 st. lekcija 
2 st. praktiskie darbi 

3. Sintakses normu ievērošana. Vārdu izvēles 
secības un saistījuma kĜūdas. Pieturzīmju lietošana. 
Nosaukumu sintakse. 

2 2 st. praktiskie darbi 

4. Leksikas lietojums valodas praksē: Stilistiski 
izmantojamie valodas līdzekĜi ( stilistiski ekspresīvie 
valodas līdzekĜi, emocionāli ekspresīvie valodas 
līdzekĜi).Pārspīlējumi valodas līdzekĜu izmantojumā. 
Nelabskanīgs vai pārprotams valodas līdzekĜu 
kombinējums. 

2 2 st. praktiskie darbi 

5. Ortoepijas kĜūdas. Zilbes intonācijas pareizs 
lietojums latviešu literārajā valodā. Novirzes no 
literārās izrunas normām vārda uzsvara lietojumā. 

2 2 st. praktiskie darbi 

6. Veiksmīga reklāmas, vizītkartes teksta izveides 
pamatprincipi, akcentējot pārliecināšanas iemaĦu 
izkopšanu. 

2 2 st. praktiskie darbi 

 
 

*Studenta patstāvīgais darbs 

 
 

*Apjoms stundās 
Izmantojot nodarbību materiālu u.c. literatūru 
jāsagatavo rakstu darbu kopa atbilstoši programmas 
tematu apguvei kursa saturam (vēstule, ielūgums, 
vizītkarte, motivācijas vēstule). Patstāvīgi jāveido 
presē atrasto valodas kĜūdu (stilistikas, ortogrāfijas, 
interpunkcijas) kopa. 

Cik paliek? 

*Prasības KRP 
iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās un praktiskajos darbos 20%, patstāvīgo darbu izpilde 
40%, eksāmena kontroldarbs 40% 

*Mācību 
pamatliteratūra 

2.Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā komunikācija. Rīga: 
Kamene, 2000, 100 lpp. 
3.Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga, 1993. 470 lpp. 
4.Latviešu valodas preizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, 1995. 
943 lpp. 
5.Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā… Rīga, 1994. 158 lpp. 
7.SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga, 1999. 150 lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1.Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene,2004, 94 lpp. 
6.Petre B. Latviešu leksikoloăija. Rīga, 1989. 59 lpp. 

Periodika, 
interneta resursi un 

Raksti krājumos:”Latviešu valodas kultūras jautājumi”, „Valodas aktualitātes”, 
„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. 
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citi avoti Interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/, www.valoda.lv, www.vvk.lv.  

www.termini.lv 
 

 
Kursa autors: 

 Velga Laugale  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 

katedra 
Protokola Nr. 5 19.12. 2008. 

 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  Diāna Laiveniece 19.12.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 
 
Studiju padomes priekšsēdētāja    I.Neimane 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Datorzinības 
*Kursa nosaukums angliski Computer sciences 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inese Briška Matemātikas un 

informātikas katedra 
Lektore, mg.sc.educ 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

40 

Laboratorijas darbu skaits 30 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vidusskolas informātikas kurss, pamatiemaĦas datora 
izmantošanā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne/Datoru un sistēmu programmatūra 
*Kursa mērėi 
 
 

1. Nostiprināt un padziĜināt skolā gūtās zināšanas un 
prasmes lietišėajā informātikā. 

2. Dot iespēju apgūt datoru kā rīku dažādu vadības un 
organizatorisku problēmu risināšanā. 

3. Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju ietekmi sabiedriskajos un 
ekonomiskajos procesos. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Apgūt sekojoša iemaĦas un prasmes: 
1) Lielformāta dokumentu noformēšanā, tabulu, attēlu 

un shēmu izveidošanā, 
2) matemātisku un ekonomisku aprēėinu veikšanā, 

diagrammu izveidošanā,  
3) informācijas apmaiĦā starp Windows programmām, 
elektronisko prezentāciju izstrādē un izmantojot tās, 
efektīvi organizēt nepieciešamās informācijas 
pasniegšanu. 
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes informācijas tehnoloăiju 
izmantošanā 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Kursa mērėis ir nostiprināt un 
padziĜināt zināšanas datoru 
tehnoloăijās. Kursa laikā studenti 
apgūst datora funkcionēšanas 
principus, iepazīstas ar datoru 
programmatūru, apgūst darbu ar 
Windows operētājsistēmu un ar 
operētājsistēmas servisa programmām, 
apgūst darbu ar teksta redaktoru, 
izklājlapām, prezentāciju veidošanu. 
Kursa uzdevums ir sekmēt datoru 
tehnoloăiju izpratni un to apgūšanu. 

The course aims to consolidate and deepen the knowledge of 
computer technology. 
The course objective is to promote understanding of 
computer technology and learning. 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu 
– I; II daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 
Teksta redaktors MS Word 
Lielformāta darba veidošana:  
a. titullapa,  
b. automātiskais satura rādītājs,  
c. lapu numerācija,  
d. attēlu/tabulu utml. automātiskā numerācija,  
e. vēru veidošana,  
f. elektronisko resursu pieraksts. 

8 Lekcija, laboratorijas darbs 

Izkl ājlapa MS Excel 
Šūnas, šūnu apgabali, to noformēšana.  
Aprēėini. Funkciju izmantošana. Relatīvās, 
absolūtās un jaukta tipa šūnu  adreses. Procentu 
atrašana. Formulu izmantošana aprēėinos. 
Pamatfunkcijas: SUM, AVERAGE, MIN, 
MAX, COUNT. 
Diagrammas. Grafiki. 
Datu saraksti. Datu kārtošana. Datu atlase. 
Starpsummas. 
Šėērsgriezumu tabulas un diagrammas. 

20 Lekcija, laboratorijas darbs 

Prezentācijas lietotne MS PowerPoint 
Prezentācijas veidošana: 
VeidĦu izmantošana. Jauna slīda 
pievienošana. Marėēta saraksta veidošana 
slīdā. Attēla, teksta ievietošana slīdā. 
Master slīdu izmantošana. Prezentācijas 
vadība demonstrācijas laikā. Prezentācijas 
saglabāšana. 
Prezentācijas slīdu un objektu noformēšana: 
Prezentācijas dizaina maiĦa. Slīda krāsu 
shēmas maiĦa. Slīda fona maiĦa. 
Slīdu demonstrēšanas efekti. 
Grafiskie objekti slīdā. 
Blokshēmas, tabulas un diagrammas slīdā. 
Vadības pogu un hipersaišu izmantošana. 

4 Lekcija, laboratorijas darbs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Par katru doto tēmu jāizpilda patstāvīgie 
darbi un pārbaudes darbi. 
 

40 

*Prasības KRP iegūšanai Par katru doto tēmu jāizpilda patstāvīgie darbi un pārbaudes darbi. 
Katrs pārbaudes darbs tiek vērtēts ar atzīmi. No pārbaudes darbu 
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atzīmēm veidojas galapārbaudījuma vērtējums. 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. Pirmie soĜi pie datora. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000. 
2.  Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 

2000. 
3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. V.Vēža redakcijā. Rīga: 

LU, 2000. 
4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft 

PowerPoint. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
5. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to 

risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 
6. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās. Rīga: Biznesa Augstskola 

“Turība”, 2001. 
7. Dukulis I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma 

Microsoft Excel 2000. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 
8. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma 

Microsoft PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V.Vēža 
redakcijā. Rīga: LU, 2000. 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

www.liis.lv/mspamati 
www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/talmaciba.htm 

 
Kursa autors: 

 I.Briška  

 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 Personības attīstības teorijas 
*Kursa nosaukums angliski Theories of  Personality Development  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina StrazdiĦa Psiholoăijas katedra Dr.psych., docente 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Psiholoăijas pamati vai vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Attīstības psiholoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Radīt studentiem izpratni par cilvēka psihiskās attīstības 
likumsakarībām, attīstības teorijām, attīstības specifiku 
dažādos psihiskās attīstības periodos 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt ar personības attīstības dažādām teorijām, 
nostādnēm. 
2. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos 
par attīstības principiem, mehānismiem. 
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot 
profesionālo kompetenci. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1.Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru. 
2. Akadēmiskā kompetence 
3. Sociālā kompetence 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Personība un dažādas pieejas tās 
izpratnei. Struktūra, personības 
kritēriji, tipoloăijas, virzieni un 
koncepcijas. Ieskats klasiskajā ( 
Z.Freids), sociokulturālajā psihoanalīzē 
(K.Horneja), analītiskajā psiholoăijā 
(K.G.Jungs), humānistiskajā 

To acquaint  students with a variety of theories on human 
development, factors advancing personality development, 
stimuli and peculiarities of psychic development of different  
age groups. 
Content - Psychology of human development, its subject, 
objectives, concept of  development. Indices of psychic 
development, impulsive forces, factors and regularities. 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 4 
psihoanalīzē (Ē.Fromms). E.Eriksona 
psihosociālās attīstības koncepcija 
Sociālās izziĦas teorija (A.Bandura), 
humānistiskā pieeja personības attīstībā 
(K.Rodžers), A.Maslou 
pašaktualizācijas teorija.   

Methods of studying developmental psychology. Overview 
of major biological, social and psychoanalytical theories  on 
human development. The most widely known divisions into 
periods in Psychology concerning human development 
(S.Freud, Z. Piaget, D. Elkonin, L.Kolbergs). Peculiarities in 
development of pre-school children. School age. Maturity 
and senility. Notion of personality socialisation, sources, 
mechanisms and factors.                                                                                                                                      
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Personība un dažādas pieejas tās izpratnei. Personības 
būtība, struktūras modeĜi. Personības kritēriji., 
tipoloăijas. 

2 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

2. Attīstības virzieni un koncepcijas. Ieskats psihoanalīzē. 
Z.Freida uzskati un principi. Personības struktūras teorija 
(Id, Ego un Superego). D.ElkoĦina attīstības koncepcija 

4 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

3. Attīstības virzieni un koncepcijas. A.Adlera 
individuālpsiholoăijas aktuāli parsonības attīstības 
aspekti 

2 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

4. Ē.Fromma humānistiskās psihoanalīzes 
pamatnostādnes. Cilvēka vajadzības: pēc savstarpējiem 
sakariem; radošas darbības vajadzība; pamatīguma 
vajadzība; identitātes vajadzība; pieėeršanās un 
atdarināšanas vajadzība; uzbudinājuma un stimulācijas 
vajadzība. E.Eriksona psihosociālās attīstības teorija 

4 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

5. Ieskats A.Banduras sociālās izziĦas teorijā. Izpratne 
par pašpastiprinājuma apziĦu. 

4 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

6. K.Rodžera humānistiskās pieejas izpēte personības 
attīstībā. Cilvēka pašaktualizācijas iespējas 

4 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

7. Ieskats A.Maslo pašaktualizācijas teorijā. Motivācijas 
veidi, ietekme uz dzīves kvalitāti. 

4 2 – lekcija; 
2 - seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Terminu, jēdzienu, personības struktūras modeĜu izpēte 
un analīze. Venna diagrammas izstrāde par personību un 
individualitāti. 

8 

2. Personības attīstību sekmējošie un kavējošie faktori. 
Socializācijas fenomens, adaptācija, stabili un kritiski 
periodi cilvēka dzīvē dažādos vecumposmos. D.ElkoĦina 
attīstības koncepcija 

8 

3. Z.Freida un K.G.Junga personības attīstības teoriju 
izpēte, to nozīme mūsdienās 

8 

4. A.Adlera individuālpsiholoăijas aktuāli parsonības 
attīstības aspekti 

8 

5. L.Kolberga un Ž.Piaže attīstības koncepciju izpēte un 
salīdzinoša analīze 

8 

6. Personības attīstības teorijas studijas atbilstoši sociālā 
darba specifikai 

16 

*Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās semināros, diskusijās. 
2. Gatavošanās semināriem, psiholoăiskās literatūras studijas 
semināros izvirzīto problēmjautājumu apspriešanā. 
3. Rakstisks eksāmena darbs par izlozētu tēmu 

*Mācību pamatliteratūra 1. Adlers. A. Psiholoăija un dzīve.–R.: IDEA,1992. 
2. Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998. 
3. Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. 
4. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji.– R.: Zvaigzne 
ABC, 1998. 
5. Kulbergs J. Krīze un attīstība.- L.: LPA, 1998. 
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6. Lika I. Bērnu psiholoăija.1. daĜa.- L.: LiePa, 2003. 
7. Piažē Ž.Bērna intelektuālā attīstība.- R.: Pētergailis, 2002.  
8. Students J.A. Bērnu, pusaudžu un jauniešu psiholoăija.– R.: 
Autora izdevn., 1935. 
9. Svence G. Attīstības psiholoăija. – R. : Zvaigzne ABC, 1999.  
10. Ding Sh. Children's personal and social development . - 
Malden : Blackwell Publishing, 2005.  
11. Крайг Г. Психология развития .- Санкт-Петербург : Питер, 
2000. 

Mācību papildliterat ūra 1. Dobsons Dž. Zēnu audzināšana: praktiski padomi un 
iedrošinājums tiem, kuri audzina jauno vīriešu paaudzi.- Rīga: 
Atklāsme, 2003. 
2. Dobsons Dž. Gatavojoties pusaudža vecumam: kā pārdzīvot 
nopietnu pārmaiĦu gadus.- Rīga: Prieka Vēsts, 2005. 
3. Gipenreitere J. Kā saprasties ar bērnu.- Rīga: Nordik, 2006. 
4. Bērni/pēc L.Rona Habbarda darbiem.- Copenhagen K: New Era 
Publ. Intern.ApS, 2005. 
5. Jirgena S. Jaunieši un adiktīva uzvedība.- Rīga: Drukātava, 
2006. 
6. KājiĦa D. Kā izprast bērnu?: ieteikumi vecākiem un 
skolotājiem.- Rīga: Pētergailis, 2006. 
7. ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. –Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1999.  
8. Roge J.Ū. Bez haosa neiztikt.- Rīga: Jumava, 2004. 
9. Smita H. Vai Tavs bērna ir laimīgs? – Rīga: Kontinents, 2001. 
10. Špalleka R. Pubertāte: izprast konfliktus, rast risinājumus, 
saskatīt iespējas.- Rīga: tapals, 2004. 
11. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi.- Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2005. 
12. Vigotskis L. Domāšana un runa: vispārīgās psiholoăijas 
problēmas. –Rīga: Eve, 2002. 
13. Papatheodorou T. Behaviour Problems in the Early Years: a 
Guide for Understanding and Support.- London: RoutledgeFalmer; 
New York, 2005. 
14. Мухина В.С. Детская психология. -Москва: Эксмо-пресс, 
1999.  

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

Mans Mazais  
Psiholoăijas Pasaule 
Child Development  
Human Development  
Journal of Developmental Psychology 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Pirmsskolas audzināšana 
*Kursa nosaukums angliski Preschool Upbringing 

 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) 1.mod. - Cilvēka dzīves cikli 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daiga Skudra Pedagoăijas katedra lektore 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

3 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P- profesionālā bakalaura 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Attīstības psiholoăija - 1.mod.- Cilvēka dzīves cikli.  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija, pirmsskolas pedagoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt topošos sociālos darbiniekus  ar pirmsskolas 
pedagoăijas nozīmi Latvijā. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Veidot priekšstatu par pirmsskolu kā 1. izglītības 
pakāpi.  

2. Iepazīstināt ar darba organizācijas formu dažādību. 
3. Sniegt priekšstatu par sociālo problēmu izzināšanu, 

palīdzības sniegšanu ăimenēs ar pirmsskolas vecuma 
bērniem. 

4. Rosināt sekot informācijai par aktualitātēm pirmsskolas 
vecuma bērnu audzināšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par bērnu izglītošanu un audzināšanu pirmsskolas 
vecumā; prasme saskatīt sociālās problēmas pirmsskolas 
izglītībā; 
priekšstats par sociālā dienesta palīdzību vecākiem ar 
pirmsskolas vecuma bērniem. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Ieskats pirmsskolas izglītībā kā 1. 
izglītības pakāpē. Pirmsskolas 

Insight into preschool education as the first level in 
education. Analysis of the content of preschool 
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izglītības programmas satura 
analīze, oblig;atās sagatavošanas 
skolai būtība, darba organizācijas 
formu dažadība, darbs pie tēmām. 
RotaĜa- vadošais bērna darbības 
veids un svarīgākā metode. 
Aktuālas problēmas bērnu 
izglītošanā un audzināšanā. Vecāku, 
bērnudārza, pedagogu un sociālā 
dienesta darbinieku sadarbība. 
 

education curriculum, nature of compulsory 
preparation for school, the variety of organisational 
forms, work with different themes. The game as the 
chief form of the child’s activity and the most 
important method. Topical problematic issues in 
educating and upbringing children. Collaboration 
among the parents, the nursery school teacher and the 
social service worker. 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Pirmsskolas izglītības būtība: pirmsskolas izglītības 

nozīme, mērėis un vieta izglītības sistēmā.  Bērnu 
sagatavošana skolai. 

2 Lekcija 

2. Pirmsskolas izglītības programma: pirmsskolas 
izglītības saturs, darba virzieni un uzdevumi. 
Attīstības pakāpes, piem.: daiĜliteratūra lasīšanā 

2 Seminārs 

3. RotaĜa – vadošā bērnu darbība: bērnības rotaĜas; 
rotaĜu klasifikācija; pedagoga, vecāku loma bērnu 
rotaĜdarbības attīstībā. PirkstiĦrotaĜu, lomu rotaĜu 
nozīme bērnu attīstībā. 

2 
 
 
 

Lekcija, praktiskie darbi 
 
 
 

4. Darba organizācijas formas: darba organizācija formu 
dažādība, to izvēles motivācija un izmantošanas 
iespējas.Pedagogu un psihologu ieteikumi darba pie 
tēmām organizēšanā. 

2 
 
 
 

Lekcija, praktiskie darbi 
 
 
 

5. Aktuāli jautājumi pirmsskolas bērnu audzināšanā: 
sociālās problēmas pirmsskolas audzināšanā u.c. 

2 
 

Seminārs 
 

6. Pedagogu un ăimenes sadarbība: saturs, formas un 
metodes. 

1 Lekcija 

7. Ăimenes sadarbības iespējas ar valsts, nevalstiskām, 
reliăiskām u.c. organizācijām: palīdzības sniegšana 
dažādu problēmu risināšanā. 

 

1 Seminārs 
 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Literatūras studijas un analīze, gatavošanās lasīšanas 

semināram, problēmlapas izpilde. 
2. Izglītojošas materiālu kopas  izstrāde. 
3. Patstāvīga rotaĜu aprakstu izveidošana. 
4. Radošs raksts pirmsskolas vecuma bērna vecākiem 

vai citam adresātam. 
 

18 
 
6 
2 
2 

*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās. 
Patstāvīgā darba izpilde. 
Pārbaudes darbu veiksmīga izpildīšana. 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. Bjūzens T. Gudrais bērns. – R.: Avots, 2008. – 391  
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lpp. 

2. Dzintere D., StangaineD. RotaĜa – bērna 
dzīvesveids. – R.: RaKa, 2005. -181 lpp. 

3. DzintereD.,Stangaine I. RotaĜa – bērnu dzīves 
prasmju sekmētāja. – R.: RaKa, 2007. – 304lpp. 

4. Džeimsa M., Džongvorda D..Dzimis, lai uzvarētu. 
– R.:ELPA, 1995. – 314 lpp.  

5. Es gribu iet skolā / Aut. kol. KaĦepēja R., 
Lieăeniece D., Černova E. u. c. – R. : SIA „ Puse 
Plus”, 2003. – 191 lpp. 

6. KaĦepēja R. Sarunāsimies, darbosimies. – R.: SiA 
„Puse Plus”, 2003. – 87 lpp. 

7. Karpova Ā.Ăimenes psiholoăija. – R.:RAKA, 
2006. 

8. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – 
R.:LBJA, 1991. 

9. Kolmens P. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās. 
– R. :Avots, 2004. 

10. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības 
zemi. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 239 lpp. 

11. Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. – 
R.:Zvaigzne ABC, 1996. 

 
Mācību papildliterat ūra 1. Доман Г., Доман Дж. Как научить ребенка 

читать/ Пер.с.англ. - Спб.: Делта, 1996. – 352 c. 
2. Freiberga I. Literārie darbi kā bērnu radošās 

aktivitātes veicinātāji pirmsskolas vecumā. – R. : 
Vārti, 1997. 

3. Markus D. Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz 
pasakai. – R.: Apgāds „ Rasa ABC”, 2003. 

4. Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē. – R.: 
Apgāds „Rasa ABC”, 2007.  

5. Prekopa J. Mazais tirāns. – R.: Nordik, 2004. 
6. Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? – 

R.:Kontinents, 2001. 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Žurnāls „Pirmsskolas pedagoăija”. 
2. Žurnāls „Mans Mazais”. 
3. www.maminuklubs.lv 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 

Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 3 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4 -P 

Pārbaudes forma ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/skolas pedagoăija 
Kursa mērėi - palīdzēt studentiem papildināt zināšanas par  skolu kā 

izglītības iegūšanas iestādi, par pedagoăiskā procesa 
likumsakarībām; 

- veidot prasmi organizēt savu profesionālo darbību 
atbilstoši skolēnu attīstības līmenim un viĦu 
individuālajām īpatnībām 

Kursa uzdevumi - iepazīstināt studentus ar dažādām skolas vecuma bērnu 
audzināšanas un mācīšanas teorijām; 

- veidot prasmi prognozēt un konstruēt savu profesionālo 
darbību; 

- palīdzēt studentiem izprast pedagoăiskā procesa īpatnības 
sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

- prasme izvirzīt un sasniegt pedagoăisko mērėi, 
- prasme plānot un organizēt savu profesionālo darbību, 
- prasme veicināt spēju bērniem adaptēties izglītības 

iestādes vidē, 
- prasme uztvert katru audzēkni kā personību, 
- prasme veikt konstruktīvus risinājumus, 
- prasme rast optimālo problēmas risinājumu, 
- prasme saglabāt konfidencionalitāti, 
- prasme prognozēt savas darbības rezultātus u.c. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Skolas pedagoăija kā pedagoăijas nozare. Skolas pedagoăiskais process. Skola kā organizēta institūcija. 
Skolas darba organizācijas vienības un formas.Sociālais darbinieks skolā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Skolas pedagoăija kā 
pedagoăijas apakšnozare 
 

1.1. Skolas pedagoăijas priekšmets, tās 
saikne ar citām pedagoăijas zinātnes 
apakšnozarēm un citām zinātnēm. 

2 
 
 

Lekcija 
 
 

Kursa nosaukums SKOLAS PEDAGOĂIJA 

KURSA AUTORI 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
RITA OZOLA Pedagoăijas katedra Mg.paed., lektore 



 
 
 
 
 
2. Skolas kā organizēta 
institūcija 
 
 
 
 
 
3. Skolas pedagoăiskais 
process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Izglītība un skolu 
reforma . 
 

1.2. Skolas un mācību teorijas – skolas 
pedagoăiskais pamats. 
1.3. Skolas pedagoăijas galvenie jēdzieni 
un uzdevumi. 
 
2.1. Skolas jēdziens, būtība, funkcijas. 
2.2. Skolas kā organizētas institūcijas 
pazīmes. 
2.3. Skolu veidi un tipi.  
2.4.. Skola – tautas izglītības sistēmas 
pamatvienība. 
 
3.1. Pedagoăiskā procesa mērėi, skolēna 
mācīšanās un pašattīstības mērėu 
veidošanās skolā. 
3.2. Skolas pedagoăiskā procesa 
komponenti un to raksturojums. 
3.3. Skolotāja un skolēna darbības 
raksturojums, sadarbība un mijiedarbība 
dažādos skolēna attīstības posmos. 
3.4. Pedagoăiskais process kā skolēna 
socializācijas process. 
 
 
 
Izglītība un skolu reforma ES kontekstā. 
Sociālo dienestu darbība skolā. 

 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 

 
 

 
 
 
 
 
Lekcija 
Praktiskais darbs 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
Seminārs, praktiskais 
darbs 
 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Literatūras izpēte par audzināšanas aktualitātēm 

Izstrādāt 1 sadarbības formu ar vecākiem. 
2. Pedagoăiskā darbība kā īpašs darbības veids. 

Pedagoăiskās darbības veikšanai nepieciešamās 
kompetences. 

3. Pedagoăiskā procesa rezultāti, tā novērtēšana. 
4.  Skolēnu iepazīšana un raksturošana. Izveidot ieteicamo 

skolēnu iepazīšanas programmu. 
5. Sociālais darbinieks pedagoăiskajā procesā. 
 

6 
 
 
4 
 
2 
4 
 

12 
 

 
 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss un izpildītas praktiskā un patstāvīgā 

darba prasības. 
 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Apgūsim demokrātiju (interaktīvās mācīšanas metodes). – R.: 

Zvaigzne ABC, 1997. 
2. BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības 
reforma. – R., 1995. 
3. Hupercs N., Šinclers E. Pedagoăijas pamatjautājumi. – Ėelne, 
2000. 
4. Kukele D. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. – R.: RaKa, 
2003. 
5. Maslo I. Skolas pedagoăiskā procesa diferenciācija un 
individualizācija. – R.: RaKa, 1997. 
6. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoăijā. – R.: RaKa, 2004. 
7. Špona A., Maslo I. Skolas pedagoăiskais process. – R.: LU, 
1991. 



Mācību papildliterat ūra 1. PĜavniece M., Škuškovnika D. Sociālā pedagoăija pedagogiem. 
–R.: RaKa, 2002. 

2. RudĦicka Z. Sociālais pedagogs skolā. – R: RaKa, 2003. 
3. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.: RaKa, 2000. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāls  „Skolotājs” u.c.  

 
Kursa autores:  R.Ozola 22.08..2009. 
 Paraksti Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais  
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miėelsone Pedagoăijas katedra Asociētā profesore 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

4 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā pedagoăija un  vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
*Kursa mērėi Attīstīt izpratni par pieauguša  cilvēka izglītošanos  kā 

pašrealizējošu procesu un sekmēt prasmju un iemaĦu apguvi  
pieaugušo cilvēku ilgtspējīgas mācību  procesa organizēšanā un 
vadīšanā. 

*Kursa uzdevumi 1.Izzināt pieaugušo izglītības būtību, specifiku, tās ietekmējošos 
faktorus. 
2. Noteikt pieaugušo cilvēku attīstības (psiholoăiskās, sociālās, 
emocionālās, fiziskās)  īpatnības, to ietekmi uz viĦu ilgstpējīgu 
attīstību un pašrealizāciju. 
3. Apgūt pieaugušo izglītošanos sekmējošas darba metodes un 
formas. 
4.Pilnveidot iemaĦas veicināt  pieaugušo tālākizglītības procesu. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc studiju kursa apguves būs pilnveidota akadēmiskā 
kompetence uztvert un novērtēt cilvēka attīstību 
kopveselumā (holistiski), kā arī profesionālās kompetences- 
sekmēt pieauguša cilvēka tālākizglītības procesu un karjeras 
attīstības izpratni. 

Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek veidota izpratne par pieaugušā 
cilvēka pašrealizācijas būtību un ilgtspējīgu izglītību. 
Tiek nodrošināta pieaugušā cilvēka attīstības īpatnību 
izzināšana un to respektēšanas nosacījumi dažādos 
cilvēka dzīves ciklos visas dzīves garumā. Izzināta 

The course of study forms understanding about the 
essence of adults` self-realization and sustainable 
education. It ensures awareness of developmental 
peculiarities of adults in different life circles during 
their lifetime. The specifics of adult educator 

*Kursa nosaukums latviski Andragoăijas pamati 
*Kursa nosaukums angliski Andragogy 
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pieaugušo izglītotāja darbības specifika. activities have been found out. 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
1. Androgoăijas būtība un pamatiezīmes 

1.1. Androgoăijas vēsturiskā attīstība. Pieaugušo izglītības 
virzieni, mērėi.  
1.2. Androgoăijas un pedagoăijas kopīgās un atšėirīgās 
iezīmes.  
1.3. Mācību vide. 

4 Lekcija, seminārs 

2. Pieauguša cilvēka attīstības īpatnības 
2.1. Cilvēka biogrāfijas izveides struktūra. 
2.2. Pieaugušā cilvēka fiziskās, psihiskās, sociālās attīstības 
īpatnības.  
2.3. Cilvēka psihiskās attīstības uzdevumi dažādos vecuma 
periodos.  
2.4.Sociālās intereses. 

4 Lekcija, seminārs 

3. Karjera 4 Lekcija 
4. Pieaugušo izglītotāja (pedagoga) darba būtība 4 Lekcija, seminārs 
5. Studiju procesa organizācija un specifika pieaugušo 
izglītošanā 

6 Lekcija, seminārs 

6. Mācīšanās stili 6 Lekcija, seminārs, 
praktiskais darbs 

7. Mācību materiālu sagatavošana 4 Lekcija, praktiskais 
darbs 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1.Mūžizglītības jēdziena izpratne 
• Izzināt pieaugušo izglītības filosofiju, 
• veikt mūžizglītības nozīmīgāko jēdzienu analīzi. 

Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 
• Apraksts” Personiskās izpratnes skaidrojums par 

androgoăijas būtību un attīstības 
perspektīvām”(apraksta apjoms datorraksta 4 lpp.). 

6 

2.Pieaugušo cilvēku attīstības īpatnības. 
• Raksturot pieauguša cilvēka attīstības periodus, vadošo 

darbību tajos, 
Izzināt tās pieaugušo cilvēku attīstības īpatnības, kuras būtiski 
ietekmē viĦa mācīšanos un pašrealizāciju dažādos vecumposmos. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• 2 autoru (pēc studentu izvēles) piedāvātās pieaugušo 
cilvēku vecumposmu periodizāciju salīdzinājums, 

• Izstrādāts patstāvīgā darba tēmas pārskats, kurā salīdzinoši 
atspoguĜotas pieaugušo vecumposmu raksturīgākās iezīmes 
un vadošās darbības, 

Izstrādāti/ noteikti jautājumi diskusijai. 

14 

3.Intervija -“ Pieaugušo  karjeras attīstības  un mācīšanas stila 
izpēte” 

• Intervēt pieaugušu cilvēku. 
• Intervijas mērėis: izzināt pieaugušā cilvēku izpratni un 

attieksmi par attīstības iespējām, karjeras izaugsmi un  
mācīšanas stilu. 

16 
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• Intervijas uzdevumi: 
- noskaidrot kā intervējamā persona izprot un 

raksturo savu attīstību, tās iespējas, 
- kā viĦa attīstību ir ietekmējis socializācijas 

process, 
- izzināt mācīšanas stilu un izpratni par to ; 

Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 
• Intervijas apraksts, kurā norādīti: 

- izstrādātie intervijas jautājumi; 
- intervijas apraksts (arī papildjautājumus, ja tādi radās intervijas 
laikā); 
- secinājumi. 
4. Mācīšanās stili. 

• Mērėis: prast plānot nodarbību (brīvi izvēlēta tēma) 
pieaugušo auditorijai, respektējot visu mācīšanās stilu 
specifiku. 

• Uzdevumi: 
- Atklāt katra mācīšanās stila specifiku saistībā 
ar izvēlētās tēmas saturu; 
- Noteikt pedagoga lomu, tā darbību katrā 
mācīšanās stilā; 
- Norādīt metodes, kuras tiks izmantotas, 
atbilstoši katram mācīšanās stilam, tēmas 
apguvei. 
- norādīt vērtēšanas veidus, formas katrā 

mācīšanās stilā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 
Izstrādāts nodarbības plānojums un satura izklāsts, tajā iekĜaujot 
visu 4 mācīšanās stilu specifiku. 

12 

 
*Prasības KRP iegūšanai Eksāmens – 40% 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija –  40% 
Aktīva piedalīšanās semināros -20% 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 

1998 
2. Koėe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās 

iezīmes. – R.: SIA Mācību apgāds NT, 1999. – 102 lpp. 
3. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – Liepāja: LPA, 1998 
4. Lieăeniece D. Ievads androgoăijā. – R.: RaKa, 2002. – 

183 lpp. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: 
Jumava, 1998. 

5. Mācīsimies sadarbojoties.- R.: Mācību grāmata, 1998. – 
127.lpp.  

6. Miėelsone I. Cilvēka dzīves cikli./Mācību līdzeklis sociālā 
darba speciālistiem.- Liepāja: LiePA, 2008. -159. – 186. 
lpp. 

7. Miėelsone, I. Karjeras attīstība cilvēku dzīves ciklos./ 
Karjeras attīstības atbalsts. VIAA, 2008. – 9.- 40.lpp. 

8.  
9. Svence G. Pieaugušo psiholoăija. – R.: RaKa, 2003. – 180 

lpp. 
10. Teperveins K. Krīze kā izdevība. – Rīga, Solvita, 

2000.- 264 lpp. 
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11. Adult Learning and Development: Perspectives from 
Educational Psychology. Book by Thomas Pourchot, 
M Cecil Smith; Lawrence Erlbaum Associates, 1998, 
-267 p 

12. Bently E. (2007). Adulthood. Developmental 
Psychology.- Routledge, -121 p. 

13. Jaques D. (1994).Learning in Groups. Kogan page, -223 p. 
14. Hawkins, P., Shohet, R. Supervision in the helping 

professions. Open University Press, 2005. 
15.  
16. Minton D. (1991). Teaching Skills in Further & 

Adult Education. City and Guilds. – 246 p. 
17. Pourchot T., Smith C. (1998).Adult Learning and 

Development: Perspectives from Educational 
Psychology. – Lawrence Erlbaum Associates. 

18. Santrok W.J. (1992) Life – Span  Development. WCB 
Wm.C.Brown Publishers 

19. Sharf R. (2006).  Applying Career Development Theory to 
Counseling. –Thomson, Brooks/ Cole- 468 p. 

20. Абрамова Г. Возрастная психология. – М.: 
Академия,1997 

21. Ливехуд Б. Кризисы жизни – шанси жизни. – Калуга, 
1994 

22. Maлкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы 
взослости. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 416 c. 

23. Maлкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого возраста. - 
М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 368 c. 

24. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб: 
Питер,1997.- 606 с. 

25. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб: 
Питер,1997.- 606 с. 

26. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: 
Академический Проект; Фонд «Мир»,2005.-336 с. 

Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного 
роста. – СПб.: ООО«Каскад», 2005. – 436 с. 

Mācību papildliterat ūra 1. Belousa I., Miėelsone I. Vērtēšanas filozofiskie aspekti 
humānās izglītības kontekstā.//LSPA Zinātniskie raksti. – 
R.,2001.- 17.- 25.lpp.  

2. Blumberga, S., Grundmane, I. Apmierinātība ar darbu un 
to ietekmējošie faktori.// Psiholoăijas pasaule, 2006/02. – 
31.- 35.lpp. 

1. Horoškina, J. Darbinieku profesionālā sadegšana.// 
Psiholoăijas Pasaule, 2004/09.-23.-30.lpp 

2. Horoškina, J. Noguruma sindroms: izdegšana darbā.// 
Psiholoăija mums, 2004/04.- 14.-18.lpp. 

3. IgoĦins, D. Darba tirgus pieprasa universālu speciālistu.// 
Psiholoăijas pasaule, 2004/06. – 32.- 33.lpp. 

4. Kalēja, N. Profesijas izvēle.// Psiholoăijas Pasaule, 
2003/06.- 32.- 33.lpp 

5. Krasnā, A. Mūžizglītība karjerai un dzīves mākslai. // 
Psiholoăijas pasaule, 2004/08. -6.- 13.lpp. 

6. Miėelsone, I. Karjeras attīstības iezīmes dažādos cilvēka 
dzīves ciklos.// Skolotājs, Nr.3(63), 2007.-10.-17. lpp. 
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7. ReĦăe, V. Kad nav par vēlu sākt mācīties?// Psiholoăijas 
pasaule, 2004/08. -2.-5.lpp. 

8. Skatīties uz cilvēku ar „ organizāciju psihologa acīm”.// 
Psiholoăijas pasaule, 2005/08.- 2.- 9.lpp 

3. Šteinberga, Z. Cik reizes var manīt profesiju? // 
Psiholoăijas pasaule, 2004/08.-18.- 21.lpp. 

4. Pikeringa P. Personāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 
darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – R.: J.Rozes 
apgāds, 2002. – 125 lpp. 

5. Mikelsone I., Odina I. Social inclusion: problems and 
solutions in the teacher education in Latvia.//Lifelong 
Learning in Europe Nr.2. 2007. – 108.-115.pp. 

6. Ramsey P. Teaching and Learning in Diverse 
World.- Teachers College, Columbia University, 
NY&London, 2004 

7. Vaillant G.E. The Wisdom of the Ego. –Harward 
University Press, 1995.- 394 p. 

8. Ильин Е. 9.,П. Мотивация и мотивы. – СПб: 
Питер, 2002. – 508 с. 

9. Майерс Д. Социальная психология. - СПб: 
Питер,1997.- 684 с. 

10. Орлова И. Тренинг профессионального 
самопознания. Теория, диагностика и практика 
педагогической рефлексии. – СПб.: Речь, 2006.–128с. 

Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология профессиональных 
деструкций. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2005.- 240с. 
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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 st. 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 
daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar gerontoloăijas likumībām, lai rosinātu studentus uz 

tām balstīties sociālā darbā ar veciem cilvēkiem. 
Kursa uzdevumi 1) Palīdzēt veidot studentiem veidot izpratnti par cilvēku pēc 

60-65 gadiem bioloăisko, psiholoăisko un sociālo novecošanos, 
dzīves stila īpatnībām un iespējām adaptēties sociālā vidē un 
pašrealizēties. 

2) palīdzēt studentiem veidot  priekšstatu par gerontoloăiskā 
sociālā darba daudzveidību aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanā, respektējot klienta psiholoăiskās un sociālās 
vajadzības. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1) studentu viedokĜu veidošanās par gerontoăenēzes perioda 
klientu gerontopsiholoăiska rakstura parādību izpaudumiem viĦu 
dzīves darbībā un attieksmēs, attiecībās pret apkārtējo pasauli 
2) studentu izpratnes veidošanās par sociālā darba specifiku ar 
veciem cilvēkiem, respektējot viĦu psiholoăiskās un sociālās 
vajadzības. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss orientēts studentu izpratnes un kompetenču veidošanai par cilvēka pēc 60-65 gadiem 
gerontopsiholoăiskām īpatnībām un sociālā pedagoga atbalstošo darbību vecā cilvēka socializācijā un viĦa 
resursu attīstībā un saglabāšanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 

nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Gerontopsiholoăijas 
būtība 

1.1. Cilvēka bioloăiskā, psiholoăiskā, 
sociālā novecošanās pēc 60-65 gadiem. 

1 Lekcija 

 1.2. Dažādas gerontoăenēzes perioda 
klasifikācijas. Ilgdzīvotāji. 

1 Lekcija 

2. Mūža nepārtrauktās 2.1. Attīstības uzdevumi un šėēršĜi 4/2 Lekcija/ seminārs 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daina Lieăeniece Pedagoăijas katedra Prof., Dr.habil.paed. 

KURSA KODS  

Kursa nosaukums Gerontoloăija 
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attīstības psiholoăija par 
attīstības  iespējām periodā 
pēc 60-65gadiem. 

dažādos perodos pēc 60-65 gadiem. 

3. Gerontoăenēzes perioda 
psiholoăiskais 
raksturojums. 

3.1. Kognitīvā sfēra. Faktori, kas sekmē 
kognitīvo funkcionēšanu. Faktori, kas 
ietekmē lejupslīdi. Vecuma gudrība. 

2/2 Lekcija/ seminārs 

 3.2. Afektīvā sfēra. 2/2 Lekcija/ seminārs 
 3.3. Motivācijas sfēra. Motīvu attieksmes 

dinamika dažādos periodos. 
2/2 Lekcija/ seminārs 

4. Vecā cilvēka attieksme 
pret savu novecošanos. 

4.1. Vecā cilvēka vajadzību un resursu 
izzināšana. 

2/2 Lekcija/ seminārs 

 4.2. Vecā cilvēka identitāti kā „EGO” 
sfēru ietekmējošie faktori: veselīgs 
dzīvesveids, izpratne par dzīves vērtībām, 
laulība vai vientulība, brīvais laiks, mājas 
ekonomika, krīzes un kritiskās situācijas. 

2/2 Lekcija/ seminārs 

5. Sociālā pedagoga 
atbalstošā darbība 
gerontoloăiskajam 
klientam. 

Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem: 
iespējas (aprūpe dzīves vietās, dienas 
centros, pašvaldību pansijās, grupu 
dzīvokĜos u.c.) 
Sociālā pedagoga izpratne un 
ieinteresētība mijiedarbībā ar veco cilvēku 
respektēt viĦa psiholoăiskās un sociālās 
vajadzības 

4 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Students sagatavo 2 seminārus par tēmām: 
1. Gerontoăenēzes perioda dažādu vecuma posmu psiholoăiskais raksturojums. 
2. Sociālā pedagoga iespējamā palīdzība vecajam cilvēkam. 

 
Prasības KRP iegūšanai  
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Alternatīvās  aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Sociālās palīdzības 
fonds, 2002 

2. Ābele A., Gerontoloăiskā sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā. 
– Rīga: SDSPA „Attīstība”, 1999 

3. Danilāns A., ZariĦš Z., Kas izmainās cilvēkam novecojot?// Veselība 
Nr. 3, 1989 

4. Džordža Ž., Globāla novecošana – kāda ir sociālā darbinieka loma? 
Dzīves jautājumi V – Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2000. – 23.-44.lpp. 

5. Laškova I., Gujare I., Pieaugušo sociālās aprūpes institūciju 
standarti// Sociālais darbinieks – 8, Nr.3, 2003 

6. Lieăeniece D., Ievads androgoăijā. (2.un 3.nodaĜa) – Rīga: RaKa, 
2002 

7. Lieăeniece D., Daži gerontopsiholoăijas aspekti un sociālā 
darbinieka iespējamā palīdzība vecajam cilvēkam. Rokasgrāmata 
sociālā darba speciālistiem. Liepāja: Liepājas pils.domes Sociālais 
dienests, 2007, 272.-285.lpp. 

8. LiepiĦa S., Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti. – Rīga: RaKa, 
1998 

9. Kulbergs J., Krīze un attīstība. – Liepāja: LPA, 1998 
10. Rumba S., Gerontoloăiskā sociālā darba specifika. Dzīves jautājumi 

IX, Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2006 
11. Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem Latvijā 2005/ Statistika un 

analīze. – Rīga: SPP, 2007 
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12. Svence G., Attīstības psiholoăija. Vecums, vēlīnie brieduma gadi. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 1999 

13. Психология человека. Oт роҗдения до смерти. 
Психологическая  енциклопедия. Полный курс психологии 
развития. Под ред. A.A. Peaна – Caнkт-Петербург, Mocквa 
„Пресс”, 2001. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. KrūmiĦš J., Iedzīvotāju mūža ilgums – tendences un palielināšanās 
problēmas. – Rīga: LU, 1993 

2. Piuše L., Sociālais darbs un cilvēktiesības sociālo pārmaiĦu laikā 
Eiropas Padomes skatījumā. – Rīga: SDSPA „Attīstība”, 1999. 

3. Cornelius S.U., Caspi A., 1987. Everyday problem solving in 
adulthood and old age // Psychology of Aging 2 (2), 144 – 153. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

 

 
Kursa autors:  Daina Lieăeniece 15.09.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Sēdes protokola Nr. 2 02.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras  Datums 
Katedras vadītājs:  L. Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 1 no 2 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski 1.moduĜa „Cilv ēka dzīves cikli” eksāmena darbs  
*Kursa nosaukums angliski Examination paper on module 1 Cycles  of  Human Life 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Visp.ped.kat. Dr.paed., profesore 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

- 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Visi modulī iekĜautie studiju kursi: Attīst.psih.teor.; 
Pirmssk.audz.; Skolas ped.; Andrag.pam.; Geront.; 
1.mod.prakt.  

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Izvērtēt cilvēku dzīves problēmas, to savstarpējo saistību un 
ietekmi cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Izvēlēties problēmu, kura tiks apskatīta patstāvīgajā darbā 
1. moduĜa tematikas ietvaros. 
2.Izstrādāt eseju. 
3.Aizstāvēt savu pētījumu un iesaistīties diskusijā par 
1.modulī apgūto. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja izvērtēt problēmas cilvēka dzīvē. 
Prasmes aizstāvēt savus uzskatus. 

Kursa valoda  
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Izpētīt cilvēku attiecības, rast 
problēmu risinājumu un aizstāvēt 
izvirzītās problēmas risinājumu. 
Veids – eseja. 
 
 
 

To study relationship among people, to work out and 
defend the solution of the  problem under discussion. 
Type - an essay. 
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Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 2 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Ieteikumi esejas izstrādei 2 Seminārs 
Izstrādātās esejas izvērtējums, izvirzīto atziĦu 
aizstāvēšana. 

4 Seminārs 

Diskusija par 1.modulī „Cilv ēka dzīves cikli” 
izvirzītajām problēmām  

4 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Darbs ar izvēlēto literatūru. 
AtziĦu apkopošana. 
Esejas izstrāde. 

70 

*Prasības KRP iegūšanai 1. modulī iekĜauto studiju kursu saturu iepriekšēja 
apguve. 
Problēmas izvirzīšana. 
Esejas izstrāde. 
AtziĦu aizstāvēšana. 
Piedalīšanās diskusijā. 

*Mācību pamatliteratūra 1.moduĜa studiju kursos norādītā literatūra. 
Mācību papildliterat ūra Personīgi izvēlēta atbilstoša literatūra 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 A.Līdaka 1.09.2009. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS Soci2011 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar sociālā darba pamatjēdzieniem un 

darbības principiem vēsturiskā skatījumā, rosinot izpratni par 
tendencēm , kas ietekmē sociālo darbu. Veidot zināšanu pamatu 
praktiskai darbībai un turpmākām studijām, attīstot studentu spēju 
patstāvīgi vākt vēsturisku informāciju. 

Kursa uzdevumi 1.Apzināt sociālā darba būtību vēsturiskā  kontekstā, kristietība – 
reliăiskā kustība, labdarība – zinātniskā filantropija. 
2.Veidot izpratni par sociālā darba profesijas aizsākumiem un 
attīstību līdz musdienām. 
3.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm. 
4.Noteikt klienta un klientu sistēmas , sabiedrības kopumā sociālās 
vajadzības un identificēt sociālās problēmas. 
5Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā.  
6.Veidot izpratni par sociālā darbinieka profesionālo kompetenci. 
 7.Veidot prasmi veikt pētījumus par institucionālā sociālā darba 
attīstību.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilveidota izpratne par sociālā darba būtību, attīstību, 
profesionalizāciju, misiju. 
Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
izmantojamām teorijām. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni informācijas vākšanā un analīzē. 

Kursa valoda Latviešu 
 

Kursa nosaukums Sociālā darba vēsture 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību vēsturiskā skatījumā. 
Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  Sociālā darba vēsturiskais skatījums ārzemēs. Sociālā darba pirmsākumi 
un attīstība Latvijā laika periodā no 19. Gadsimta līdz padomju varas nodibināšanai. Sociālā darba teorētiskais 
pamats un prakse padomju režīma gados. Sociālā darba atjaunošanas posms. Mūsdienu Latvijas sociālās 
problēmas, to risiāšanas iespējas unsociālās institūcijas, kas ar to nodarbojas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Labdarība un 
kristietība kā sociālā 
darba avots gadsimtu 
skatījumā 
 
 
 
 
 
 
 
2.Sociālā darba 
pirmsākumi pasaulē un 
Latvijā. 
 
 
 
3.Sociālais darbs kā 
zinātne,kā  profesija. 
 
 
 
 
 
 
 
4.Sociālā darba vispārīgs 
raksturojums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Sociālā darbinieka 
profesijas raksturojums. 
 
 
 
 
6.Vērtēšana 
 
 

1.1.Pirms mūsu ēras – Taisnības kodekss 
Babilonijā. Dieva mācība Izraēlā. 
Filantropija Grieėijā. Tradīcijas Romā. 
1.2 Mūsu ērā  līdz 15.gadsimtam -Jēzus 
mācība par cilvēkmīlestību. Ziedojumi 
Romas impērijā. Slimnīcu, nabagu un 
nespējnieku māju veidošanās. Likumu 
pimsākumi. 
1.3.Palīdzības sniegšana nabadzīgajiem 
16.- 18.gadsimtam. 
 
2.1.Sociālā darba  pirmsākumi ASV  un 
Eiropā 19.gadsimtā. 
2.2.Sociālā darba profesijas aizsākumi. 
2.3.Sociālā darba attīstība Latvijā. 
 
 
3.1. Sociālā darba izglītība ( skolu 
veidošanās) 
3.2.Sociālais darbs ar sociālo gadījumu 
(case work). 
3.3.Sociālā darba principi, standarti. 
3.4.Sociālā darba asociāciju veidošanās. 
3.5. Sociālā darba misija. 
 
 
4.1.Sociālā darba attīstības virzieni –
Postmodernais, eksistenciālais, 
feministiskais, humānistiskais, 
psihosociālais darbs.  
4.2.Sociālo problēmu apskats, cēloĦu un 
seku analīze. 
4.3.Sociālā darba mēėi un uzdevumi, 
principi, funkcijas. 
4.4.Sociālā darba prakses modeĜi. 
 
 
5.1.Sociālā darbinieka darbības jomas. 
5.2.Sociālā darbinieka uzdevumi, 
funkcijas,profesionālās lomas. 
5.3.Sociālā darbinieka darbības principi, 
standarti, profesionālā ētika. 
 
6.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
6.2.Pašnovērtējums. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija, seminars 
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7.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

 
7.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
7.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

 
2 

 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sociālā darba teoriju alternatīvo aprakstu apkopojums dažādu autoru 
skatījumā 
2. Sociālā darbā izmantojamo teoriju un pieeju salīdzinājums ar 
sociālajā pedagoăijā izmantojamām teorijām un pieejām. 
3. Sociālā gadījuma apraksts un teorētiska analīze. 
4.Dažādu teoriju un pieeju ietekme sociālajā darbā. 
 

 
12 
 
12 
 
12 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca Attīstība. R.2000. 

2.Midglijs Dž. Sociālā attīstība. Attīstības perspektīvas sociālajā labklājībā. 
Kserokopija,Attīsttība. 
3..Peins M.Mūsdienu sociālā darba teorija.Attīstība. Kserokopija. 
4.Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001. 
5.NSDA Standarti sociālajiem darbiniekiem.Attīstība.Kserokopija 
6.Lasmane Z.Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā. 
Attīstība.Rīga.1995.g. - 2006.g. 
7.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. I – XII 
sējumam.R.;SDSPA „Attīstība” 
8.Sociālā darbinieka profesijas standarts. 
9.Zemīte Ē. Sociālā darba pamati 
10.Rubenis A.Senās grieėijas dzīve un kultūra. R: Zvaigzne.1994.g. 
12. Sociālo darbinieku sākotnējā un vēlākā apmācība, Ħemot vērā viĦu mainošos 
lomu. Eiropas padomes Sociālās politikas dokuments. 

Mācību papildliterat ūra 1.Tillere I. Sociālā darba izglītība Latvijā.R.SDSPA „Attīstība” 1999.g. 

2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 

3.Puiše L. Sociālais darbs un cilvēktiesības sociālo pārmaiĦu laikā Eiropas 
padomes skatījumā, R.SDSPA „Attīstība” 1999.g. 

4.Globālie sociālā darba izglītības un prakses standarti. R.SDSPA „Attīstība” 
2008.g. 

5.Fook.Jan. Social Work: Critikal Theory and practice. Sage 
Publications.London,2002. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 

 
 
Kursa autors:  I. Vereščagina 01.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  L.Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS Soci2012 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar dažādām teorijām, kuras iespējams pielietot 

sociālajā darbā.Rast izpratni par teoriju pielietošanas iespējām 
praksē, darbā ar klientu, klientu grupām risinot sociāla rakstura 
problēmas. 

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā.  
3.Izzināt sociālajā darbā pielietojamās teorijas un pieejas,un to 
nozīmi sociālo problēmu risināšanā. 
4.Veidot izpratni par sociālā darba teoriju kultūras atšėirībām, 
teoriju savienojumu, teoriju un prakses attiecību veidiem.  
5.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseĜošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām.  
6.Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
izmantojamām teorijām. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos. 
 

Kursa valoda Latviešu 

Kursa nosaukums Sociālā darba teorijas 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērėiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamām teorijām un pieejām, to 
būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas 
būtību, dažādu teoriju un pieeju ietekme sociālajā darbā, to praktiskais pielietojums sociālās iejaukšanās 
procesā. Metodoloăiskie principi sociālo problēmu risināšanā.. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1Sociālā darbinieka 
profesijas raksturojums. 
 
 
 
 
2.Sociālā darba vispārīgs 
raksturojums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Sociālā darba teorijas 
un pieejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Sociālā darba teoriju 
salīdzinājum s un analīze 

1.1Sociālā darbinieka darbības jomas. 
1.2.Sociālā darbinieka uzdevumi, 
funkcijas,profesionālās lomas. 
1.3.Sociālā darbinieka darbības principi, 
standarti, profesionālā ētika. 
 
2.1.Sociālo problēmu apskats, cēloĦu un 
seku analīze. 
2.2.Sociālā darba mēėi un uzdevumi, 
principi. 
2.3.Sociālā darba saistība ar citām 
zinātnēm.- pedagoăiju, filozofiju, 
socioloăiju, statistiku, jurisprudenci, 
psiholoăiju, ekonomiku u.c. 
2.4.Sociālā darba prakses modeĜi. 
 
3.1.Sociālā darba teoriju un pieeju 
raksturojums, un salīdzinājums ar citām 
zinātĦu nozarēm.Definīcijas. 
3.2.Sociālā darba teoriju nozīme sociālo 
problēmu risināšanā. 
3.3.Sociālā darba teoriju kultūras 
atšėirības, teoriju savienošana. Argumenti 
„par”un „pret”eklektismu. 
3.4.PieĦēmumu veidošanās metodoloăiskie 
principi sociālo problēmu risināšanā 
3.5.Sociālā darba teoriju alternatīvie 
apraksti. 
3.6.Dažādi teoriju un prakses attiecību 
veidi. 
3.7.Sociālā darbā plašāk pielietoto teoriju 
raksturojums un analīze:  
-Psihodinamiskās teorijas; 
-Biheiviorālā teorija/ uzvedības 
modifikācijas teorija, kognitīvā teorija/ 
sociālās mācīšanās teorija, 
-Lomu teorija, 
-Sistēmu teorija/ Ekoloăikā sistēmu teorija 
-Radikālā teorija, 
-Eksistenciālisma un humānisma teorija, 
-Krīzes intervences teorija, 
-Uz mērėi centrētā teorija u.c. 
 
4.1.Sociālo problēmu risinājums sociālā 
darba teoriju ietvaros. 

4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 



AKCEPTĒTS Studiju padomē 
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī  Lappuse 3 no 3 

 
 
 
5.Vērtēšana 
 
 
 
6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

4.2.Sociālā darba teoriju atbilstība sociālā 
darba prasībām. 
 
5.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
5.2.Pašnovērtējums. 
 
6.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
6.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Lekcija, seminars 
 
 
 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sociālā darba teoriju alternatīvo aprakstu apkopojums dažādu autoru 
skatījumā 
2. Sociālā darbā izmantojamo teoriju un pieeju salīdzinājums ar 
sociālajā pedagoăijā izmantojamām teorijām un pieejām. 
3. Sociālā gadījuma apraksts un teorētiska analīze. 
4.Dažādu teoriju un pieeju ietekme sociālajā darbā. 
 

 
12 
 
12 
 
12 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca Attīstība. R.2000. 

2.Midglijs Dž. Sociālā attīstība. Attīstības perspektīvas 
sociālajā labklājībā. Kserokopija,Attīsttība. 
3..Peins M.Mūsdienu sociālā darba teorija.Attīstība. 
Kserokopija. 
4.Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001. 
5.NSDA Standarti sociālajiem 
darbiniekiem.Attīstība.Kserokopija 
6.Lasmane Z.Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā. 
Attīstība.Rīga.1995.g. - 2006.g. 
7.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. I 
– XII sējumam.R.;SDSPA „Attīstība” 
8.Sociālā darbinieka profesijas standarts. 
9.Zemīte Ē. Sociālā darba pamati 

Mācību papildliterat ūra 2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 
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Katedras vadītājs:  L.Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vinita Latušk ēvica Pedagoăijas katedra Asistente, Prof.Mag. Soc.d. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Sociālā darba vēsture, pamatzināšanas ăeogrāfij ā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi Gūt kritisku izpratni par aktualitātēm sociālā darba sfērā dažādās 

pasaules valstīs; prast analizēt dažādas sociālas problēmas 
attiecīgas kultūras kontekstā;  

*Kursa uzdevumi Sociālā darba specifikas izzināšana dažādās valstīs un kontinentos; 
lai padziĜinātu izpratni par jaunākajiem sasniegumiem un 
tendencēm profesionālajā sociālajā darbā; 
Izzināt globalizācijas un kultūras kontekstu ietekmi uz sociālo 
problēmu risināšanas procesiem;  
Veikt pētījumu par sociālo darbu kādā no pasaules valstīm un 
analizēt un salīdzināt iegūtos datus ar sociālo situāciju Latvijā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kritiskās domāšanas praktizēšana, holistiska pieeja sociāliem 
jautājumiem, prasme rīkoties ar IT informācijas ieguvei, prasme 
apkopot informāciju, salīdzināt, analizēt, secināt. 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa gaitā studenti tiek mudināti uz kritisku izpratni 
par aktualitātēm sociālā darba sfērā dažādās pasaules 
valstīs; aktualizējot prasmi analizēt dažādas sociālas 
problēmas un sociālā darba specifiku attiecīgas kultūras 
kontekstā, Ħemot vērā globalizācijas un kultūras 
kontekstu ietekmi uz sociālo problēmu risināšanas 
procesiem, un salīdzināt ar pašmāju pieredzi 

Students are encouraged for critical thinking and 
understanding about topicalities of different 
countries in the sphere of social work. The emphasis 
is put on ability to analyze social problems and 
social work specifics in particular cultural context 
and processes of globalization comparing with social 
work experience of our own culture.  

 
 
 

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs pasaulē 
*Kursa nosaukums angliski Social Work in the World 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
1. Sociālais darbs Āfrikā:  galvenās sociālās problēmas, 
atšėirības starp valstu grupām, politikas un reliăijas ietekme uz 
sociālo problēmu izpratni un risinājumu veidiem 

6  2 lekcijas 
1 seminārs 

2. Sociālais darbs LatīĦamerikā un Āzijā: galvenās sociālās 
problēmas, atšėirības starp dažādām valstīm un valstu grupām, 
politikas un reliăijas ietekme uz sociālo problēmu izpratni un 
risinājumu veidiem 

8 2 lekcijas  
2 semināri 

3. Sociālais darbs ASV: sociālā darba jomas, aktualitātes, sociālā 
darba specifika ASV kultūras kontekstā, pārmantotā pieredze 

8 2 lekcijas  
2 semināri 

4. Sociālais darbs Eiropā: sociālo problēmu atšėirības 
Rietumeiropas, Austrumeiropas un ZiemeĜeiropas valstīs, sociālo 
problēmu risināšanas veidi un taktikas, valsts politika un 
sociālais darbs 

10 2 lekcijas  
3 semināri 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas, meklējot informāciju par sociālo darbu dažādās 
pasaules valstīs, analizējot to attiecīgās valsts kultūras konteksta 
gaismā un kritiski salīdzinot ar personīgo pieredzi un sociālā darba 
situāciju Latvijā 

48 

 
*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30% 

Aktivit āte semināros - 20% 
Pētījums par sociālā darba specifiku kādā valstī vai valstu grupā: 
iesniegts rakstiski, apjoms 8-10 lpp. – 40% 
Pētījuma prezentācija – 10% 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. Ābele A., Eglīte E., Cielēna I. Kopenhāgenas deklarācijas un 

darbības programmas satura analīze.- Dzīves jautājumi III.- Rīga: 
SDSPA "Attīstība", 1998.  
2. Gorlova D. Sociālās problēmas identificēšana sabiedrībā.- 
Dzīves jautājumi VI.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 2001.  
3. Rodžers M.E. Sociālā darba prakse makrolīmenī. - Dzīves 
jautājumi II.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 1996. 

Mācību papildliterat ūra Fook, Jan. Social Work: Critical Theory and practice. Sage 
Publications, London, 2002 
Powel, Fred. The politics of Social Work. Sage Publications, 
London, 2001 
Tan, N. and Enval E. eds. Social Work around the world. IFSW 
Press. 2001 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

International Social Work, Sage Publications, ISSN 0020-8728 

 
 
Kursa autors:  V. Latuškēvica 20.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas Nr. 5  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:   20.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 



AKCEPTĒTS Studiju padomē 
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī  Lappuse 1 no 4 

KURSA KODS SociP489 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture, Sociāla darba teorijas, 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīties ar sociālas likumdošanas  vēsturisko  attīstības 

gaitu, likumdošanas tiesībām, likumdošanas  hierarhiju,  
sociālo  likumu  veidiem, likumu  izpausmēm, spēkā esošām 
 tiesību normām likumu, to praktiska  pielietošana  sociālo 
 situāciju  risināšanas gadījumos. 
 

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm un to 
pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošiem normatīviem aktiem. 
3.Izzināt sociālajā darbā pielietojamom likumus un citus 
normatīvos aktus, un to nozīmi sociālo problēmu risināšanā. 
4.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseĜošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām, pamatot to ar attiecīgām likuma normām. 
5..Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
izmantojamām likuma normām.. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos. 
 

Kursa nosaukums Sociālā likumdošana 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 



AKCEPTĒTS Studiju padomē 
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī  Lappuse 2 no 4 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērėiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamo normatīvo bāzi – 
likumdošanu, to būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  sociālās 
drošības koncepciju, sociālās tiesības, to ietekmeisociālajā darbā. Metodoloăiskie principi sociālo problēmu 
risināšanā.. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Likumdošanas  
tiesības 
 
 
 
 
 
2. Normatīvo  tiesību  
aktu  hierarhija 
 
3.  Sociālie  likumi 
 
 
 
 
 
4.  Sociālās  tiesības  un  
sociālie  likumi 
 
 
5. Sociālās  aizsardzības 
vēsturiskais apskats 
 
. 
 
6.Sociālās aizsardzības, 
drošības sistēma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Likumprojektu vispārīgie principi; 
1.2.Likumu  sagatavošanas procesa  
stadijas; 
1.3.Likumu  metodoloăijas prasības; 
1.4.Anotēšanas  prasības  likuma  projekta 
iesniedzējiem. 
 
2.  Normatīvo  tiesību  aktu  hierarhija.  
 
3.1.Likumu  definīcija; 
3.2.Sociālo  likumu  veidi (socioloăijā) 
3.3.Sociālo  likumu iedalījums pēc 
dažādiem  kritērijiem. 
 
 
4.  Sociālās  tiesības  un  sociālie  likumi.
   
 
 
5.1.Sociālās  aizsardzības vēsturiskais 
apskats.  
5.2.Sociālās  apgādības  likums. 
 
 
6.1.Sociālās  drošības  sistēma. 
6.2.Sistēmas nodrošinājuma pamatprincipi. 
6.3.Sociālie  pamatlikumi. 
6.4.LR Likums  " Par sociālo drošību "  
6.5.LR Likums  " Par sociāliem 
pakalpojumiem un sociālo  palīdzību " 
6.6.LR Valsts sociālo pabalstu likums. 
6.7.LR  likums  " Par  sociālo nodokli ", 
6.8.LR Likums  ''' Par valsts sociālo 
apdrošināšanu. 
6.9.LR MK Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni un pabalsta 
apmeru GMI līmeĦa nodrošimāšanai. 
6.10.Likumi, lēmumi  Sociālās  palīdzības 
jomā  
6.11.Likumi,lēmumi Sociālās aprūpes 
jomā. 
6.12.Likumi,lemumi Sociālās 
rehabilitācijas jomā . 
6.13.Likumi, lēmumi personu ar īpašām 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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5.Vērtēšana 
 
 
 
6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

vajadzībām  sociālajā  aizsardzībā  un  
palīdzībā.  
6.14.Pašvaldību lēmumi, saistosie 
noteikumi  sociālās palīdzības, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas  jomā.
  
 
9.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
9.2.Pašnovērtējums. 
 
10.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
10.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi  
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sociālo likumdošanas aktu izzinašāšana 
 
2. Pētīt normatīvo aktu bāzi sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 
3.Normatīvas aktu bāzes iepazīšana par sociālām institūcijām. 
 
4.Pašvaldību saistošo noteikumu izpēte. 
 
5.Galveno jēdzienu skaidrojums, pamatojums sociālajās tiesībās 
 
6.Socialā gadījuma, situācijas analīze likumdošanas aktu kontekstā. 
 

 
12 
 
12 
 
12 
 
12 
 
12 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Zinātnisko  rakstu  krājums  " Tiesību  spogulis I " 

Turība,1999.g. * 
2. "Cilvēks  un  dzīve  socioloăijas skatījumā, LU, Rīga 

1996.g. * 
3. Starptautisko  līgumu  krājums "Cilvēka  tiesības" , I 

sējums 1. un 2. daĜa, Apvienotās Nacijas Nujorka  un 
ŽeĦēva , 1994.g. * 

4. Kopenhāgenas  deklarācija un  darbības  programma, 
SDSPA "Attīstība", Rīga, 1996.g. * 

5. Lekciju konspekti Pašvaldību mācību centā Rīgā  
2000.g.,2003.g. 

6. Likumu un normatīvo dokumentu  krājums " Sociālā  un  
darba  likumdošana"  

7. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums " Sociālā  
palīdzība" 

8. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā  
apdrošināšana " 

9. Civillikums. Civilprocesa  kodekss. * 
10. Sociālā  darba terminoloăijas vārdnīca, Augstskola 

"Att īstība".2000. 
11. Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 

2001. 
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Mācību papildliterat ūra 2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 

rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 

www/likumi.lv 

www/lm.gov.lv 

www//saeima.lv 

 

 
 
Kursa autors:  I. Vereščagina 01.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  L.Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS Soci4014 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture; Sociālā darba teorijas. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar sistēmteorijām, modeĜiem un metodēm, to 

pielietošanas iespējām. Rast izpratni par  sociālā darba modeĜu un 
metožu daudzveidību. Attīstīt sistēmiskās domāšanas prasmes. 

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm 
sociālajā sistēmā. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas sistēmas ietvaros. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
sistēmā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā.  
3.Izzināt sociālajā darbā pielietojamās sistēmteorijas un pieejas,un 
to nozīmi sociālo problēmu risināšanā, kā vienotā sistēmā. 
4.Veidot izpratni par dažādām  sistēmām sociālā darba ietvaros.  
5.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseĜošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām.  
6.Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē 
sistēmskatījumā. 
7.Apgūt eko-sociālo sistēmu pieejā balstītu tiešās prakses modeli 
sociālajā darbā un tā praktisku pielietošanu problēmsituācijas 
analīzē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
izmantojamām sistēmteorijām. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos sistēmteoriju ietvaros. 
 

Kursa nosaukums Sociālā darba modeĜi, sistēmteorijas um metodes 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo kontaktu tīkla apzināšanu, veidošanu 
un atbalstīšanu, problēmu risināšanas procesu. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamām  sistēmteorijām, to 
būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver  svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas 
būtību un problēmskatījumu un risinājumu sistēmteoriju kontekstā.  Sociālajā darbā izmantojamās metodes un 
pieejas, sociālā darba modeĜi. Holisma pieeja sociālajā darbā.Sociālā darba vispārīgās metodes. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Sociālo sistēmu 
teorijas un 
pamatproblēmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Domāšanas sistēmas 
un sistēmiskas 
domāšanas būtība. 
 
3.Sociālā darba sistēmas. 
 
 
 
 
 
 
4.Vispārējās sistēmu 
teorijas pamatprincipi. 
 
 
 
5.Sociālā darba modeĜi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Sociālā darba 
metodoloăiskie principi. 
 

1.1.Sistēmas būtība, definējums, 
savstarpējā saistība ar citām sistēmām. 
1.2.Sociālās sistēmas būtība, attīstība, 
mijiedarbība. 
1.3.Sociālo sistēmu teorijas galvenie 
pieĦēmumi. Uzskats par cilvēku, klientu. 
1.4.Sistēmu teoriju formas. Vispārējās 
sistēmas teorija. Ekoloăiskās sistēmas 
teorija. 
1.5. Sistēmas teorijas pamatidejas. 
1.6.Sistēmas teorijas darbības 
pamatprincipi. 
1.7.Sistēmiskā paradigma – teorētisko 
atziĦu kopums. 
1.8.Sociālā darba pamatparadigma. 
 
2.1.Sistēmiska domāšana un kreativitāte. 
2.2.Personība un sabiedrība sistēmiskās 
domāšanas perspektīvā. 
 
3.1.PārmaiĦu aăentu sistēma. 
3.2.Klientu sistēma. 
3.3..Mērėu sistēma. 
3.4.Darbības sistēma. 
3.5.Profesionālā sistēma. 
3.6.Atgriezeniskās saites sistēma. 
 
4.1.Sistēmu modelis sociālā darba 
praksē.Struktūra, elementi, organizācija. 
4.2.Sistēmu dinamika un likumsakarības. 
 
 
5.1.Izpatne par sociālā darba modeĜiem. 
Definīcija. 
5.2.Modelēšana kā izziĦas metode par 
pētāmo problēmu. 
5.3.Problēmas risināšanas modelis. 
5.4.Sociālā darbinieka uzdevumi, 
funkcijas,profesionālās lomas problēmas 
risināšanā. 
 
6.1.Individualizētas izpratnes princips. 
6.2.Mijiedarbības izpratnes un rīcības 
nodrošināšanas princips. 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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7.Sociālā darba metodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8..Vērtēšana. 
 
 
 
9.Sociālā darba 
speciālistu profesionālā 
pilnveide. 

6.3.Sistemātiskuma princips. 
6.5.Sociālloăiskās domāšanas princips. 
6.6.Sociālās ētikas princips. 
6.7.Kreativitātes princips. 
6.8.Sociālajā darbā pielietoto citu principu 
analīze. 
 
7.1.Izpratne par sociālā darba metodēm. 
7.2.Vispārīgās metodes, to raksturojums. 
7.3.Sociālo problēmu identificēšanas 
metožu grupa, raksturojums un 
pielietojums praktiskajā darbībā. 
7.4.Novētēšanas metožu grupas 
raksturojums un pielietojums. 
7.5.Problēmas risināšanas metodes. 
7.6.Sociālā darba pētījumu metodes. 
7.7.Sociālā darba metodes dažādu 
teorētisko pieeju ietvarā. 
7.8.Sociālā darba metodes iedalījums 
mikro, mezo un makro līmeĦos. 
7.9.Sociālā darba elektroniskās metodes. 
7.10.Sociālā darba metožu pielietošana . 
 
8.1. Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
8.2.Pašnovērtējums. 
 
9.1.Sociālo problēmu risinājums sociālā 
darba teoriju ietvaros. 
9.2.Sociālā darba teoriju atbilstība sociālā 
darba prasībām. Teoriju nākotnes attīstība. 
9.3.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības 
 
 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sistēmas ap mums un mēs sistēmās.Sistēmisma būtība un praktiskā 
nozīme. 
2. Sociālā darbā izmantojamo metožu apkopojums un salīdzinājums 
dažādu teoriju ietvaros. 
3. Sociālā gadījuma apraksts un teorētiska analīze sistēmteorijas 
kontekstā. 
4. Sociālā darbinieka lomas sociālo gadījumu risināšanas procesā. 
5. Sociālā darba teoriju attīstības nākotne.  
6.Sociālā darba principu daudzveidība. 
 

 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
8 
8 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca Attīstība. R.2000. 

2.Midglijs Dž. Sociālā attīstība. Attīstības perspektīvas 
sociālajā labklājībā. Kserokopija,Attīsttība. 
3..Peins M.Mūsdienu sociālā darba teorija.Attīstība. 
Kserokopija. 
4.Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001. 
5.NSDA Standarti sociālajiem darbiniekiem.Attīstība. 
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Kserokopija 
6.Lasmane Z.Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā. 
Attīstība.Rīga.1995.g. - 2006.g. 
7.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. I 
– XII sējumam.R.;SDSPA „Attīstība” 
8.Sociālā darbinieka profesijas standarts. 
9.Zemīte Ē. Sociālā darba pamati 
10.Stepney Paul. Social work, models, methods and theories. 
11.Compton R.Galaway B. Social work process. 
 
 

Mācību papildliterat ūra 1.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 

2.Broks A. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. R. Zinātne 1998. 
3.Inne R. Sociālo pētījumu datu matemātiskā apstrāde. R. SDSPA 
„Att īstība”. 1999.g. 
4.Šūberta M. Intervēšana sociālā darba praksē.R. . R. SDSPA 
„Att īstība”. 2000.g. 
5.Fook.J. Social Work: Critical Theory and Practice. – London: 
Sage Publication, 2002. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 
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* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 24 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4;P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads specialitātē, Sociālā darba teorijas, Sociālā likumdošana 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Pilnveidot topošo sociālo darbinieku profesionālo kompetenci 

darbam ar indivīdu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas prasmes sociālā gadījuma vadīšanā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar sociālā darba mērėiem, uzdevumiem, principiem, 
dokumentāciju darbā ar indivīdu, kā arī ar gadījuma vadīšanas un novērtēšanas pamatprincipiem. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, semināri, 
praktisk ās nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

 
 
Sociālais darbs ar 
indivīdu 

 
Sociālā darba ar indivīdu vēsturiskie 
aspekti; 
Sociālā darba ar individuālu gadījumu 
mērėi, uzdevumi un teorētiskā bāze; 
Sociālās problēmas, to raksturojums un 
klasificēšana, 
 sociālo un vides faktoru ietekme uz 
indivīdu. 
Sociālo vajadzību veidi 
 Sociālā darbinieka profesionālās darbības 
ar sociālo gadījumu principi ( vispārīgie 
darbības principi; darbības principi, kas 
attiecas uz problēmas risināšanu) 
Sociālā gadījuma vadīšana:  

• fāzes,  
• pielietojamās metodes, 
•  teorijas, 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12+12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Sociālais darbs ar indivīdu 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
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• lomas. 
Sociālā darba ar indivīdu novērtējuma 
metodika. 
Sociālā darbinieka darbība klienta 
līdzdalības veicināšanā. 
Klienta lietas sakārtošana, dokumentācija. 
StarpprofesionāĜu komandas un 
starpinstitucionālā sadarbība individuāla 
gadījuma risināšanā. 
Problēmsituāciju risināšana 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mācību literatūras studijas. 
Izmantojot dažādus izziĦas avotus apkopojiet tabulā definīcijas, kurās 
tiek definēts sociālais darbs ar indivīdu. 
Atrodiet un sniedziet jēdziena ‘’klients’’ interpretāciju sociālajā darbā. 
Iepazīties ar Zemītes Ē. mācību grāmatā apkopotajām sociālā darba 
metodēm un noskaidrot, kuras no tām visbiežāk pielieto darbā ar 
indivīdu. 
Izlasiet Gumbinas G, Kampares I un LiepiĦas Z. Rakstu ‘’Pētniecības 
metodes sociālā darba mikropraksē’’ un noskaidrojiet, kādas 
pētniecības metodes sociālais darbinieks var pielietot mikropraksē. 
(Dzīves jautājumi VII, 2002. -232 -248.lpp.) 
Uzrakstiet problēmsituāciju un sociālā darbinieka iejaukšanās gaitu. 

 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām 
teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, 
pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaĦas un prasmes, piedāvāt konkrētu 
darbības modeli situācijas risināšanā.  

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Dzīves jautājumi V. – Rīga: SDSPA ‘’Attīstība’’, 2000. -211. -253lpp. 
2. Džives jautājumi VII, 2002. 
3. Reinholde I., Vanaga D.Sociālais darbs ar augsta riska ăimenēm. Rīga: 

SDSPA ‘’Attīstība, 2002. -163 lpp. 
4. Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga:SDSPA 

„Att īstība” 
5. Liep B.Sociālo gadījumu vadīšanas problemātika sociālo pakalpojumu 

sniegšanā ăimenēm: Mācību metodisks līdzeklis. –Rīga: SDSPA 
‘’Att īstība’’, 2000 -136lpp. 

6. ZemīteĒ.Sociālā darba pamati. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2003 – 
203lpp. 

7. ZemīteĒ.Sociālā darba metodes. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2001.– 
263lpp. 

8. Dārzniece E., Didrihsone N.,JaunbērziĦa A. U.c. Iedrošināšanas funkcija 
sociālā darba mikropraksē//Dzīves jautājumi:Zinātniski metodisks rakstu 
krājums VI. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2001.– 29 – 42lpp. 

http://www.likumi.lv Sociālā likumdošana 
http://www.lm.gov.lv 

 
Kursa autors:  Svetlana Lanka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vinita Latušk ēvica Pedagoăijas katedra Asistente, Prof.Mag.S. d. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Sociālais darbs ar indivīdu, Sociālā darba teorijas un metodes 

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi Gūt zināšanas par sociālā darba specifiku, strādājot ar grupu. 

Attīstīt praktiskās iemaĦas sociālajā darba ar grupu. 
*Kursa uzdevumi Iepazīties ar jēdzieniem sociālajā darbā, kas raksturo grupu un tās 

veidus. 
Gūt priekšstatu par sociālā grupu darba nozīmi un efektivitāti 
dažādu mazaizsargātu klientu grupu problēmu risināšanā un dzīves 
kvalitātes paaugstināšanā. 
Gūt priekšstatu par sociālā grupu darba organizēšanas un 
vadīšanas procesu, grupas veidošanās dinamiku. 
Apzināt un apgūt grupu darbā izmantojamās sociālā darba 
prasmes, lomas un metodes. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par sociālā darba specifiku, strādājot ar grupu, prasme 
pielietot atbilstošas metodes, apkopot informāciju, salīdzināt, 
analizēt, secināt. 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa gaitā studenti gūst priekšstatu par sociālā darba 
ar grupu specifiku, tā nozīmi un efektivitāti 
mazaizsargātu klientu problēmu risināšanā un 
resocializācijā. Tiek veicināta izpratne par grupu darba 
organizēšanas un vadīšanas pamatprincipiem, un 
grupas dinamiku. Praktiskās nodarbībās tiek apzinātas 
un apgūtas grupu darbā izmantojamās sociālā darba 
metodes. 

Within the study course students get an idea about 
the social work with groups, its specificity and the 
role in re-socialization of social work clients. The 
understanding about group work planning, leading, 
phases of group work, practice guidelines, and 
evaluation are also considered. 

 

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs ar grupu 
*Kursa nosaukums angliski Social Work with Groups 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
Jēdzienu “grupa”, „sociālais darbs ar grupu” analīze. 
Sociālā grupu darba vēsturiskā attīstība.  
Grupas fenomens un tā ietekme uz indivīdu.  

6  2 lekcijas 
1 seminārs 

Grupu darba efektivitāte. 
Grupu veidi un to specifika. 

8 2 lekcijas  
2 semināri 

Sociālā grupu darba organizēšanas un vadīšanas principi: 
Grupas veidošanas pamatprincipi; dalībnieku motivācija;  
grupas dinamika  
Sociālā darba metodes, strādājot ar grupu  

10 2 lekcijas  
3 semināri 

Grupas dalībnieku lomas.  
Grupas vadītāja loma, funkcijas, prasmes un īpašības. 
Sociālā darba ar grupu trūkumi, prognozējamās grūtības un to 
pārvarēšanas iespējas. 

8 2 lekcijas  
2 semināri 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas, patstāvīgi izpētīt un raksturot brīvi izvelētu 
klientu grupu un tās problēmu loku, izstrādāt modeli grupu darbam 
ar izvēlēto klientu grupu. 

48 

 
*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30% 

Aktivit āte semināros - 20% 
Pētījums par sociālā darba specifiku, strādājot ar kādu brīvi 
izvēlētu klientu grupu: iesniegts rakstiski, apjoms 8-10 lpp. – 40% 
Pētījuma prezentācija – 10% 

 
*Mācību pamatliteratūra Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. – Rīga: Kamene, 2002. – 234 lpp 

Reids K. E. Sociālā darba prakse grupās // Buklets. - Rīga: SDSPA 
Attīstība, – 99 lpp.  
Истратова ОН ЭксакустоТВ Справочник по груповой 
психокореции. - Ростов – на-Дону: Феникс, 2008. – 443 стр.  
Ялом И., Лесц M. Груповая психотерапия.- Москва, ..: Питер, 
2009. – 683 стр. 

Mācību papildliterat ūra Apine E. Sociālā darba metodes un specifika darbā ar grupām un 
ăimenēm // Dzīves jautājumi II. – Rīga: Sociālā darba un sociālās 
pedagoăijas augstskola Attīstība, 1996. – 113. – 131. lpp. 
Фопель К.П. Психологические группи. Рабочие материалы для 
ведущего. – Москва: Генезис, 2008. – 253 стр. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Lassner J., Powell K., Finnegan E. Social group work: competence 
and values in practice. pieejas veids: tīmeklis 
http://books.google.lv/books Weil M, Kenneth Chau K. L. Theory 
and practice in social group work. – pieejas veids: tīmeklis 
http://books.google.lv/books  

 
Kursa autors:  V.Latuškēvica  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski 2.1., 2.2. submoduĜu ieskaites darbs 
*Kursa nosaukums angliski Test paper of submodule 2.1, 2.2 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Visp. ped. kat. Dr.paed., profesore 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

2.1., 2.2. submoduĜu studiju kursu saturs 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

.Veicināt profesionālo attīstību. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izpētīt Latvijas sociālo pakalpojumu institūciju veidošanos 
vēsturiskā skatījumā. 
Veidot sociālā gadījuma modeli. 
Izstrādāt teorētisku stratēăisku plānu darbam ar indivīdu vai 
grupu izvēlētā sociālā gadījuma risināšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izvērtēšanas spēju attīstība 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Latvijas sociālo pakalpojumu 
institūciju veidošanos vēsturiskā 
skatījumā. 
Sociālā gadījuma teorētiska 
projektēšana . 
Teorētiski izstrādāta gadījuma 
risināšanas stratēăijas izstrāde. 

To do research on formation of social institutions  in Latvia 
viewed historically.  
To present the issue of individual research and elaborate a 
strategic  working plan with the individual or a group. 
Type  -Theoretical module. 
 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 2 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Projekta izstrādes gaita. Ideju atspoguĜojums. 2 Seminārs 
Izstrādātā projekta aizstāvēšana. 4 Seminārs 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Latvijas sociālo pakalpojumu institūciju veidošanās 
izpēte. 
Sociālā gadījuma teorētiska projektēšana . 
Gadījuma risinājuma variantu meklējumi.. 

34 

*Prasības KRP iegūšanai 2.1., 2.2. submoduĜu studiju kursu satura iepriekšēja 
apguve 
Projekta izstrāde un aizstāvēšana. 

*Mācību pamatliteratūra 2.1., 2.2. submoduĜu studiju kursu satura apguvei 
norādītā literatūra 

Mācību papildliterat ūra Brīvi izvēlēta literatūra 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 A.Līdaka 1.09.2009 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS VadZP093 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture, teorijas, Sociālā darba metodes, modeĜi, sistēmteorija, 
Sociālā likumdošana, Veselība un dzīves apstākĜi, Sociālā 
darbinieka profesijas identitāte.. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi PadziĜināt  un  attīstīt  studentu  zināšanas  vadības  teorijās  

saistībā  ar  sociāla  darba specifiku sociālo institūciju vadīšanā un 
to pielietošanu sociālajā darbā. Palīdzēt  studentiem izprast 
vadības  darba būtību un  specifiskās funkcijas visos sociāla darba 
organizēšanas un vadīšanas līmeĦos. 
 

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par vadības darba problemātiku, sabiedrības 
sociālo vajadzību specifiku, sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem 
un attīstības tendencēm. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu un sociālās institūcijas vadītāja 
vietu mūsdienu sociālās palīdzības struktūrā un  profesionālās 
lomas vadības procesā.  
3.Izzināt  vadības darba  pielietojamās teorijas un pieejas,un to 
nozīmi sociālo institūciju darbībā. 
4.Veidot izpratni par sociālā darba vadības procesa norisi, 
metodoloăiju un metodēm, likumdošanas aktu un citu resursu 
ietvaros. 
 5.Veidot prasmi izstradāt vadības darbības modeli dažādās  
sociālās institūcijās atbilstoši identificētajām sociālajām 
problēmām un vajadzībām.  
6.Modelēt  savu sociālās institūcijas darbības modeli.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darba vadībā 
izmantojamām teorijām, metodēm. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 

Kursa nosaukums Sociālā darba vadības pamati 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, organizāciju struktūru veidošanā, darba koordinēšanā, 
vadības procesa plānošanas, organizēšanas, darbinieku 
motivēšanas prasmes,  kontroles un vadīšanas prasmes dažādos 
līmeĦos. 
Apzinās vadītāja lomu sociālo institūciju vadīšanā. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo  institūciju veidiem, to organizāciju, 
mērėiem, misiju, struktūru.Kurss ietver svarīgākos jautājumus  – vadības metodoloăijas pamati, sociālā darba 
vadības  funkcijas, vadības teorijas un to attīstība, vides ietekme uz sociālā darba vadību, sociālo sistēmu 
vadīšana, sociālo institūciju darbības likumiskais pamatojums, darbības nodrošinājums. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Vadības teorijas 
pamati. 
 
 
 
 
 
2.Organizācijas iekšējā 
un ārēja vide. 
Komunikācija. 
 
 
 
3.Lēmumu pieĦemšanas 
process un metodes.  
 
 
 
 
 
 
4. Plānošanas būtība 
 
 
 
 
 
 
5.Organizēšanas būtība. 
Organizācijas struktūras 
veidošana. 
 
 
 
 
 

1.1.Organizācijas, to veidi. 
1.2.Organizāciju vadība. 
1.3.Vadības hierarhija un vadības līmeĦi. 
1.4.Vadības efektivitāte. 
1.5.Vadības īpatnības dažādās jomās un 
nozarēs. 
 
2.1.Organizācijas vides būtība. 
2.2.Sociālo institūciju vidi ietekmējošie 
faktori. 
2.3.Komunikācijas nozīme vadītāja darbā 
2.4.Komunikāciju veidi un to organizēšana. 
 
3.1.Lēmumu pieĦemšanas nozīme un 
būtība. 
3.2.Lēmumu pieĦemšanas process. 
3.3.Kvantitatīvās lēmumu pieĦemšanas 
metodes. 
3.4.Lēmumu pieĦemsanas efektivitātes 
paaugstināšana. 
 
4.1.Plānošanas jēdziens.  
4.2.Institūcijas mērėu noteikšana un mērėu 
izvirzīšana. 
4.3.Plānošanas organizēšana.  
4.4. Operatītvā, taktiskā un stratēăiskā 
plānošana sociālo institūciju  darba vadībā. 
 
5.1.Organizācijas jēdziens un raksturojums. 
5.2.Darba dalīšana un vadības darba 
apjoma noteikšana. 
5.3.Pilnvaru deleăēšana un atbildības 
pakāpes noteikšana. 
5.4.Sociālo institūciju centralizācija un 
decentralizācija. 
5.5.Sociālās institūcijas veidošanas būtība 

2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskie darbi 
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6.Kontrole, audits. 
 
 
 
 
7.Vadītājs. Vara. 
Iedarbība. Autoritāte. 
 
 
 
 
 
8.Vadīšanas stili, to 
veidošanās un 
efektivitāte. 
 
 
 
9.Vērtēšana 
 
 
 
10.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 
 
 

un to  ietekmējošie faktori. Juridiskais 
pamatojums. 
 
5.6.Sociālās institūcijas veidošana, 
atbilstoši sociālo pakalpojumu sniegšanai. 
 
6.1.Kontroles būtība un tās process 
institūcijās. 
6.2.Kontrole, audits kā līdzeklis darbības  
efektivitates paaugstināšanai institūcijā. 
 
7.1.Vara un ta veidi. 
7.2.Darbinieku rīcības ietekmēšana. 
Motivēšana. 
7.3.Vadītāja autoritāte un to ietekmējošie 
faktori. 
7.4.Vadīšanas problēmas. 
 
8.1.Vadītāja personības raksturojums. 
8.2.Vadītāja uzvedības modeĜi. 
8.3.Vadīšanas stila izvēle atbilstoši 
situācijai. 
8.4.Grupas, komandas attīstības dinamika. 
 
9.1.Darbības rezultātu novērtēšana 
rehabilitācijas procesā. 
9.2.Pašvērtējums. 
 
10.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
10.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminars, 
praktiskie darbi 
 
 
 
Lekcija, seminars, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminars, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminars,  
 
 
 
Lekcija, seminars, . 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sociālā darba vadības teoriju izpēte un analīze. 
 
2.Normatīvo aktu izpēte sociālo institūciju darbības kvalitāte 
pilnveidei. 
 
3.Individuālā struktūrvienības modeĜa   izstrāde izvēlētai mērėa 
grupai, ( klientam). 
 
4.Izstrādāt sociālā dienesta darba vadības modeli  konkrētā vidē. 
(pagastā, novadā, pilsētā).  
 
 
 

 
12 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoăija.RAKA.2003. 

2. Lidumnieks A. Vadīšana ( Menedžments) - R. 2001. 
3. Forands I. Vadītājs un vadīšana,- R.,1999. 
4. Forands I. Stratēăija. Kvalitāte.- R.,2000. 
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5. Volkova T. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu 
apstākĜos- R.,2001. 

6. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija - R,1999. 
7. Kantāne T. Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas konstruēšana. R.2000. 
8. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums ) 

III daĜa, R.1998. 
9. Midglijs Džeims. Sociālā attīstība. Attīstības perspektīvas 

sociālajā labklājībā. 
10. Edeirs Dzons  Efektīva  komunikacija.Asja-1999. 
11. Pikeringa Pega.Personāla vadībaJ.Rozes apgāds 2002. 
12. Pikeringa Pega. Strīdi,nesaskaĦas, konflikti.J.Rozes 

apgāds 2000. 
13. Kvalitātes vadības sistēma  ZBC Latvija 2002. 
14. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums 

)VII daĜa, R.2002. 
15. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums ) 

VIII daĜa, R.2003. 
16. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums ) 

IX daĜa, R.2004. 
17. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums ) 

X daĜa, R.2005. 
18. Dzīves jautājumi .(Zinātniski metodiskais rakstu krājums ) 

XI daĜa, R.2006. 
19. Bukerts G.Polits K. Sabiedrības vadības 

reforma.Salīdzinošā analīze. 2000. 
20. Vadībzinības rokasgrāmata.Roberta Helera 

redakcijā.Zvaigzne ABC,2004. 
21. UkolovsV.,Mass A.,Bistrjakovs I.Vadības teorija.Apgāds 

„Jumava”,2006. 
 

Mācību papildliterat ūra 1.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 
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2 Lekcija  

Kursa nosaukums Personālvadības pamati 



Personāla kvantitatīva un kvalitatīva 
analīze.  
Personāla plānošana. 
Personāla meklēšana. 

1 Lekcija/praktiska 
nodarbība 

Amatu apraksti. Personu īpašības. 
Sludinājums. Pieteikums. 
 

2 Lekcija/praktiska 
nodarbība 

Darbā pieĦemšanas process. Darba  
intervijas: jautājumi, vieta, norise.  
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nodarbība 

Jaunu darbinieku 
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nodarbība 

Darbinieku motivēšanas 
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nodarbība 
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pieteikuma anketu 
 

8 

Izstrādāt darba ( atlases) intervijas  plānu, novadīt darba interviju. 
 
 

6 

Sastādīt darba līgumu 
 

5 

Izstrādāt darba novērtējuma intervijas shēmu. 
 

5 
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o Biznesa psiholoăija / galv. red. Elga Zēăele. - Ikšėile : 
Saules Bite, 2008.  

o Bokums. Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. -
R.Kamane, 2000 

o Edeirs Dž. Efektīva komunikācija : vissvarīgākā vadības 
mākslas metode / Džons Edeirs ; no angĜu val. tulk. 
N.Pētersons ; māksl. V.Didrihsons. - Rīga : Asja, 1999. 

o Ešenvalde I. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : 
JāĦa Rozes apgāds, 2007. 

o Forands I. Personālvadība. – R.:1997. 
o Herbst D. Komunikācija uzĦēmumā / Dīters Herbsts ; no 

vācu val. tulk. Silvija Ăibiete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2007.  

o Latvijas Darba likums ( stājies spēkā ar 2002.gada 
1.jūniju) 

o Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr. 
125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību” – www.likumi.lv  

o Pikeringa P.Personāla vadība. – R., JāĦa Rozes apgāds, 
2002. 

o Spulle A.A. Praktiskais personālmenedžments. – R.:1998. 
 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Pēc studenta izvēles 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 
 
 



AKCEPTĒTS Studiju padomē 
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī  Lappuse 1 no 4 

KURSA KODS CitiPC57 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Vispārēja psiholoăija; 
B  Attīstības psiholoăija; Socialā darba teorijas; Sociālais darbs ar 
indivīdu; Sociālais darbs ar grupu; Sociālā likumdošana; 
Konfliktoloăija, Profesionālā pilnveide; Sociālā darba vadīa. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas un izpratni par  supervīziju, 

profesionālo atbalstu, tās nozīmi sociālajā darbā, ar to saistītiem 
komponentiem, kuri mazina risku darbinieku profesionālaja 
izdegšanā.  
Sniegt izpratni par supervīzijas būtību, tās veidiem, funkcijām un 
mērėiem, lomām un problēmām. Zināt supervīzoram 
nepieciešamās prasmes , tehnikas. 
Sekmēt kompetenču attīstību lai izvairītos no profesionālās 
izdegšanas. 

Kursa uzdevumi 1.Sekmēt izpratni par profesionālā atbalsta – supervīzijas lomu 
sociāla darba speciālistu izdegšanas problēmu mazināšanai. 
2.Izzināt supervīzijas veidus, funkcijas, stratēăijas. 
3.Izzināt profesionālās izdegšanas komponentus,to veicinošos 
faktorus. 
4.Izzināt profesionālās izdegšanas profilakses, prevencijas 
pamatnostādnes, metodes. 
5.Veidot prasmi izstradāt individuālās pretošanās stratēăijas – 
individuālo supervīziju, koleăiālo supervīziju, profesionālās 
izdegšanas mazināšanai. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par supervīziju, tās veidiem, funkcijām, 
profesionālās izdegšanas mazināsanai. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo,sociālā darba speciālistu profesionālās 

Kursa nosaukums Supervīzija sociālajā darbā 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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atbalstu, supervīziju . Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas būtību, komponentiem, 
supervīzijas funkcijas, veidus, metodes.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Supervīzijas 
raksturojums. 
 
 
 
 
 
 
2.Supervīzija sociālajā 
darbā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Ētikas loma sociālajā 
darbā un supervīzijā. 
 
4.Konsultēsanas 
prasmes. 
 
 
5.Individuālā 
supervīzija. 
 
 
 
6.Grupas supervīzija. 
 
 
 
 
7. Komandas 
supervīzija. 
 
 
 
8.Organizācijas loma 
supervīzijā. 
 
 
 
 
9.Vērtēšana 
 
 

1.1.Supervīzijas definājums, funkcijas, 
modeĜi, veidi. 
1.2.Sociālā darba speciālistu 
nepieciešamība pēc supervīzijas. 
1.3.Priekšnosacījumi supervīzijai un 
attīstības tendences Latvijā. 
1.4.Supervīzora raksturojums. 
 
2.1.Supervīzijas vēsturiskā attīstība. 
2.2.Supervīzijas, profesionālās 
konsultēsanas un psihoterapijas nodalīšana. 
2.3.Internā un eksternā supervīzija. 
2.4.Konsultatīvā, profesionālās jomas 
supervīzija. 
2.5.Supervīzijas procesa raksturojums, 
komponenti., meodes. 
2.6.Supervīzijas teorētiskās koncepcijas. 
 
 
3.1.Ētika un vērtības. 
3.2.Sociālā darba supervīzija un ētika. 
 
4.1.Sociālās uztveres raksturojums. 
4.2.Komunikācijas loma supervīzijā – 
verbālā un neverbālā komunikācija. 
 
5.1.Individuālā suprevīzija, tās nozīme 
sociāla darba speciālistu darbā. 
5.2.Faktori, kas ietekmē supervīziju.  
 
 
6.1.Grupas supervīzijas galvenās iezīmes 
un nozīme. 
Uz tematu centrēta interakcija ka grupas 
supervīzijas modelis. 
 
7.1.Komandas supervīzijas raksturojums, 
problemas. 
7.2.Komandas locekĜu kompetenču robežas 
un komandas vadība.  
 
8.1.Organizācijas kultūra un tās nozīme 
supervīzijas procesā. 
8.2.Organizācijas vadītāja loma 
supervīzijā. 
8.3.Supervīzijas ieviešana organizācijā. 
 
9.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
9.2.Pašnovērtējums. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Lekcija, seminārs 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija, seminars 
 
 
 
Seminārs 
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10.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

 
10.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
10.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

 
2 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
1.Supervīzijas loma studiju procesa sekmēšanai. 
 
2.Supervīzija studentu prakses vietās. 
 
3.Preventatīvo pasākumu kompleksa izstrāde - personiskai, komandas/ 
kolēău, personāla, prosesionālas izdegšanas novēršanai. Personīgās un 
kolektīvās stratēăijas. 
 
4.Izstrādātp teorētisku projektu par profesionālas komandas veidošanu  
konkrētā socialā darba jomā ar supervīziju. 
 

 
12 
 
12 
 
12 
 
 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Puiše L. Sociālais darbs un cilvēktiesības sociālo 

pārmaiĦu   laikā Eiropas Padomes skatījumā. Rīga: 
SDSPA ”Attīstība", 1999. 

2. Projektu autoru grupas kolektīvs. Rokasgrāmata 
izglītotājiem prakses vietā sociālā darba un sociālās 
labklājības izglītībā. Čarlza Starta Universitāte, 1991. 
[Kserokopija] 

3. Ford K. and Jones A. Student supervision. London: 
MakcMillan, 1987. 

4. Kadushin A. Supervision in Social Work. New York: 
Columbija University, 1989. 

5. Havkins P. and Stonet R. Supervision in the helping 
professions. 1989. [Kserokopija.] 

6. Rodžerss M.E. Sociālā darba supervīzijas loma, funkcijas 
un mērėis. //Dzīves jautājumi: Sociālā darba vadība // 
Zinātniski metodisko rakstu  krājums VI, Rīga,  
SDSPA"Attīstība", 2001. / 117-141 /. 

7. Klimkāne R. Supervīzija sociālā darba praksē. //Dzīves 
jautājumi// Zinātniski metodisko rakstu krājums V, Rīga, 
SDSPA "Attīstība", 2000. /154-166/. 

8. Feltham C. and Dryden W. Developing counsellor 
supervision. SAGE Publications,  London, Thousand 
Oaaks, New Delhi, 1994. 

9. Dryden W. and Thorne B. Training and Supervision for 
couselling in action. Sage Publications,  London, Newbury 
Park, New Delhi. 1991. 

10. Kempa S.V.,Vitakers D.K., Treisija E.M. Personas - vides 
prakse. [Kserokopija]. 

11. Midglijs Dž.Sociālā attīstība. Attīstība perspektīvas 
sociālajā  labklājībā. [Kserokopija]. 

12. Zemīte Ē. Sociālā darba metodes. Rīga, SDSPA 
"Att īstība",  2001. 
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13. Praude V.,BeĜčikovs J. Menedžments/ Teorija un prakse, 
Rīga,Vaidelote, 1996. 

14. Vīksna A.  Personāla vadība,  Rīga,  Jumava,  1999. 
15. Pikeringa P.  Personāla vadība,  Rīga,  JāĦa Rozes apgāds,  

2002. 
16. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti. Rīga, JāĦa 

Rozes apgāds, 2000.  
17. Vilci Ħa A., Grīnberga L., KĜava V., Lācis K.  Sociālā 

darbinieka profesionālā identitāte, to veidojošie faktori. // 
Dzīves jautājumi : Sociālās problēmas globalizācijas 
apstākĜos. // Zinātniski metodisko rakstu krājums VII, 
Rīga, SDSPA "Attīstība",  2002. / 70-87 /. 

18. Gudjons H.  Pedagoăijas pamatatziĦas,  Rīga, Zvaigzne 
ABC, 1998. 

19. PĜavniece M.,Škuškovkina D. Sociāla psiholoăija 
pedagogiem., Rīga, RaKa,  2002. 

20. Profesionālo  sociālo  darbinieku  standarts. 2002. 
21. Sociālais darbinieks.//Supervizora portrets sociālā 

darbā.2003.Nr.2. 
22. Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. 

Latvija Universitate. 2007.g. 
 

Mācību papildliterat ūra 1.Kulbergs J.Krīze un attīstība. Liepāja, LPA.1998. 
. Dako P.“Psiholoăijas brīnumainās  uzvaras”  

2. OzoliĦa-Nucho A., M. Vīdnere “Stress: tā pārvarēšana un 
profilakse” AGB, Rīga, 1999 
3. Svence G. “Pieaugušo psiholoăija. 
4. Eglīte M. “Darba medicīna 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Ancāne G.21.gadsimta modernā slimība- izsīkuma jeb 
izdegšanas sindroms.// Psiholoăijas pasaule, Nr.7.2004.g. 

2. Horoškina J. // Darbinieku profesionālā sadegšana. Psiholoăijas 
pasaule, Nr.9.2004.g. 
3. BatĦa J. // “Palīdzētājiem arī vajadzīga palīdzība”. 

4.Horoškina  J.// Noguruma sindroms: izdegšana darbā.tīmeklis 
www.hr-eksperts.lv; 10.11.2007..g. 
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KURSA KODS       
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daĜas 

1 KRP 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Kārlis Dobelis Matemātikas un 

Inform ātikas katedra 
Docents, matemātikas zinātĦu 
doktors 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

28 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits       
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1 – 4  

*Pārbaudes forma/ -as iesk 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (pamatjēdzieni)  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadības zinātne 
*Kursa mērėi Nodrošināt teorētisko un praktisko iemaĦu kopumu procesa 

kvalit ātes nodrošināšanai un pilnveidei 
*Kursa uzdevumi Noskaidrot: 

• kvalit ātes jēdziena saturu, iepazīstināt studentus ar 
dažādām kvalitātes definīcijām un to pielietošanas 
iespējām kvalitātes mēr īšanā; 

• Deminga teorijas pamatprincipus kvalitātes 
pilnveidē; 

• jēdzienu: misija, pamatvērt ības, vīzija, stratēăija, 
mērėu būtību un lomu kvalitātes pilnveidē; 

• vērt ēšanas pamatjēdzienus un dimensijas; 
• sociālo institūciju kvalit ātes vērt ēšanu; 
• kvalit ātes pilnveides rīkus; 
• kvalit ātes vadības sistēmas galvenos darbības 

principus; 
• visaptverošās kvalitātes vadību un tās galvenajiem 

darbības principiem; 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes un iemaĦas procesa un produkta kvalitātes 
noteikšanā un sociālo institūciju kvalit ātes novērt 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 Sociālo institūciju kvalit ātes novērt ēšana 
*Kursa nosaukums angliski Quality Assurance of the Social Institution 
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Kursa mērėis - Nodrošināt teorētisko un praktisko 
iemaĦu 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 
kvalit ātes novērt ēšanas mehānisms un  
Visaptverošās kvalitātes vadības jēdziens, tā 
darbības pamatprincipi un kvalitātes vadības 
sistēmas loma procesu pilnveidē.  
 

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 mechanism of 
assurance quality of the social institution, 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 daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 
dalās vairākās daĜās 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 sociālajā darbā: kvalitātes mērīšana, sociālo organizāciju 
atšėirība no saimnieciskajām organizācijām un to darbības pilnveide 
virzībā uz kvalitatīvu organizāciju.  
 

2 seminārs 

 Procesā orientētas organizācijas efektīvas darbības cikla 
pamatjēdzieni: organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija, stratēăija, 
mērėi, šo jēdzienu apzināšana, formulēšana un nozīme organizācijas 
darbā un tās attīstībā. 

2 lekcija 

Sociālās organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija, stratēăija, mērėi 
Vīzijas formulēšana un stratēăijas izstrādes metodes. Problēmu koks. 
Mērėu formulēšana. TRIKA teorijas pamatprincipi. Mērėu koks. 

2 seminārs 

Vērtēšana un tās loma kvalitātes nodrošināšanā: vērtēšanas būtība, 
vērtēšanas divas dimensijas: pašvērtējums un ārējā vērtēšana. 
Novērtējuma indikatori. 
Pašvērtējums un tā praktiskā realizācija. 

2 lekcija 

Sociālā darba un sociālo institūciju kvalitātes vērtēšana. Institūcijas un 
individuālais pašvērtējums. Pašvērtējuma karšu piemēri 

2 semināri 

 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 un kvalitātes vadības pilnveides rīki. 
Kvalitatīvie kvalitātes un kvalitātes vadības pilnveides rīki 

2 seminārs 

Statistiskie kvalitātes un kvalitātes vadības pilnveides rīki 2 seminārs 
Kvalitātes izmaksas. Novērtēšanas izmaksas. KĜūdu izmaksas. 
Kvalitātes izmaksu apkopošana un analīze. 

2 lekcija 
 

PārmaiĦu vadība.  
Visaptverošā kvalitāte un tās pamatprincipi, visaptverošās kvalitātes 
vadība. 
 

2 lekcija 
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 EFQM (Europian Faundation Quality Management) – Eiropas 
izcilības sistēma. Jēdziens par EFQM sistēmu un tās darbības 
principiem. EQM sistēmas pielietošana kvalitātes pilnveidē. 

2 seminārs 
 
 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Sociālā darba un sociālo institūciju kvalitātes mērīšana 
Deminga cikla izstrāde un pielietošana pilnveides procesā. 
Problēmu un mērėu 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. 
EFQM sistēmas metode kvalitātes pilnveides procesā  
PārmaiĦas kā nepārtraukts kvalitātes pilnveides rīks. PārmaiĦu vadība 
Kvalitātes izmaksas, to aprēėināšana un analīze 
Kvalitātes vadības sistēmas sociālajās institūcijās  

3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
4 
2 
2 
4 
3 

 
*Prasības KRP iegūšanai Jāizprot kvalitātes jēdziena būtība, jāzina galvenās kvalitātes 

definīcijas un jāprot tās pielietot sociālā darba un institūcijas 
vērtēšanā 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. daĜas – 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. 
5. Ešenvalde I. PārmaiĦu vadība. Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2007. 
– 264 lpp.  
6. Kantāne T. Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmas 
konstruēšana. Rīga, SD un SPA, „Attīstība”, 2000.—143 lpp. 
7. Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca. Rīga, SD un SPA 
Attīstība, 2000. 
8.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. Rīga, 
SD un SPA Attīstība, 2002. 

Mācību papildliterat ūra 1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soĜi, 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 
      

 



KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Darba likumdošana un aizsardzība 
*Kursa nosaukums angliski Labor law and protection 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais drabinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta Atiėe Pedagoăijas katedra asistente 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

8/12 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare - 
*Kursa mērėi 
 
 

iepazīstināt ar darba aizsardzību reglamentējošo 
likumdošanas sistēmu, spēkā esošajiem normatīvajiem, 
tehniskajiem likumdošanā paredzētajiem aktiem; darba 
aizsardzības organizēšanu iestādē un uzĦēmumā, kā arī ar 
darba drošības jautājumiem, kas attiecas uz kolektīvo un 
individuālo darba drošību; sniegt ieskatu par iespējamajiem 
veselības un dzīvības apdraudējumiem personīgās drošības 
un kolektīvās drošības skatījumā ārpus Latvijas teritorijas: 
drošības preventīvie pasākumi, rīcība krīzes situācijās, 
drošības atbalsta sistēma. 

*Kursa uzdevumi 
 

1. apgūt teorētiskās zināšanas; 
2. sagatavot patstāvīgos darbus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. gūtas zināšanas par darba aizsardzības būtību, 
organizāciju, vadību un kontroli; 

2.  apgūtas prasmes novērtēt darba drošības riskus, paredzēt   
sekas un spēt novērtēt bīstamo faktoru draudus darba ietā, 
ceĜojumos, sadzīvē, pieĦemt situācijai atbilstošu lēmumu un 
rīkoties saskaĦa ar reglamentējošām instrukcijām  

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā iekĜautas tēmas , kas 
atklāj darba aizsardzības būtību, sniedz 
zināšanas darba aizsardzības un darba 
drošības jautājumos darba organizācijā, 

 
 
 
 



kontrolē. Tēmas saistītas ar studējošo 
profesionālās darbības specifiku, 
nodrošinot zināšanu izpratnes un 
nepieciešamās rīcības apguvi 
iespējamos personas veselības un 
dzīvības apdraudējuma gadījumos. 

 
 



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu 
– I; II daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un 

ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Darba aizsardzība – ar likumdošanas aktiem 
noteiktā pasākumu sistēma, kas vērsta uz 
drošu darba apstākĜu radīšanu un nelaimes 
gadījumu un arodslimību novēršanu darba 
procesā: spēkā esošie tiesiskie, normatīvie, 
tehniskie u.c. akti; darba organizēšana iestādē 

 Lekcija 

Darba drošība – darba drošība, instruēšana 
darba vietās, instrukciju izstrāde, to uzskaite, 
instrukciju saturs un specifika. Civilā 
aizsardzība. 

 Lekcija 

Elektrodrošība – elektrodrošības prasības 
iestāžu, uzĦēmumu personālam elektrodrošībā 
un elektroiekārtu drošā ekspluatācijā.  

 Lekcija 

Ugunsdrošība – ugunsdrošības sistēma. 
Ugunsdrošības normas, ugunsdzēsības 
inventārs, evakuācijas plāns un iestādes 
personāla rīcība ugunsgrēka gadījumā. 

 Lekcija 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Seminārs ar darba grupu sagatavotajiem 
prezentācijas materiāliem. 
 

 

*Prasības KRP iegūšanai Apgūt teorētisko kursu, izpildīt uzdoto grupu darbu un saĦemt 
pozitīvu vērtējumu ieskaitē. 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. VSAA Informatīvi skaidrojošais materiāls par darba 
aizsardzības likumu. 

2. Darba aizsardzības pamatnoteikumi. – R., “Biznesa 
komplekss”, 2001. – 63 lpp. 

3. Instruktīvie materiāli mācību un audzināšanas iestāžu 
vadītājiem. Izdevums № 1. – R., “Ekosoft”, 1998. 

4. Instruktīvie materiāli mācību un audzināšanas iestāžu 
vadītājiem. Izdevums № 2. – R., “Ekosoft”, 1999. 

5. Instruktīvie materiāli mācību un audzināšanas iestāžu 
vadītājiem. Izdevums № 3. – R., “Ekosoft”, 1999. 

6. Instruktīvie materiāli mācību un audzināšanas iestāžu 
vadītājiem. Izdevums № 4. – R., “Ekosoft”, 2000. 

7. Latvijas Republikas normatīvie akti par būvniecību. – R., 
“Biznesa komplekss”, 2000. 

8. Bremšs M., CelmiĦa A., KĜaviĦa S., Vanaga N. Bīstamo 
atkritumu apsaimniekošana Latvijā. – R., 2000. 

9. Latvijas Republikas Normatīvo dokumentu krājums Darba 
aizsardzība un Darba attiecības. 2.daĜa. – R., SIA Darba 
medicīna. 

Latvijas Republikas Normatīvo dokumentu krājums Darba 
aizsardzība un Darba attiecības. 1.daĜa. – R., SIA 
 Darba medicīna. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

1. Valsts darba inspekcija, K.Valdemāra ielā 38, Rīga, LV – 
1010; www.vdi.lv 

2. Labklājības ministrija – www.lm.gov.lv 



3. Ārlietu ministrija – www.am.gov.lv  
4. Latvijas darba devēju konfederācija – www.lddk.lv 
5. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – www.lbas.lv 
6. Darba un vides veselības institūts – 

www.parks.lv/home/ioeh/ 
7. Par likumdošanu darba aizsardzības jomā – www.likumi.lv 

www.mk.gov.lv 
www.saeima.lv 

 
Kursa autors: 

 G. Atiėe  

 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 2.1., 2.2. submoduĜu ieskaites darbs 
*Kursa nosaukums angliski Test paper of submodule 2.3 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irīna Vereščagina Visp. ped. kat. Lektore, Mg.paed., Mg.soc darbā 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

2.3. submoduĜu studiju kursu saturs 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

.Veicināt profesionālo attīstību. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Patstāvīgi izstrādāt sociālas institūcijas teorētisku modeli, 
projektējot tās attīstības perspektīvas un sociālā darbinieka 
vietu tajā. 
Veidot teorētisku programmu vadītāja darbam šajā 
institūcijā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Projektēšanas spēju attīstība. 
Vadītāja kompetences veidošanās. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Sociālas institūcijas teorētiska modeĜa 
projektēšana . 
Teorētiski izstrādātas institūcijas 
vadītāja tēla izveide.  
Projekts. 

To do research on formation of social institutions  in Latvia 
viewed historically and to independently work out  a 
theoretical model  of a certain  social institution, looking at 
its development in perspective and the place of  the social 
worker in it. 
Form - Project. 
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ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Projekta izstrādes gaita. Ideju atspoguĜojums. 2 Seminārs 
Izstrādātā projekta aizstāvēšana. 4 Seminārs 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Sociālas institūcijas teorētiska modeĜa projektēšana . 
Sociālās institūcijas vadītāja tēla variantu meklējumi.. 
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*Prasības KRP iegūšanai 2.3. submoduĜu studiju kursu satura iepriekšēja apguve 
Projekta izstrāde un aizstāvēšana. 

*Mācību pamatliteratūra 2.3. submoduĜu studiju kursu satura apguvei norādītā 
literatūra 

Mācību papildliterat ūra Brīvi izvēlēta literatūra 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 I.Vereščagina 1.09.2009 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 



KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 

 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite   
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vēlamas zināšanas filozofijā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėis 1) veidot un nostiprināt nepieciešamību ētiskos principus un 

normas pielietot profesionālajā darbībā. 
Kursa uzdevumi 1) sniegt informāciju par ētikas pamatprincipiem un normām; 

2) veidot un nostiprināt izpratni par ētikas normu 
pielietojumu; 

3) veidot sapratni par profesionālās ētikas principiem un 
normām, to pielietojumu praksē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas (nostiprinātas) prasmes pieĦemt ētiskus lēmumus. 

Kursa valoda latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Jēdzieni – ētika, morāle, tikumība. Morālo attiecību raksturojums. Pamatkategorijas ētikā – 

labais un Ĝaunais, brīvība, atbildība u.c. Sociālā ētika, tās būtība, svarīgākās iezīmes. Profesionālie 
ētikas kodeksi: kāpēc nepieciešami, kā veidojas. Skolotāja galvenie ētikas principi, to analīze: ētiskās  
atbildības princips, kas ietver sevī atbildību pret  klientu, pret kolēăiem, pret savu profesiju; 
konfidencialitātes princips; taisnīguma princips; profesionalitātes princips; koleăialitātes princips; 
cieĦas, pašcieĦas, taktiskuma principi. Ētiska uzvedība, ētisko normu pielietojums. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ētikas priekšmets, 
saistība ar citām 
zinātnēm, morālo 
attiecību raksturojums. 

1.1.Ētikas priekšmets, būtība, saikne ar 
filozofiju, psiholoăiju u.c. zinātnēm. 
Jēdzieni ‘ētika’, „morāle”, „ tikumība”, 
„garīgums”. 
1.2. Morālo attiecību raksturojums. 
Jābūtības jēdziens, morālā vērtēšana, 
morālā izvēle, morāles neinsticionālais 
raksturs. 

2 
 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
 
Lekcija/praktiska 
nodarbība 

2. Pamatkategorijas ētikā Labais un Ĝaunais, tā dialektika. Morālā 
brīvība. Atbildība. Pienākums. 

4 Lekcijas/ praktiskas 
nodarbības 

3.Profesionālie ētikas 3.1.Profesionālie ētikas kodeksi: kāpēc 2 Lekcija 

Kursa nosaukums Profesionālā ētika 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vija Kriėe Sociālo zinātĦu katedra lektore 



kodeksi nepieciešami, kā veidojas. 
3.2.Skolotāja galvenie ētikas principi, to 
analīze: ētiskās  atbildības princips, 
konfidencialitātes princips, taisnīguma 
princips; profesionalitātes princips; 
koleăialitātes princips; cieĦas, 
pašcieĦas, taktiskuma principi 

 
4 

 
Lekcija/ praktiskas 
nodarbības 

4. Ētiska uzvedība  Ētisko principu un normu pielietojums. 
 

2 
 

Lekcija/praktiskas 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Rakstiski analizēt kādā daiĜdarbā ( pēc studenta izvēles) 
izteiktos viedokĜus par morāli un tikumību. 

2. Uzrakstīt eseju par vienu no sekojošām tēmām: 
- Ētiskās problēmas skolotāja darbā, to 

iespējamie risinājumi; 
- mīlestības loma cilvēku savstarpējās 

attiecībās; 
- saskarsmes problēmas ētikas skatījumā. 

               

15 
 
15 
 
 
 
 
Darbi jāiesniedz datorrakstā 
(apjoms 10-15 lapas, jābūt norādēm 
par izmantotajiem avotiem un 
literatūru). 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās nodarbībās; izstrādātie patstāvīgie darbi( tiek 

vērtēti ar atzīmi). 
 
Mācību pamatliteratūra • Lasmane S.,Milts A., Rubenis A.  Ētika (jautājumi, 

risinājumi, atzinumi).- R., Zvaigzne ABC, 1.izdev.-
1992., 3.,papild.izved.–1995. 

• Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.,Zvaigzne ABC,1999. 
• Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. – 

R.,Zvaigzne ABC,2000. 
• Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika.- R.,Zvaigzne ABC, 

2004. 
 

Mācību papildliterat ūra • Augškalne I. Antoloăija ētikā – R.,RaKa, 2001. 
• Birkerts P. Ievads  latvju  tautas  prātniecībā. - R.:1937. 
• Birkerts P. Latvju  tautas  dzīves  gudrība. - R.:1936. 
• Ētikas dimensijas.Ievads mūsdienu kristīgajā ētikā.–

R.,SR izd.,1997. 
• Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. - – 

R.,Zvaigzne ABC,1997. 
• Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. - – 

R.,Zvaigzne ABC,1996. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Pēc studenta izvēles. 

Kursa autors:    
 
 
 

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miėelsone Pedagoăijas katedra Asociētā profesore, Dr.paed. 
 
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 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi veidot izpratni par sasniegumu motivācijas veidošanās 

nosacījumiem un tās sociālajiem ietekmējošiem faktoriem 
Kursa uzdevumi 1. Noteikt sasniegumu motivācijas attīstības faktorus, to 

savstarpējo saistību ar cilvēka pašcieĦas veidošanos . 
2. Izzināt  sociālā darbinieka iespējas cilvēka sasniegumu 
motivācijas sekmēšanā un pašcieĦas paaugstināšanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja izprast cilvēka orientācijas uz rezultātiem izpausmes un 
prasme noteikt cilvēku darbības motivējošos nosacījumus. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

* KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek veidota izpratne par sasniegumu 
motivāciju, tās savstarpējo saistību ar cilvēka aktivitāti. 
Izzināti sasniegumu motivācijas attīstības faktori un to 
attīstības pēctecība. 

Study course forms understanding about 
achievement motivation, its mutual connection with 
activity of an individual. Developmental factors of 
achievement motivation and their sequence of 
development have been found out.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Motivācijas teorētiskais pamatojums. 2 Lekcija 

Kursa nosaukums latviski Sasniegumu motivācija 
Kursa nosaukums angliski Achievement motivation 
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Motivācijas (mērėa orientācijas pamats) būtība. Motivācija 
un sasniegumi. 
2.   Sasniegumu motivācijas raksturojums 
Sasniegumu/panākumu  motivācijas veidošanās faktori un 
priekšnosacījumi: reakcija uz darbības rezultātu, personisko 
iespēju apzināšanās, uzdevuma grūtības pakāpes izvēle, 
piepūles faktors, darbības mērėu izvēle, personiskie 
standarti. Sasniegumu motivācijas faktoru un 
priekšnosacījumu izpausmes. 
 

6 Lekcija, semināri 

3. Motivācijas un cilvēka aktivitātes savstarpējā saistība 
Veiksmes un neveiksmes motivējošas orientācijas 
veidošanās, to saistība ar cilvēka pašcieĦas un pašvērtējuma 
izpausmēm 

4 Lekcija, seminārs 

4. Sasniegumu motivācija un darbības rezultivitāte 
 
Cilvēka darbības programma sasnieguma (rezultāta) 
iegūšanai. Sociālā darba procesā iesaistīto cilvēku 
sadarbība un darbības konsekvence cilvēka sasniegumu 
motivācijas sekmēšanā 
 

4 Lekcija, seminārs 

   
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Izzināt motivācijas jēdzienus, specifiku. Izpētīt sasniegumu 
motivācijas būtību. 
Uzdevumi: 

• izskaidrot sasniegumu motivācijas būtību, 
saistību ar cēloĦu piedēvējuma (kauzālās 
atribūcijas) teoriju 

• analizēt motivēšanas paĦēmienus un saistīt tos 
ar reālo situāciju izglītības iestādēs/ darba 
vietās.  

Katram studentam pirms semināra ir jāiesniedz: 
- sasniegumu motivācijas saistības ar 

cēloĦu piedēvējuma teoriju analīze; 
- savas personiskās attieksmes 

raksturojums par dažādiem motivācijas 
modeĜiem; 

personiskās izpratnes apraksts par motivēšanas paĦēmienu 
izmantošanu izglītības iestādēs/ darba vietās. 

12 

2. Izzināt sasniegumu motivācijas ietekmi uz cilvēka pašcieĦas 
un pašvērtējuma veidošanos. 
Uzdevumi: 

• raksturot cilvēka pašcieĦu un pašvērtējumu, to 
veidošanas specifiku 

• izskaidrot sasniegumu motivācijas un cilvēka 
pašcieĦas mijattiecības. 

12 
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Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 
- pašcieĦas un pašvērtējuma raksturojums 
- sasniegumu motivācijas un cilvēka 

pašcieĦas mijattiecību izskaidrojums, 
paužot savu personisko attieksmi un 
minot praktisku piemērus. 

 
 
Prasības KRP iegūšanai Ieskaite – 50% 

Patstāvīgo darbu izpilde – 30 % 
Aktīva piedalīšanās semināros – 20% 

 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 

1998. – 271 lpp. 
1. Geidžs N., Berliners D. Pedagoăiskā psiholoăija.- R.: 

Zvaigzne ABC, 1999.- 662 lpp. 
2. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.- Rīga: 

RaKa, 2006. – 199 lpp. 
3. Goulemens D. Tava emocionāla inteliăence. Kāpēc 

tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ. – R.: Jumava, 
2001. – 462 lpp. 

4. Miėelsone I. Bērnu sasniegumu motivācijas un 
pašcieĦas veidošanās savstarpējā mijiedarbība./Bērna 
identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. 
Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2002. – 
84.-93.lpp. 

5. Miėelsone I. Daži cilvēka sasniegumu motivācijas 
veidošanās ietekmējošie faktori// Skolotājs 1/1999 

6. Miėelsone I. Sasniegumu motivācijas un pašcieĦas 
veidošanās savstarpējā ietekme. // Skolotājs 1/2003 

7. Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija.- Rīga, Izglītības 
soĜi, 2002. – 340 lpp. 

8. Bauman S. Essential Topics for the helping 
professional.- Pearson& AB, - 2008. – 318 p. 

9. Borba M.( 1989). Esteem Builders ‘ Complete 
Program. – Publisher by Jalmar Press. - 438 p. 

10. Ivey A., Ivey M.(1999). Intentional Interviewing & 
Counseling. Brooks/ Cole Publishing Company 

11. Freire Paulo (1998). Pedagogy of Freedom.- 
Rowman &Littlefield Publishers, Inc. 

12. Naik A.(1999) Self esteem. Learn to believe in 
yourself!. – Hodder Children’s Books a division of 
Hodder Headline Limited. – 144 p. 

13. Nystul S. M. Introduction to Counseling an Art and 
Science Perspective. 3rd ed. – Pearson &AB, 2006. – 
532 p 

14. Santroc J.W.(1992) Life- Span Development. WMC 
Brown publisher. 

15. Корнилова Т. Диагностика мотивации и 
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готовности к риску. – М.: Изд. Институт 
психологии РАН, 1997. 

16. Свергун О. Психология успеха, или как стать 
хозяином своей жизни. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999 

Mācību papildliterat ūra 1.Ancāne G. Ēšana kā komunikācija un ēšanas 
traucējumi.// Psiholoăijas pasaule, 2004/05.- 18.- 23.lpp. 
1. Ancāne G. ĖermeĦa un psihes saistība.//Psiholoăijas 

pasaule, 2004/01. – 38.- 43.lpp. 
2. Ancāne G. Psihosomātiskie traucējumi un slimības.// 

Psiholoăijas pasaule, 2004/03.-44. –49.lpp. 
3. Balode L. Vecāku un bērnu emocionālā saikne – 

bērna pilnvērtīgas attīstības priekšnoteikums.// 
Psiholoăija mums. 2004,Nr.2 (4).- 25.-30.lpp. 

4. BērziĦa D. Skolotāj, kā lai piespiežu savu bērnu 
mācīties?// Psiholoăijas pasaule, 2004/01.-47.-50.lpp 

5. Cihanoviča J. Kā izaugt laimīgam un 
veiksmīgam.//Psiholoăijas pasaule, 2003/07.- 44.-
46.lpp. 

6. IeviĦa I. Kad pusaudzi apciemo nelūgta viešĦa.// 
Psiholoăijas pasaule, 2004/03.-50.-55.lpp. 

7. Krasovska D. Iepirkšanās motivācija.//Psiholoăijas 
pasaule,2003/07. –19.-23.lpp. 

8. Nimroda M. Kognitīvi biheiviorālā 
terapija.//Psiholoăijas pasaule, 2003/09.- 18.- 19.lpp. 

9. Ozola E., I.Vindule CeĜā uz čučumižu.// Psiholoăijas 
pasaule, 2004/05.- 12.-14.lpp. 

10. Plaude A. Bailes un trauksme, to pārvarēšanas 
paĦēmieni.// Psiholoăija mums, 2004. Nr.3 (5).- 20.-
24.lpp. 

11. PupiĦš M. Mācību gads un bērna drošība.// 
Psiholoăijas pasaule, 2003/09. – 48.-49.lpp. 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1KRP 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miėelsone Pedagoăijas katedra Asociētā profesore 
 
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 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi Pilnveidot izpratni par cilvēka kreatīvās (radošās) darbības 

būtību, tās  pielietošanas efektivitāti sociālajā darbā. 
Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt studentus ar dažādām pieejām kreativitātes 

fenomena skaidrojumā. 
2.Izzināt  kreatīvas darbības struktūru un šīs darbības 
izmantošanas iespējas sociālajā darbā 
3. Apgūt dažas radošās darbības formas un metodes un to 
praktiskā pielietojuma specifiku. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt 
cilvēka radošā potenciāla  attīstību kopveselumā (holistiski), 
kā arī profesionālā kompetence – radošas pieejas realizēšana 
nestandarta situācijās sociālajā darbā 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kurss piedāvā izzināt dažādās pieejas 
kreativitātes fenomena skaidrojumā, izzināt diverăentās 
un koverăentās domāšanas iezīmes, veikt tās 
salīdzinājumu. Atbilstoši diverăentās (Gilfords) un 
laterālās (de Bono) domāšanas specifikai izpētīt un 
noteikt savu pieeju radošās darbības izmantošanai 
sociālajā darbā. 

The study course offers to find out different 
approaches in explaining creativity phenomena, to 
get to know characteristics of divergent and 
convergent thinking and compare them. In 
accordance with divergent (Gilford) and lateral (de 
Bono) specifics of thinking investigate and define 
ones own approach for using creativity in social 
work. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Kursa nosaukums latviski Kreativitātes psiholoăija 
Kursa nosaukums angliski Psychology of creativity 
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Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Kreativitātes jēdziens, tā būtība, specifika un tās izpausmes 
ietekmējošie faktori 

       1.1. Kreativitātes definējums dažādu autoru pieejās. Tās 
salīdzinājums. 

       1.2. Kreativitāte – radošo spēju sistēma: intelektuālā, 
pastāvīgās domāšanas, personības īpašību vērtību un 
motivācijas sistēma. 
1.3. Kreativitātes struktūra: produktivitāte, procesualitāte; 
tās ietekmējošie apstākĜi- personiskās īpašības, ārējie 
apstākĜi. 
1.4. Kreativitātes attīstību sekmējošie un kavējošie apstākĜi 

2 Lekcija, seminārs 

2. Kreativitātes intelektuālie nosacījumi 
2.1. Diverăentās domāšanas (Gilfords, Torens) iezīmes, to 
salīdzinājums ar koverăentās domāšanas iezīmēm. 
2.2. Diverăentās domāšanas vingrinājumi un piemēri, to 
izmantošana sociālajā darbā. 
2.3. Kreativitātes komponenti (Gilfords). 
2.4.Tradicionālās un radošās domāšanas salīdzinājums. 

4 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

3. Laterālā domāšana (de Bono). 
3.1. SmadzeĦu darbības specifika, akcentējot laterālo 
domāšanu radošajā procesā. 
 3.2. Vingrinājumi labās smadzeĦu puslodes darbības 
aktivizācijai. 

6 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

4. Kreativitāte kā personības īpašība. 
4.1.Radošās personības būtība, tās raksturojums (radošas 
personības īpašības). 
4.2. Radošuma saistība ar cilvēka motivāciju un vērtību 
sistēmu (A.Maslovs). 

4 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Izzināt kreativitātes jēdziena un cilvēku attieksmi pret to 
histogrāfiskā skatījumā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• cilvēka radošuma raksturojums dažādos 
vēsturiskajos periodos un attieksme pret to. 

jautājumi diskusijai un studenta personiskās attieksmes 
izklāsts. 

12 
 

2. Balstoties uz lekciju materiāliem un ieteicamo literatūru, 
noteikt kritērijus radošuma izmantošanas  raksturošanai 
sociālajā darbā. Raksturot savu pieeju kreativitātes sekmēšanā 
mūsdienu sabiedrībā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• noteiktie / izstrādātie kritēriji radošuma 
raksturošanai, 

savas personiskās pieejas apraksts  kreativitātes sekmēšanai (2 
lpp. datorrakstā). 

12 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Ieskaite – 50% 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija –  40% 
Aktīva piedalīšanās semināros -10% 
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Mācību pamatliteratūra 1. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana 

pedagoăijā. – R.:RaKa, 2000.-130 lpp. 
2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. 

– Мн.: ООО» Попурри», 2001.- 192 с. 
3. Бьюзен Т. Супер- мышление. – Мн.: ООО» 

Попурри», 2003. -304 с. 
4. Edwardsa B. (1999) The New Drawing on the Right 

Side of the Brain. 
5. Дружинин В. Психодиагностика общих 

способностей. – М.: Изд. центр «Академия», 
1996.- 224 с. 

6. Garīgās veselības veicināšanas aspekti./ sast. 
M.Vidnere. – R.: SIA Mācību apgāds NT, 1998. -127 
lpp. 

7. Goulemens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: 
Jumava, 2001.- 461 lpp. 

8. Goleman D. (2004).  A Dialoque with The Dalai 
Lama. Destructive Emotions and how we can 
overcome them. –Bloomsbury. -404 p. 

9. Gardner H.( 1993). Creating Minds. An Anatomy of 
Creativity. Basic Books a Member of The Perseus 
Books Group. 

10. Gardner H. (1999).  Intelligence Reframed. Multiple 
Intelligences for the 21 st Century.- Basic Book. -291 
p. 

11. Грецов А. Тренинг креативности для 
старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 
2007. – 208 с. 

12. Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. – J.Rozes 
apgāds, 2001. -247 lpp. 

13. Freed J. & Parsons L. ( 1998). Right- Brained 
Children in a Left – Brained World. A Fireside Book 
Published by Simon&Schuster 

14. Козырева А. Лекции по педагогике и психологии 
творчества.- Пенза, 1994.- 338 с. 

15. Маслоу А. Дальние пределы человеческой 
психики. Спб.: Евразия, 1997.- с.430 

16. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju 
attīstīšanai. – R.: DeNovo, 2003. – 126 lpp. 

17. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. – 
R.: Izdevniecība AGB, 2000. – 158 lpp. 

18. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla kā 
pašatklāsme. – R.: Izdevniecība AGB, 1999. -223 
lpp. 

19. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. 
Становление человека.- М.: Прогресс, 1994. 480 с. 

20. Sternberg R. ( 1999). Handbook of Creativity.-
Cambridge University Press.- 490 p. 

21. Teperveins K. Superintuīcija. – R.: SolVita, 1999.- 
299 lpp. 
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22. Takacs C.A. Одарённые дети.Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1991.- с.379  

23. Туник Е. Психодиагностика творческого 
мышления. Креативные тесты. - СПб.: Дндактика 
Плюс, 2002.- с.48 

24. Хрящева Н. Психогимнастика в тренинге. - Спб. 
«Речь», 2000. – с.250  

25.  
26. Veilers P. Kreativitāte- tavas veiksmes atslēga. – R.: 

Jumava, 2001. – 253 lpp. 
27. Weisberg. R.W. (1993). Creativity Beyond The Myth 

of Genius. W.H. Freeman and Company. New York 
Mācību papildliterat ūra 1. Armstrong T. (1998). Awakening Genius. 

Association for Supervision and Curriculum 
Development Alexandria, Virginia USA 

2. Алдер Г. СQ, или мускулы творческого 
интеллекта. – М.: ФАИР- ПРЕСС, 2004 с.496. 

3. Csikszentmihalyi M.(1998).  Living Well. The 
Psychology of Everyday Life. Phoenix.London 

4. Дэй Л. Самоучитель по развитию интуиции. – М.: 
АСТ, 2002. -207 с. 

5. Гэймон Д. Брегдон А. Эффективная работа мозга. – 
М.: Эксмо, 2002.- 352 с. 

6. Ieskats holistisko terapiju formās./ sast. I HadaĦonoka. – 
R.: SIA Izglītības soĜi, 2003.- 143 lpp. 

7. Перкинс Д. Как стать гением, или искусство 
взрывного мышления. – М.: ООО АСТ, 2004.- 315 с. 

8. Ozola E. Krāsu terapija. – R.: Jumava, 2004.- 190 lpp. 
9. Nucho A., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana. – 

R.: RaKa, 2002.- 104 lpp. 
10. Siler T. (1992). Breaking the Mind Barrier. 

Touchstone book Published by Simon & Schuster. 
11. Холодная М. Когнитивные стили. О природе 

индивидуального ума. - СПб.: Питер, 2004.- 384 с. 
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KURSA KODS       
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ārijs Orlovskis Sociālo zinātĦu katedra Lektors, Mg.sc.educ. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

3 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits       
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

      

*Pārbaudes forma/ -as       
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi Sniegt izpratni un zināšanas par valsts izcelšanos, būtību un 

pamatpazīmēm, par valsts funkcijām un varas struktūrām. 
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu 
nostāju valsts izpratnes un politikas jautājumos.                          

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīties un izanalizēt politikas zinātnes avotos un 
literatūrā paustās atziĦas par valsts veidiem un formām, par 
valsts pamatpazīmēm un funkcijām. 
2.  Apzināt problēmas, kas rodas pārvaldot valsti, kā arī to 
risināšanas iespējas. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti iegūst priekšstatu par valsts un politikas būtību, tās 
teorijām un praksi. 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sagatavots, lai radītu priekšstatu, ka valsts ir 
sabiedriski teritoriāla organizācija, kas ar publiskās 
varas mehānismu nodrošina sabiedrības nepieciešamo 
pārvaldīšanu, ka katrai valstij raksturīgi šādi galvenie 
pamatelementi: iedzīvotāji, teritorija, publiskās varas 
mehānisms, ka tiesiska valsts balstās uz varas sadales 
likuma virsvaldību. 

The course develops knowledge of the fundamentals of 
the politics as well as its types, forms, ideologies, 
various political parties, movements and interests. 
Examples of the political experience in Latvia and 
worldwide demonstrate how different political regimes 
deal with social, national and constitutional problems 
as well as stabilize its system of  the power. The course 
analyses the differences in democratic, authoritarian 
and totalitarian regimes as well as transitions from one 
political regime to another. 

 

*Kursa nosaukums latviski VALSTS IEKĀRTA UN POLITISKĀ SISTĒMA 
*Kursa nosaukums angliski Modern political systems 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 3 

   

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
1.Tēma. Valsts rašanās modeĜi un attaisnojumi. 
Valsts kā tiesiski veidota kopība. Rašanās modeĜi. Par 
leăitimācijas jēdzienu. Valsts attaisnojums. Valsts vara, 
tauta, teritorija. 
 
2.Tēma. Politikas saturs. 
Grupu un sabiedrības intereses politikā. Politikas subjekts 
un objekts. Politikas efektivitāte. Politikas tipi un formas. 
Politikas līdzekĜi. 
 
3.Tēma. Politiskie režīmi. 
Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie un totalitārie 
režīmi. Pāreja no viena režīma uz otru. 
 
4.Tēma. Konstitūcija un tiesības. 
Konstitūcijas rašanās un veidi. Konstitūcija, citi likumi un 
noteikumi. Tiesību un brīvību klasifikācija. 
 
5.Tēma. Politiskā līdzdalība. 
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži? . Politiskā līdzdalība 
un valsts politiskā, sociālekonomiskā attīstība. 
 
6.Tēma. Valsts būtība un loma. 
Valsts tipi  un formas. Varas dalīšana. Varas institūcijas. 
Tiesiskas valsts būtība. Likumdevējvaras būtība un 
funkcijas. Izpildvaras būtība un funkcijas. Tiesu varas 
būtība un funkcijas. Valsts  kontrole. 
 
7.Tēma. Birokr ātija. 
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas intereses un 
kultūra. Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas 
pārvaldes aparāta veidošana. 
 
8.Tēma. Pašvaldības. 
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeĜi un 
līmeĦi. Darba organizācija un lēmumu pieĦemšana 
pašvaldībās. Pašvaldību reformu būtība. 
 
9.Tēma Starpvalstu attiecības. 
Starptautiskās politikas būtība. Starptautiskās politkas 
galvenie  centieni. Problēmu risināšanas ceĜi. Starptautiskās 
organizācijas, to loma un nozīme. 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 
 
 
 
 
½ lekcija 
½ seminārs 

                  
 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Sabiedriskā līguma teorijas būtība. 
2. Politikas būtība un kāpēc tā ir vajadzīga. 

28 
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3. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz 
demokrātiskiem režīmiem. 

4. Latvijas konstitucionālo aktu īss vēsturisks apskats. 
5. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
6. Parlamentārisma būtība un problēmas. 
7. Birokrātija un birokrātisms. 
8. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā. 
9. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas 

virzieni. 
10. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to 

risināšanā. 
11. Valsts un varas dalīšanas būtība. 

12. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība. 
 
*Prasības KRP iegūšanai 
 

Sekmīga piedalīšanās seminārnodarbībās, referāta uzrakstīšana un 
prezentācija 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. Cipeliuss R. Vispārēja mācība par  valsti.- R.,1998. 

 2. Ievads politikā.- R.,1998. 
 3. TauriĦš G. Politika. 1.- 3. sēj. –R.,2001.-2003., 840lpp. 
 4.LR  Satversme.( papildināta 1998). 
 5. Tautas attīstība.- R.,2002., 153lpp. 
 6.Orlovskis Ā., Nikolajeva I. Mana valsts.- R.,1999.                   
 7. Macridis E. Modern political sistems. – Oxford, 2000. 
 8.  Maddex R. Constitutions of the world. – London, 1996.,  
338p. 
 9. International encyclopedia of government and politic. 
Volume one, two.- London, 1996., 1557p. 

Mācību papildliterat ūra 1. Es. Sabiedrība. Valsts. – R., 1999., 123 lpp. 
2. Finns Č. Politika brīvā sabiedrībā.- R., 1995., 101lpp. 
3. Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeĜi.- R., 1996.,90lpp. 
4. Konteks T. Ētika valsts dienestā.- R.,1995., 115lpp. 
5. Latvija. Pārskats par tautas attīstību.- R., 1995.- 2006. 
6. Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija.- R.,2001., 221lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.politika.lv 
žurnāls  “ Likums un tiesības”(sākot no 2000.g.)  
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Ekonomika 
*Kursa nosaukums angliski Economics 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Kairēna VadībzinātĦu katedra Asistente, Mg.oec. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

12 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomika 
*Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām 
un problēmām, sniegt pamatzināšanas par tirgus 
ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un 
makroekonomikas viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās 
vides un cilvēka savstarpējās attiecības tirgus 
ekonomikas apstākĜos. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt studentus ar ekonomikas 
likumsakarībām; 

2. Izprast ekonomikas funkcionēšanas pamatprincipus; 
3. Analizēt apkārtējo vidi. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas 
pielietošana praktiski. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa mērėis ir dot ekonomiskas 
zināšanas par vispārējām 
ekonomiskām likumsakarībām un 
to pielietošanas iespējām ikvienā 
uzĦēmumā vai valsts iestādē.  
Studiju kursā paredzēts: 1) 

The course aims to provide economic knowledge of the 
broad economic patterns and their application 
possibilities in every enterprise or public institution.  
Course of study provides: 1) to familiarize students 
with the broad economic patterns, as well as to develop 
the use of regularities and on commercial activities, as 
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iepazīstināt studentus ar vispārējām 
ekonomiskajām likumsakarībām, kā 
arī izkopt šo likumsakarību 
pielietošana gan komerciālā 
darbībā, gan arī ikdienas dzīvē; 2) 
dot pamatjēdzienus par plašu 
ekonomisko jautājumu loku. 

well as in everyday life, 2) provide basic concepts for a 
wide range of economic issues. 
 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas 
pamatproblēma. 

Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie 
pamati 

4 Lekcija, seminārs, grupu 
darbs 

Ievads makroekonomikā 
Nacionālo norēėinu sistēma 

4 Lekcija, prezentācija 

Makroekonomiskā nestabilitāte  
Valsts loma ekonomikā 

4 Lekcija, seminārs, 
diskusijas 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Mājas darbs ziĦojuma sagatavošanai par 

tēmu:  Latvijas tautsaimniecība; 
2. Mājas darbs prezentācija par iekšzemes 

kopproduktu, tā struktūru; 
3. Mājas darbs: Valsts loma Latvijas 

ekonomikā 

 

Mācību papildliterat ūra Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca - Rīga : 
Zinātne, 2000. - 702 lpp.  
Gods Uăis. Makroekonomika - Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2002. - 351 
lpp.  
Latvijas tautsaimniecība : 
makroekonomiskais apskats  - Rīga, 2008 
Libermanis Georgs. Makroekonomika - 
Rīga : Kamene, 2006. - 445 lpp.  
Libermanis Georgs. Mikroekonomika - 
Rīga : Kamene, 2006. - 371 lpp.  
Lībs S Spēle galā. Game over –
Valters un Rapa, 2009 
Pipers Nikolauss. Stāsti par ekonomikas 
vēsturi  - Rīga : SIA "JāĦa Rozes apgāds", 
2005  
Rifkins Džeremijs. Jaunās ekonomikas 
laikmets - Rīga : Jumava, 2004. - 279 
lpp.   
Šenfelde Maija. Makroekonomika - Rīga 
2006, RTU. - 231 lpp.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.csb.lv; www.fm.gov.lv 
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KURSA KODS L0127 Sociālais darbinieks 42762 Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Tiesu un cietumu sistēma 
*Kursa nosaukums angliski Judicial and prison system 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

*ANDIS KOŠISKIS  
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 Pedagoăijas Asistents, Mg.paed. 
*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 maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 – akadēmiskā bakalaura 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Tieslietas 
*Kursa mērėi 
 
 

Veidot priekšstatu par tiesu un cietumu sistēmu un 

sociālā darba iespējām tajā.  

 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Apzināt un izanalizēt juridisko, sociālo un speciālo 
literatūru par tiesu un cietumu sistēmu. 
 
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme orientēties juridiskās bāzes likumdošanā. 
 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Sniegt studentiem - Sociāliem 
darbiniekiem zināšanas par Tiesu 
un cietumu sistēmu. Izskaidrot 
Tiesas un cietumu sistēmas vēsturi, 
uzbūvi un struktūru. Salīdzināt 
Latvijas Tiesu un cietumu sistēmu 
ar citām ES valstīm. 

Provide students - social workers knowledge of the 
judicial and prison system. Explain the judicial and 
prison system in history, architecture and structure. 
Compare Latvian judicial and prison systems in other 
EU countries. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
              1.Tiesu sistēma Latvijā: 

1.1.Rajonu (pilsētu) tiesas 
1.2.Apgabaltiesas 
1.3. Augstākā tiesa 
1.4.Satversmes tiesa 
2.Administratīvās lietas (process,iedalījums, 
pārkāpumi, pārsūdzēšanas termiĦi) 
3.Civillikums (ăimenes, mantojumu, lietu, saistību 
tiesības, process, pārsūdzēšanas termiĦi) 
4.Krimināllikums (kriminālpārkāpumi, mazāk 
smagi, smagi, sevišėi smagi noziegumi, process, 
pārsūdzēšanas termiĦi) 
5.Atklātās/slēgtās tiesu sēdes, tiesu materiālu 
pieejamība. 

 

8 Lekcijas 

Ieslodzījuma vietu pārvalde: 
Brīvības atĦemšanas iestāžu veidi, vēsture, struktūra. 
Apcietinātās, notiesātās personas (tiesības, 
pienākumi) 
Ieslodzīto kopskaits, nepilngadīgo ieslodzīto 
kopskaits 
Ieslodzīto izglītības iespējas, nodarbinātība, sociālā, 
psiholoăiskā un garīgā aprūpe. 

8 Lekcijas 

Liepājas cietuma apmeklējums 14 Praktiskais darbs 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Referāts – Sociālā darbinieka profesionālās darbības 
loma Tiesu un cietumu sistēmā. 
 

     10 

*Prasības KRP iegūšanai Zināt Tiesu sistēmas hierarhiju, Ieslodzījuma vietas 
pārvaldes struktūru. 
 

*Mācību pamatliteratūra Likums par Tiesu varu, Latvijas sodu izpildes 
kodekss 

Mācību papildliterat ūra Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 
Civillikums, Krimināllikums. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.tiesas.lv, www.ievp.gov.lv 
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KURSA KODS       
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

     Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)      A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

     1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
     Ārijs Orlovskis      Sociālo zinātĦu 

katedra 
     lektors, Mg.sc.educ. 

 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)      40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

     3 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

     3 

Laboratorijas darbu skaits       
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

      

*Pārbaudes forma/ -as      ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

      

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi      Sniegt priekšstatu par tiesību jautājumiem pasaulē un 

Latvijā, uzsverot vēsturiskos, sociālos, politiskos un juridiskos 
aspektus. 

*Kursa uzdevumi      1. Iepazīties un izanalizēt politikas un juridisko zinātĦu 
avotos un literatūrā paustās atziĦas par tiesību jautājumiem. 
          2. Apzināties problēmas, kas rodas tiesību jomā, un šo 
problēmu risināšanas ceĜus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

     Studenti iegūst priekšstatu par tiesību būtību, teorijām un 
praksi. 

Kursa valoda      Latviešu valoda 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

     Kurss sgatavots, lai sniegtu visaptverošu 
priekšstatu par teisību idejas rašanos un attīstību, 
norādot uz cilvēktiesību pirmavotiem filozofiskajos 
tekstos, uz pirmajiem dokumentiem, kas ietver tiesību 
jēdzienu, kā arī ataino vēsturisko attīstību līdz 
mūsdienām. 

     The course is prepared with the aim to 
encourage comprehensive undestanding about the 
development of the idea of rights. It emphasises the 
establishemt of human rights in ancient documents 
and philosophical texts which encompass the 
conception of rights as well as show the 
development of history till nowadays. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 
dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

*Kursa nosaukums latviski      CILVĒKTIESĪBAS                  
*Kursa nosaukums angliski      Human rights 
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     Tiesību un cilvēktiesību jēdziena vēsturiskā attīstība. 
Tiesību ideja filozofu darbos. Dabisko tiesību, sabiedrskā līguma 
teorijas. Pirmie cilvēktiesību dokumenti. Tiesību jēdziena attīstība 
un juridiskā regulējuma pilnveidošana mūsdienu sabiedrībā. 
Cilvēktiesību funkcijas demokrātiskā valstī. 

     2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

     Starptautisko cilvēktiesību avoti. 
Universālie un reăionālie pamatdokumenti. Eiropas cilvēktiesību 
aizsardzības sistēma. Amerikas cilvēktiesību aizsardzības sistēma. 
Cilvēktiesības un Eiropas Savienība. 

     4 ½ lekcija, 
½ seminārs 

           Tiesību katalogs.  
Pilsoniskās un politiskās tiesības. Ekonomiskās, sociālās, izglītības 
un kultūras tiesības. Sieviešu tiesības. Mazākumgrupu ( minoritāšu) 
tiesības. Bērnu tiesības.  

          2 ½ lekcija, 
½ seminārs 

          Tiesību piemērošanas pamatjautājumi un aizsardzības 
mehānismi Latvij ā. 
Tiesību subjekts un objekts. Cilvēktiesību tiešā piemērojamība. 
Tiesību normu interpretācija. Tiesību robežas. Tiesu vara. 
Satversmes tiesa. Tiesībsarga institūcija. Sabiedriskās 
organizācijas. 

         4 ½ lekcija, 
½ seminārs 

  
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

     1. Eiropas Padomes ietvaros izveidotās procedūras 
cilvēktiesību jomā raksturojums. 
          2. Pirmais visaptverošais cilvēktiesību dokumenta būtība un 
problēmas. 
          3. Tiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. 
          4. Bērnu tiesību būtība un problēmas. 

28 

 
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās praktiskās nodarbībās, referāta uzrakstīšana 

un prezentācija. 
 
*Mācību pamatliteratūra 1. Betten L.,Grief A.N. EU LAW AND HUMAN RIGHTS. 

–London, 1998.,158 lpp. 
2. Briede J. Publiskās un privātās tiesības.-R.,1999.,221.lpp. 
3. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. -R., 2000.,  455 lpp. 
4. Cippelius R. Tiesību būtība.-R.,2001.,284 lpp. 
5. Cippelius R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,351 

lpp. 
6. IĜjanova D.Vispārējo tiesību principu nozīme un 

piemērošana.-R.,2005.,207 lpp. 
7. Jelāgins J.Normatīvo tiesību aktu hierarhija.-

R.,1999.,214 lpp. 
8. Jelāgins J.Tiesību pirmavoti.-R.1999.,199 lpp. 
9. KrastiĦš U.,Niedre A.Krimināltiesības.-R.,2001.,371 lpp. 
10. Meikališa E. Tiesu vara Latvijā.-R.,1997.,297 lpp. 
11. Pleps J.,Pastare E. Konstitucionālās tiesības.-

R.,2004.,307 lpp. 
Mācību papildliterat ūra 12. Cilvēktiesības Latvijā. Gada pārskats. –R., 1998.- 2004. 

un turpmākie,  150 lpp. 
13. Cilvēktiesību un tolerances rokasgrāmata. –R.,1996., 47 

lpp. 
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14. Es. Sabiedrība. Valsts.- R., 1999., 149 lpp. 
15. Ievads politikā. –R., 1998., 360 lpp. 
16. LR  Satversme (papildināta 1998.g.) 
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www.at.gov.lv 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Bērna tiesību aizsardzība 
*Kursa nosaukums angliski Protection of child’s rights 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

− Sociālais darbinieks 
− Sociālais pedagogs 
− Pirmsskolas izglītības skolotājs 
− Speciālās izglītības skolotājs 
− Logopēdija 
− Sākumskolas skolotājs 
− Profesionālās izglītības skolotājs 
 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Silvija Zaėe Pedagoăijas katedra Docente, Dr.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 6 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Pedagoăijas vēsture 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/ sociālā pedagoăija 
*Kursa mērėi Topošā speciālista profesionālās kvalifikācijas pilnveide 
*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK) 

būtību, izprast tās saturu. 
2. BTK satura salīdzināšana ar Latvijas bērnu tiesību 

aizsardzības likumu. 
3. Gatavot jaunus speciālistus patstāvīgai dzīvei demokrātiskā 

sabiedrībā – prast pielietot praktiskajā darbībā starptautisko 
un Latvijas dokumentu normas. 

 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Apgūts noteiktu zināšanu apjoms. 
2. Izprot ANO BTK prasības bērna aizsardzībai, pielietot tās 

praksē. 
 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Kurss ”Bērna tiesību aizsardzība” 
sniedz studentiem ieskatu par ANO 
bērna tiesību konvencijas (BTK) 
izveides vēsturi, saturu, 
Konvencijas praktisko pielietojumu 
pasaulē, Latvijā. BTK prasību 
realizācijas pedagoăiskie aspekti. 

 
The course “Protection of child’s rights” offers the opinion about 
the UN Convention on the rights of the child: a short history, 
content of the Convention, practical consequences of the 
Convention in the world and Latvia, the pedagogical aspects of 
Convention’s demands fulfillment. 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 
1. Bērns kā sociāla būtne gadsimtu gaitā. 
2. ANO Cilvēktiesību deklarācija. 

2 L 

3. ANO BTK būtība, saturs 4 L 
4. ANO BTK garantijas 

4.1. Civiltiesību nodrošināšana 
4.2. Politisko tiesību nodrošināšana. 

4.3. Ekonomisko tiesību nodrošināšana. 
4.4. Sociālo tiesību nodrošināšana. 

4.5. Tiesības uz kultūru nodrošināšana 

2 Prakt.nod. 

5. ANO BTK saistība ar Latvijas likumdošanu. 
6. BTK prasību neievērošanas sekas Latvijā 

6.1. Sabiedrības attīstība un nepilngadīgo sociālās 
problēmas. 

6.2. Nepilngadīgo likumpārkāpumi. 
6.3. Nepilngadīgo narkomānija, toksikomānija. 

6.4. Bērnu seksuālā izmantošana 
6.5. Nepilngadīgo prostitūcija 

7. Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesības, to ievērošana 
pasaulē, Latvijā 

2 Prakt.nod. 

8. ANO BTK un pedagoăiskā prakse 
8.1. Darbs ar sabiedriskām institūcijām  un sabiedrību. 

8.2. Darbs ar pedagoăisko kolektīvu 
8.3. Darbs ar bērnu vecākiem 

8.4. Darbs ar bērniem 

2 Prakt.nod. 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Izstudēt, izprast  konvencijas tekstu. 
Salīdzināt konvencijas prasības ar Latvijas likumdošanu. 28 

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā kursa apguve. 
Brīvi orientēties dokumentu saturā. 
Konkrētā uzdevuma izpilde: prasme teorētiskās zināšanas pielietot 
praksē. 

*Mācību pamatliteratūra 1. ANO Bērna tiesību konvencija. 
2. Lomanova F. Tavas tiesības un pienākumki. – SIA „Izglītības 

soĜi”., 2002. I daĜa (302 lpp.), II daĜa (252 lpp.) 
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3. Nacionālie ziĦojumi par Bērna tiesību aizsardzības stāvokli  

Latvijā. 
Mācību papildliterat ūra E Verhellen „Convntion on the Rights of the Child” 

Kursa autors:  
 

Silvija Zaėe 08.10.2009. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokola nr. 3 13.10.2009. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr. Datums 
Katedras vadītājas v.i.:  Blāzma Vikmane 13.10.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS SociP092 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Lieăeniece Pedagoăijas katedra Prof. Dr. hab. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P - profesionālais 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi palīdzēt studentiem veidot sapratni par socializāciju kā par 

savdabīgu saskarsmes procesu, kurā notiek sociālo normu un 
vērtību, kā arī uzvedības modeĜu apguve un indivīda attīstība. 

Kursa uzdevumi palīdzēt studentiem veidot izpratni par socializāciju kā par 
parādību, kas turpinās visu cilvēka dzīves ciklu un izpaužas 
vairākos apakšciklos, tajā skaitā: 1) psiholoăiskajā,   
                                                     2) vecumposmu, 
                                         3) ăimeniskajā, 
                                                     4) profesionālajā.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sava viedokĜa izveide, prasmes analizēt un izvērtēt cilvēku 
savstarpējās mijiedarbības ietekmi uz cilvēka socializāciju visa 
mūža garumā. 
 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss orientēts studentu izpratnes un kompetenču veidošanai par socializāciju kā par savdabīgu saskarsmi ar 
dažāda vecuma cilvēkiem (no dzimšanas līdz nāvei), kurā notiek viĦu sociālo normu, vērtību un uzvedības 
modeĜu apguve, kā arī personības attīstība. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadlekcija. Kas ir 
socializācija? 
 
 
 
 
 
 

Socializācijas būtība. Socializācijas 
izpausme apakšciklos, tajā skaitā: 

� psiholoăiskajā, 
� vecumposmu, 
� ăimeniskajā, 
� profesionālajā. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Socializācijas pamati 
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2. Socializācijas 
psiholoăija 
 
 
 
 
 
3. Socializācija un 
uzvedība sociālā vidē 
 
 
 
4. Socializācija bērnībā 
 
 
 
 
5. Socializācija visa 
mūža garumā 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Teorija par personības 
attīstību uz socializāciju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Socializācijas aăents 
 
 
 
8. Nosacījumi, kas 
sekmē socializāciju 
 
 
 
9. Socializācija grupā 

Mijiedarbība ar otru, otra cilvēka uztvere, 
savstarpējā ietekmēšanās. Mehānismi kā 
citu cilvēku uzvedība ietekmē indivīdu: 
identifikācija, atdarināšana, sociālā 
mācīšanās, kauns un sirdsapziĦa. 
 
 
Metodes, kā izzināt sociālo uzvedību. 
Motīvi un vajadzības, kas ietekmē indivīda 
socializāciju (Mc Clelland) 
 
 
Socializācijas modeĜi bērnībā 
Socializācija ăimenē 
 
 
 
Dzīves cikla principi – vēsture un kultūra, 
sociālā funkcionēšana un sekmīga attīstība 
cilvēka dažādos vecumposmos: 

� skolas vecumā (pusaudža un 
jauniešu vecumā) 

� jaunais pieauguša cilvēka vecumā 
� brieduma gados 
� pirmspensijas vecumā 
� pensijas vecumā 

 
� Socializācija kā nepārtraukts 

personības attīstības process 
(E.Eriksons) 

 
� Socializācija kā atbilde uz krīzi 

(Dž. Klauzens) 
 

� Socializācija kā personības 
izmaiĦas (R. Goulds) 

 
� Resocializācija 

 
Socializācijas sekmētāji: ăimene, skola, 
masu informācijas līdzekĜi, darba vieta 
 
 
Agresija, teorija, izpaudumi 
Mobings 
Manipulācija  
 
 
Kā indivīds ieiet grupā  
Grupas attīstības bāzes  

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
4 
 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
2 st. seminārs 
 
 
 
 
4 st. lekcija 
 
4 st. seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
4 st. seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 st. seminārs 
 
 
 
2 st. lekcija 
2 st. lekcija 
2 st. seminārs 
 
 
2 st. lekcija 
 
 
 
 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Katrs students sagatavo 2 seminārus par tēmām: 
1. Socializācija visa mūža garumā (katrs izvēlas savu 
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vecumposmu) vai Teorijas par socializāciju vai Socializācijas 
aăenti un nosacījumi, kas ietekmē socializāciju.  

2. Sociālā darbinieka (aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja) iespējamā 
palīdzība sociālajam klientam socializācijas procesā.  

 
Prasības KRP iegūšanai Students piedalās lomu spēlē, grupu un kooperatīvajā darbā, 

diskusijās. Referāti, semināri, miniprojekta izstrāde, balstoties un 
referātiem.  

 
Mācību pamatliteratūra 1. Eriksons E. Identitāte, jaunība. – R.: Jumava,1998. 

2. Fišers R. u.c. Prasme vienoties kā sasniegt vēlamo. R.: J. 
Rozes apg., 2002 

3. Garleja R., Vidnere M. Psiholoăija un sociālā uzvedība 
ekonomikā. – R.: RaKa, 2000. (6. nod.) 

4. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – L: LPA, 1998 
5. Lieăeniece D. Andragoăijas pamati jeb mācīšanās „būt” 

pieaugušo vecumā. – R.: RaKa, 2003. 
6. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. – 

R.:SIA Kamene, 1996. 
7. Omārova S. Cilvēks, kurš runā ar cilvēku. Saskarsmes 

psiholoăija. – R.:SIA Kamene, 1994 
8. Pikeringa P. Persionāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 

darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – R.:J.Rozes 
apgāds, 2002. 

9. Svešvārdu vārdnīca. – R.:Jumava, 1999. – 736.llp. 
10. James L.R. Personality in work organizations. – Sage 

Publ., 2002 
11. Socialization // International Handbook of Psychology. – 

Pg. 43.-44.; 199; 238.; 258.-260; 251.-252.; 262; 279.-
282.; 322.; 420.; 483.; 494.-496.; 507. 

12. Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и 
направления исследовании?// Социалъная психология: 
Хрестоматия: Учебное посибие для студентов вузов/ 
Состав Э.П. Белинская и др. – М.: 2002. – стр. 325-330. 

13. Эриксон Э. Детство и общество.- 2-изд. Пер.с англ. – 
СПБ: Лената АСТ/ фонд. „Университетская книга”., 
1996. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Daina Lieăeniece 15.09.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokola Nr. 3 30.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 3 Datums 
Katedras vadītājs:  L. Latsone 30.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) A 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vija Kri ėe Sociālo zinātĦu katedra lektore 
 
*Kop ējais 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 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa l īmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais**)  

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Socioloăija 
*Kursa mērėi Izprast socioloăijas būtību un savdabību; apgūt sociālās 

informācijas iegūšanas un analīzes metodes, prast tās 
pielietot.   

*Kursa uzdevumi 1. Veidot sapratni par socioloăijas būtību, tās nozīmi, 
pamatjēdzieniem. 

2. Apgūt sociālās informācijas iegūšanas metodes, prast 
tās pielietot.   

*Kursa rezult āti (apgūstamās 
kompetences) 

Izveidotas prasmes vākt sociālos faktus, nostiprinātas prasmes 
pieĦemt lēmumus, balstoties uz faktiem 

Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOT ĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Socioloăijas vispārējais raksturojums. Ieskats 
socioloăijas attīstības vēsturē. Socioloăijas vieta un 
loma sabiedrībā un citu zinātĦu vidū. 
Galvenie jēdzieni socioloăijā: sociālā sistēma, sociālā 
funkcija, integrācija, grupa, sociāla organizācija, 
kultūra, sociālais institūts, vērtība, pozīcija, norma, 
novirze u.c. Sociālā savstarpējā sadarbība, sociālais 
stāvoklis. 
Sabiedrības zinātniska pētīšana. Sociālais fakts. Divi 
pētīšanas līmeĦi: mikrolīmenis un makrolīmenis. 
Socioloăiskais pētījums, tā organizācijas jautājumi. 
Pētījuma problēma, objekts, mērėis. Jēdzienu 
interpretēšana.Sociālo pētījumu metodes. Kvantitatīvs 

Sociology, its general characteristics. Applicability 
of social research. Place and role of sociology in 
society and among other sciences. The main 
concepts: social system, function, social integration, 
social group, social organisation, culture, a social 
institution, value, position, social status, social norm, 
deviation etc. Social mutual co-operation. Social 
condition. Scientific study of society. A fact in 
sociology. Micro and macro level of research. 
Sociological research, issues of its organisation. 
Problem of research, its objects, aim, conception, the 
main and subordinate objectives. Basic issues of a 
research, their interpretation. Methods of 

*Kursa nosaukums latviski Socioloăija 
*Kursa nosaukums angliski  
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pētījums, kvalitatīvs pētījums. Aptauja. Intervēšana. 
Novērošana. Dokumentu analīze. Ăenerālkopa un 
izlase. Iegūto datu interpretēšana  un izmantošana. 
Sociologa ētika. 

sociological research. Quantitative research, 
qualitative research. Inquiry. Interviewing. 
Observation. Analysis of documents. General set and 
selection. Types and conditions for a selection. 
Analysis of empirical data. Grouping of the data and 
their typology. Seeking interconnections. Repeated 
and comparative studies. Processing, analysis, 
interpretation and usage of the data obtained during 
studies of social processes and phenomena. Ethics of 
a sociologist. 

 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids (lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 
1. Socioloăijas vispārējs raksturojums. Sociālo pētījumu 
izmantojamība. 

2 Lekcija  

2. Socioloăijas vieta un loma sabiedrībā  un citu zinātĦu vidū. 
Galvenie jēdzieni socioloăijā: sociālā sistēma, sociālā funkcija, 
sociālā integrācija, sociālā grupa; sociālā organizācija, kultūra, 
sociālais institūts, vērtība, pozīcija, sociālais stāvoklis, sociālā 
norma u.c. 

2 Lekcija/seminārs 

3. Sabiedrības zinātniska pētīšana. Sociāls fakts. Divi pētīšanas 
līmeĦi – makrolīmenis un mikrolīmenis. Pētījuma programma. 
Pētījuma problēma, pētījuma objekts un priekšmets. Pētījuma 
mērėi: īpatnības teorētiski lietišėajos pētījumos un praktiskajos 
pētījumos. Galvenie un pakārtotie uzdevumi. Pētījuma 
pamatjēdzieni, to interpretēšana, 

 
2 

 
Lekcij/seminārs 

4. Pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. 
4.1.Novērošana, tās klasifikācija. Novērošanas rezultātu 
ticamības paaugstināšana. 
4.2. Dokumentanalīze: tradicionālā pieeja, kontentanalīzes 
metode. Šīs metodes saistība ar citām metodēm. 
4.3. Aptaujas metode. Anketa, tās izveidošanas principi. 
Anketēšana, tās veidi. 
4.4. Intervēšana, tās veidi, svarīgākās iezīmes. 

 
6 

 
Lekcijas/ semināri 

5. Ăenerālkopa  un izlase. Izlases veidi un nosacījumi. 2 Lekcija/semināri 
6. Empīrisko datu analīze. Datu grupēšana un tipoloăizācija. 
Savstarpējo sakarību meklēšana. Atkārtotie un salīdzinošie 
pētījumi. 

2 Lekcija /seminārs 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Skaidrot socioloăijas pamatjēdzienus saistībā ar savu izvēlēto un 
apgūstamo profesiju. 

6 stundas 

2. Formulēt sociāla pētījuma problēmu. Noteikt pētījuma objektu, 
priekšmetu un uzdevumus. (Pētījuma tēmu students izvēlas pats). 

6 stundas 

3. Interpretēt pamatjēdzienus kādas sociālas problēmas (studenta izvēle) 
izpētei. 

6 stundas 

4. Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus. 10 stundas 
5. Izmantojot kontentanalīzi, veikt kādu dokumentu analīzi (dokumenta 
veidu saskaĦo ar mācībspēku) 

6 stundas  

6. Izstrādāt socioloăisku anketu. 8 stundas 
7.Izveidot kāda sociāla pētījuma  izlasi. 4 stundas 
 
*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti visi patstāvīgie darbi; kursa nobeigumā nokārtots tests. 
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Eksāmena vērtējumu veido - patstāvīgo darbu vērtējumu un testa 
vērtējumu summa, dalīta ar 8. Par laikā neveiktu patstāvīgo darbu 
no tā vērtējuma tiek atskaitīti 0,6 punkti. 

 
*M ācību pamatliteratūra 1. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. (Ievadkurss skolām 

un pašmācībai). –R.,1996. 
2. Bernard Harvey Russell Social Research Methods Qualitative 

and Quantitative. –London,2000 
3. Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. – R.,Zvaigzne ABC, 

2002. 
4. Ozolzīle G. Socioloăija: mācību līdzeklis.- R., RTU 

izdevniecība,2006. 
5. Socioloăisko pētījumu metodoloăija,metodika un tehnika. – R., 

1981.  
6. Socioloăijas skaidrojošā vārdnīca.- R.,1997. 
7. Ядов В.А.  Стратегия  социологического  исследования – 

М.,2000 
Mācību papildliterat ūra 1. Buars Lloyd L. Human Resource Management. – 1991 

2. Filozofiskā socioloăija Latvijā: antoloăija studentiem 
(sastādījis A.Vilks).- R., Drukātava, 2008. 

3. Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā. – R.,1998 
4. Socioloăija: socioloăijai Latvijā 40 ( T.Tisenkopfa redakcijā) 
5. Асп  Э.К.  Введение  в социологию  - М.,1993 
6. Социологический энциклопедический словарь  на 

русском, английском, немецком, француском -  1998 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Pēc studenta ieskatiem 

 
 
Kursa autors:  Vija Kriėe 19.01.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra protokola Nr. 4 27.11.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Arturs Medveckis 19.01.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Kursa nosaukums latviski Konfliktoloăija 
Kursa nosaukums angliski  
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Al īda Samuseviča Vispārīgās pedagoăijas 

katedra 
profesore, pedagoăijas doktore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

1 – 4, P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Saskarsmes psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija / vispārīgā pedagoăija 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt sociālo darbinieku prasmes efektīvi vadīt konfliktsituācijas 
un konstruktīvi risināt konfliktus saskarsmes procesā 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1)apgūt un nostiprināt teorētiskās zināšanas  konfliktu teorijā; 
2)pilnveidot konfliktu risināšanas stratēăijas saskarsmes procesā; 
3)attīstīt vienošanās un sadarbības prasmes problēmu risināšanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Konfliktu risināšanas kompetence 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
 

Studiju kursā „Konfliktolo ăija” tiek 
apgūtas un nostiprinātas zināšanas par 
konfliktu veidošanos, cēloĦiem, signāliem 
un struktūru, konflikta stadijām un to 
dinamiku, konfliktu klasifikācijas, 
konfliktu risināšanas destruktīvās un 
konstruktīvās stratēăijas. Tiek aktualizēta 
informācija par konfliktu specifiku sociālās 
mijiedarbības vidē, attīstītas sociālo 
darbinieku konfliktu risināšanas prasmes 
un stratēăijas, vingrināti  sadarbības modeĜi 
ar sarežăītiem klientiem. 

To impart knowledge and perfect skills at creating the 
environment , which could  avert  conflict situations and lead to  
positive solutions.Communication easing conflicts. Types of 
conflicts and opportunities of their solution. Interpersonal 
conflicts, conflicts between groups. Creative approach to conflict 
solving or new possibilities. Readiness for conflict solving. 
Practical skills at solving conflict situations. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Konflikta raksturojums 
Konflikta jēdziens, objektīvie un subjektīvie cēloĦi, 
konfliktu izpausmes un signāli, konflikta attīstība un 
dinamika 

4 lekcijas 

2.Konfliktu klasifik ācijas 
Personības iekšējie un starppersonu konflikti, to 
raksturojums 

 

4 lekcijas 

3.Konfliktu risin āšana 
Destruktīvās  konfliktu risināšanas stratēăijas. 
Konstruktīvās konfliktu risināšanas stratēăijas: 
izvairīšanās, pielāgošanās, kompromiss, konkurence, 
sadarbība. 

 

4 semināri 

4.Konfliktu risin āšana  sociālajā darbā  
Saskarsmes un mijiedarbības kultūra 
Sociālās mijiedarbības diagnoze 
Sarunu vadība 
Konfliktu prognozēšana un vadība 
Sadarbības veicināšana 

4 semināri 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras teorētiskās studijas 
Konflikta situāciju analīze 

20 
4 

Prasības KRP iegūšanai Konflikta situāciju analīze 
Mācību pamatliteratūra 1.Dombrovska, L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.212 lpp. 
2.Herbsts, D. Komunikācija uzĦēmumā. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2007.118 lpp. 
3.Heske, U. Darbs komandā: Darba grupas vadība. 
Konstruktīvu konfliktu risināšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2007. 128 lpp. 
4.Fēlavs, E.G. Konflikti darbā; Atpazīt, risināt, novērst. 
Rīga: BALTA eko, 2003. 
5.Pikeringa, P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti: Kā 
izvairīties no kĜūdām to risināšanā un sekmīgi pārvarēt 
domstarpības. Rīga: J. Rozes apgāds, 2000. 117 lpp. 
6.ReĦăe, V. Psiholoăija: Savstarpējo attiecību 
psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
7.Samuseviča, A. Stresa un konfliktu 
menedžments//Mācību līdzeklis sociālā darba 
speciālistiem. Liepāja: LiePA, 2008. 281. – 306. lpp. 
8.Sarunu un konfliktu risināšana. Rīga: Lietišėās 
informācijas dienests, 2007. 184 lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra Гришина, Н. Психология конфликта. Санкт – 
Петербург: Питер ,2000. 464 c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Interneta resursi 
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Kursa autors: A.Samuseviča 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Vispārīgās 

pedagoăijas 
  

 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Saskarsmes treniĦš 
*Kursa nosaukums angliski Training of communication 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina StrazdiĦa Psiholoăijas katedra Dr.psych., docente 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1 - 4 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Saskarsmes psiholoăija. Dzimumu psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālā psiholoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Radīt studentiem izpratni par cilvēka psihiskās attīstības 
likumsakarībām, attīstības teorijām, attīstības specifiku 
dažādos psihiskās attīstības periodos 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos 
par sociālās mijiedarbības principiem un sociālās ietekmes 
mehānismiem cilvēku dzīvē, par sociālo ietekmi un sociālām 
attiecībām. 
2. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot 
profesionālo kompetenci. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1.Kompetence darbā ar sociālpsiholoăisko literatūru. 
2. Sociālā kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Sociālā izziĦa. Iespaida par cilvēku 
veidošanās, uztveres shēmas, 
stereotipi, attieksmes sistēmas, 
aizspriedumi. Sociālā ietekmēšana. 
Attieksmes un sociālā uzvedība. 
Pārliecināšana un attieksmju maiĦa. 
Manipulēšana. Sociālās attiecības. 
Vadības stili. Sociālās problēmas 
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darbā. Komandas darbs un mazo grupu 
komunikācija. Grupas raksturojums. 
Grupas kultūra, vērtības un normas, to 
veidošanās. Grupas procesi un 
dinamika. Sociālās lomas, to 
klasifikācija. Lomu konflikts, 
risināšanas iespējas 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Saskarsmes jēdziens, veidi, funkcijas. 
2. Sociālā percepcija, komunikācija, mijiedarbība 

2 2 – lekcija 
 

3. Sociālā attieksme, tās veidošanās un komponenti. 
Attieksmju un uzvedības mijiedarbība. Stereotipi un 
aizspriedumi. Agresija. Sociālās uzvedības maiĦas 
iespējas. 

2 2 - praktiskā nodarbība 

4. Statuss. Sociālās lomas. Dzimuma lomas, socializācija. 2 2 - praktiskā nodarbība 
5. Saskarsmes stili. Transakcijas saskarsmē. 
6. Saskarsme kā uzvedības forma. Saskarsmes kvalitāti 

ietekmējošie faktori. Saskarsmes barjeras, atgriezeniskā 
saikne saskarsmē. 

7. Saskarsmes kompetence un efektivitāte 

4 4 – praktiskās 
nodarbības 

8. Mijattiecības 
darba vidē, to ietekmējošie faktori 

 

2 2 – praktiskā nodarbība 

9. Konfliktu veidi, objektīvie un subjektīvie konflikta 
faktori. Konflikta cēloĦi. Konflikta attīstības dinamika. 
Konflikta risināšanas iespējas, stratēăijas un taktikas 

4 4 – praktiskās  
nodarbības 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Sociālā attieksme, tās veidošanās un komponenti. 

Attieksmju un uzvedības mijiedarbība. Stereotipi un 
aizspriedumi. Agresija. Sociālās uzvedības maiĦas 
iespējas 

4 

2. Efektīva un neefektīva saskarsme, raksturojums 4 
3. Mijattiecības darba vidē, to ietekmējošie faktori 4 
4. Konfliktu veidi, konfliktu risināšanas stratēăijas un 

taktikas, situāciju analīze 
4 

5. Grupas ietekme uz personību 4 
6. Sociāli psiholoăiskie aspekti sociālajā darbā 4 

*Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, situāciju analīzē. 
2. Psiholoăiskās literatūras studijas praktisko nodarbību 
izvirzīto problēmjautājumu apspriešanā. 
3. Miniprojekta izstrāde. Ieskaite ar atzīmi 

*Mācību pamatliteratūra 1. CerkiĜevičs V.. Sociālā psiholoăija. - Rīga: Baltijas 
Krievu institūts., 2002. 
2. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. - Rīga: Kamene, 
1996.- 187 lpp. 
3. Omārova Silva. Cilvēks runā ar cilvēku : (saskarsmes 
psiholoăija). - Rīga: Kamene, 1994. - 99 lpp. 
4. PĜaveniece M, Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija 
pedagogiem. - Rīga: Raka, 2002.- 200 lpp. 
5. ReĦăe V.. Sociālā psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 
2002. 
6. Pīzs A. ĖermeĦa valoda.- R.: Jumava, 1995. 
7. Vorobjovs A.. Sociālā psiholoăija: teorētiskie pamati, 
eksperimentāls mācību līdzeklis. - Rīga: Izglītības soĜi, 
2002. 
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8. Берн Э. Трансактный анализ в группе.- М.: 
Лабиринт, 1994 
9. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология 
человеческих взаимоотношений.- М., 1988. 
10. Кан – Калик В.А. Грамматика общения.- М.: 
Роспедагенство, 1995. 
11. Скотт. Дж. Конфликты, пути их преодоления.- 
Киев: Внешторгиздат, 1991. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. - Rīga: 
RaKa, 2003. - 200 lpp. 
Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības 
aspekti ekonomikā. - Rīga: RaKa, 2000. - 264 lpp.  
Nucho OzoliĦa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. - 
Rīga: RaKa, 2003.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Psiholoăija Mums 
Psiholoăijas Pasaule 
Psiholoăija Ăimenei un Skolai 

 
Kursa autors: 

 Irina StrazdiĦa  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:  6. 22.02.2007. 
 Katedra (pēc kursa 

piederības) 
katedras sēdes 
protokols Nr. 

 Datums 

Katedras vadītājs:  Irina StrazdiĦa 22.02.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Lieăeniece Pedagoăijas katedra Dr.hab.paed., profesore 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Kurss tiek apgūts 4.3.submoduĜa „Cilvēka uzvedība” ietvaros 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar etnopsiholoăiskām parādībām un to izmantošanas 

iespējām sociālā darbā 
Kursa uzdevumi 1) Palīdzēt bagātināt studentu izpratni par procesiem Latvijā 

un pasaulē, saistībā ar etnopsiholoăiska rakstura parādību 
izpratni; 

2) palīdzēt pilnveidot topošo sociālā darba speciālistu 
profesionālās kompetences darbā ar dažādu kultūru un 
etnosu cilvēkiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1) Studentu viedokĜa veidošanās par etnopsiholoăiska 
rakstura parādību izpaudumiem cilvēku attieksmēs un 
attiecībās Latvijā un pasaulē; 

2) Studentu izpratnes veidošana par sociālā darba specifiku 
ar dažādu etnosu pārstāvjiem. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Etnopsiholoăija tiek aplūkota kā integrēta psiholoăijas 
zinātnes apakšnozare ciešā saistībā ar sociālās 
psiholoăijas likumībām cilvēku attieksmēs, attiecībās 
un uzvedībā. Tiek atklāti jēdzieni „kultūra”, 
„etnopsiholoăija”,  „etniskās grupas”,  „minoritātes”, 
„nacionālais raksturs”, „multikulturālisms”. Tiek 
atklātas mūsdienu Rietumu demokrātisko valstu pieeja 
etnopolitikai un kultūrpolitikai. Tiek analizēti Latvijas 
identitātes raksturojumi pagātnē un šodien. (J.Students, 
M.Dirba), krievu nacionālā rakstura izpaudumi 

Ethno psychology is treated as an integrated sub-
branch of psychology science in close connections 
with regularities of social psychology within human 
relations, attitudes and behaviour. The notions 
“culture”, “ethno psychology”, ethnic groups”, 
“minorities”, “national character”, 
“multiculturalism” are dealt with. Approaches of 
contemporary democratic Western countries to ethno 
policy and cultural policy are revealed. 
Characteristics of Latvian identity of the present day 

Kursa nosaukums latviski Etnopsiholoăija  
Kursa nosaukums angliski Ethnopsychology 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 3 

   

salīdzinājumā ar citu Rietumu zemju vidusmēra pilsoĦa 
raksturojumiem (G.Hofstede, V.Kočetkovs). Etnosa 
psiholoăiski raksturojumi dažādu autoru pieejās 
(K.Jungs, I.Šuvajevs, ě.SumiĜovs, J.Students, M.Dirba 
u.c.) tiek aplūkoti saistībā ar mūsdienu globalizētās 
pasaules etnopsiholoăiska rakstura procesiem. 
Sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences 
darbā ar dažādu kultūru un etnosu cilvēkiem. 

and past times are analysed (J.Students, J. Dirba) and 
Russian manifestations of national character in 
comparison with the characteristics of the average 
Western citizen (G.Hofstede, V. Kočetkovs). 
Psychological characteristics of the ethnos in 
approaches by different authors (C.Jung, I.Šuvajevs, 
ě.SumiĜovs, M.Dirba and others) are viewed in the 
context of the ethno psychological processes in the 
present-day globalised world. 
Professional competences of social work specialists 
in their work with people from different cultures and 
ethnos. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Etnopsiholoăijas kā zinātnes raksturojums 
1.1. Etnopsiholoăija kā integrēta zinātne 
1.2. Etnopsiholoăijas izcelsme un mūsdienu tendences 

• „kultūra”,  
”etnopsiholoăija”, „politika” – atšėirības un saistība 

 

2 1 lekcija 

2. Etnopsiholoăijas dažādu parādību raksturojošie jēdzieni 
2.1. Etniskās grupas, minoritātes 
2.2. Nacionālais raksturs 
2.3. Etnocentrisms 
2.4. Savstarpējā ideju un viedokĜu apmaiĦa multikulturālismā. 
Problēmas. 

4 1 lekcija 
1 seminārs 

3. Latvijas identitāte 
3.1. Latviešu nacionālais raksturs 
3.2. Latvijā dzīvojošo minoritāšu etniskie un 
sociālpsiholoăiskie raksturojumi. 

4 1 lekcija 
1 seminārs 

4. Krievu un bijušā padomju cilvēka psiholoăiskais raksturojums 
4.1. V.Kočetkova pētījumi par krievu nacionālo raksturu. 
4.2. G.Hofstedes pētījumi par vērtībām dažādās kultūrās 
(„pasaules karte”) 

4  
1 lekcija 
1 seminārs 

5. Sociālā darba specifika 
5.1. Sociālā darba specifika darbā ar dažādu etnosu cilvēkiem. 

2 1 seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Etniskās grupas, minoritātes. 
2. Latvijas identitāte. 
3. Sociālā darba specifika darbā ar dažādu etnosu cilvēkiem. 

8 
8 
8 

 
Prasības KRP iegūšanai Studenti piedalās semināros un uzraksta argumentētu eseju par 

problēmu „Mana izpratne par etnopsiholoăijas zināšanu 
izmantošanu manā profesijā” (4-6 lpp.). 
Eksāmens notiek miniprojekta veidā. To izstrādā un aizstāv 
studenti grupās (4 cilvēki), balstoties uz esejā atklāto izpratni. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Apine I. Politoloăija. Ievads etnopsiholoăijā. - R.: 

Zvaigzne ABC, 2001. 
2. Karpova Ā. Ievads etnopsiholoăijā. - R.: Latvijas Zinību 
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biedrība, 1990. 
3. Ėīlis R. Sociālā atmiĦa un nacionālā identitāte Latvijā.// 

AtmiĦas un vēsture. - R.: N.I.M., S., 1998. 
4. Laėis P. Latviskā identitāte - psiholoăiskā, politiskā, 

mītiskā vai metafiziskā realitāte? // Literatūras Avīze. - 
1998. - 17.novembris. 

5. Smits E.D. Nacionālā identitāte. - R.: AGB, 1997. 
6. Tisenkopfs T. Par 21.gs. intrigu.// Latvijas Vēstnesis. 

2000.g. 22.aug. 1.-6.lpp. 
7. Кочетков В.В. Психология межкультурных 

различий. Учебное пособие для вузов. - Москва, 
PERSE, 2002. 

8. Стефаненко Т. Этнопсихология. - М.: Институт 
психологии РАН "Акад.проект", 1999. 

 
Mācību papildliterat ūra 1. Dirba M. Skolas līdzdalība un iespējas jaukto ăimeĦu 

bērnu latviskās identitātes veidošanas procesā.// 
Vispārīgā didaktika un audzināšana. R.: LU PPI, 2001, 
166. - 172.lpp. 

2. Dirba M. Latvijas identitāte. – Rīga: RaKa, 2004. 
3. Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes psiholoăija. - R.: 

RaKa, 1999. 
4. Lazda R. Vai latvieši un krievi domā atšėirīgi? // 

Psiholoăijas pasaule. – 2003. – N.08 – 28. lpp. 
5. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. – 

Rīga: J.Roze, 2003. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.politika.lv 

 
 
Kursa autors:  Daina Lieăeniece 15.12.2008 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Nr. 5 29.12.2008 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 29.12.2008 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
 



 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārīgā pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Veicināt studentu kompetenču veidošanos audzināšanas nozīmes 

izpratnei sabiedrības attīstības kontekstā. 
Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par audzināšanas procesu un tā realizācijas 

iespējām. 
2. Attīstīt studentu prasmes un iemaĦas audzināšanas darbības 

izpratnei un veikšanai.  
3. Sekmēt attieksmju kā audzināšanas satura realizāciju un 

pilnveidošanos. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• Formulēt audzināšanas mērėi un uzdevumus. 
• Apzināties savus audzināšanas principus. 
• Veidot izpratni par audzināšanas sistēmu. 
• Izvērtēt audzināšanas metožu un audzināšanas darbības  

organizēšanas formu piemērotību, pamatot to efektivitāti. 
Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem gūt pamatzināšanas par audzināšanas procesu, tā īpatnībām dažādos 
vecumos, veido iemaĦas un prasmes audzināšanas darbības organizēšanai un realizācijai skolas pedagoăiskajā 
procesā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Audzināšanas procesa 
būtība un galvenās 
likumsakarības. 
 

• Audzināšana un personības pozīcijas 
veidošanās. Vērtīborientāciju 
veidošanās process, tā sociāli 
ekonomiskā, politiskā, nacionālā un 
reăionālā nosacītība. 

• Audzināšanas procesa raksturojums, 
likumsakarības, dinamiskā struktūra un 
īpatnības. 

• Attieksmes kā audzināšanas darbības 
priekšmets. Attieksmju būtība un  

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 

Kursa nosaukums Audzināšanas teorija un metodika 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

   



 

struktūra. Attieksmju īpatnības dažādu 
vecumu bērnu grupās. Sadarbība un 
mijiedarbība kā attieksmju izpausmes. 

2 L 

Audzināšanas saturs un 
principi. 

• Audzināšanas principu jēdziens, 
sistēma, to raksturojums. 

• Audzināšanas procesa stratēăijas un 
saturs. 

2 S 

Ăimenes un skolas 
sadarbība. 

• Ăimenes loma audzināšanas procesā.  
•  Ăimenes un skolas sadarbības formas. 
• Vecāku pedagoăiskās izglītošanas 

process, tā saturs un formas 

2 L 

Audzināšanas mērėa 
problēma. 

• Audzināšanas mērėu raksturojums 
vēsturiskā skatījumā.  

• Demokrātiskas sabiedrības 
audzināšanas mērėi un uzdevumi. 

2 S 

Audzināšanas darbība. • Audzināšana kā mērėtiecīgs, dabisks 
process. Audzināšanas un mācīšanas 
savstarpējās sakarības. 

• Audzināšanas darbības organizācijas 
formas. Audzināšanas rezultāta 
problēma pedagoăiskajā darbībā. 

2 L 

Audzināšanas metodes.  
 

• Audzināšanas metodes jēdziens. 
Audzināšanas līdzekĜi. Metožu atkarība 
no audzināšanas mērėa, principiem, 
satura, skolēnu vecuma un 
individuālajām īpatnībām, sociālās 
pieredzes apguves pakāpes. 

• Metožu klasifikācija. Audzināšanas 
metodes izvēle. 

2 S 

Alternatīvās 
audzināšanas sistēmas. 

• M.Montesori, R.Šteinera, S.Frenē 
pedagoăiskās sistēmas. To nozīme 
audzināšanas procesa pilnveidē. 

2 L 

Personības apziĦas 
veidošanās. 

• Personības pasaules uzskata un 
tikumiskās pozīcijas veidošanās. 

• Pilsoniskā audzināšana kā patriotisma 
un nacionālās pašapziĦas attīstītāja. 

• Reliăiskā audzināšana un tās 
realizācija izglītības sistēmā. 

2 S 

Audzināšanas darbības 
metodikas priekšmets.. 
 

• Audzināšanas darbības metodika kā 
pedagoăijas sastāvdaĜa. 

• Audzināšanas darbības metodikas 
nozīme skolotāju profesionālajā 
sagatavošanā. 

2 L 

Personības tikumiskā 
pilnveide. 

• Dzimumaudzināšana. 
• Tikumiskā izglītošana. 

2 S 

Brīvā laika problēma 
audzināšanas procesā.. 
 

• Brīvā laika jēdziens pedagoăijā. 
Sociālo audzināšanas institūtu 
daudzveidība, to audzinošais 
potenciāls.  

• Brīvā laika organizācijas saturs, darba 
formas, problēmas.  

• Skautu, gaidu un mazpulku 
organizāciju struktūra un darbības 
principi 

2 L 

Personības attīstības 
pilnveide. 

• Estētiskās audzināšanas nozīme 
personības veidošanās procesā. 

• Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās 
audzināšanas problēmas. 

2 S 

Skolotājs- viens no • Skolotāja personības humānā virzība. 2 L 



 

audzināšanas darbības 
subjektiem. 

• Saskarsme audzināšanas procesā. 
• Klases audzinātāja darbības funkcijas. 

Literatūras apskats • Jaunāko audzināšanas atziĦu  analīze 
un izvērtēšana. 

2 S 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums. 
(sagatavošanās semināram) 

2 

Audzināšanas metodes, to būtība un klasifikācija. (sagatavošanās 
semināram) 

2 

Audzināšanas mērėu raksturojums vēsturiskā skatījumā. 
(Semināra vadīšana par tēmu)  

2 

Pilsoniskā audzināšana, tās būtība un realizācijas iespējas audzināšanas 
procesā. (Semināra vadīšana par tēmu) 

4 

Reliăiskā audzināšana un tās realizācija izglītības sistēmā. (Semināra 
vadīšana par tēmu) 

4 

Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās audzināšanas problēmas. 
(Semināra vadīšana par tēmu) 

4 

Tikumiskā izglītošana. (Semināra vadīšana par tēmu) 4 
Dzimumaudzināšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 4 
Estētiskā audzināšana, tās risināšanas iespējas audzināšanas darbībā. 
(Semināra vadīšana par tēmu) 

4 

Jaunākās literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 18 
 
Prasības KRP iegūšanai Mērėtiecīga sagatavošanās un aktīva  darbība semināros, semināra 

vadīšana par izvēlēto tēmu, jaunākās literatūras par audzināšanas 
tematiku lasīšana, grāmatas anotācijas izstrāde, savas audzināšanas 
sistēmas izstrāde, prezentācija un aizstāvēšana. 

 
Mācību pamatliteratūra • Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: RaKa, 2001. 

• Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss.- Rīga, Zvaigzne, 1991. 
• Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- Rīga: RaKa, 2000.  
• Žukovs L. Ievads pedagoăijā.- Rīga: RaKa, 1997. 

Mācību papildliterat ūra • Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā.- Rīga: LU, 
1998. 

• Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku.- Rīga: LU, 1998. 
• Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- Rīga: Zvaigzne ABC, 

1998. 
• Students J.A. Vispārīgā paidagoăija.- Rīga: RaKa, 1998. 
• Амонашвили Ш. Размишление о гуманной педагогике.- 

Москва, 1996. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāla ”Skolotājs” publikācijas par audzināšanas jautājumiem. 
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi. 

 
Kursa autors:  /A.Līdaka/  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  /A.Līdaka/  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Uldis Novickis Liepājas Universitāte 

Pedagoăijas fakultāte 
Pedagoăijas katedra 

 
Mg. paed. 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits nav 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 
1-4-bakalaura, P-profesionālais 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 
Bez priekšzināšanām 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/ pieaugušo pedagoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar kriminoloăijas pamatprincipiem sociālajam 

darbiniekam nepieciešamā līmenī. 
 
Iepazīstināt ar iespējām: paredzēt deviantas uzvedības sekas, 
savlaicīgi veikt pasākumus deviantas uzvedības novēršanai, 
izvairīties no kritiskām situācijām. 
 
Sniegt informāciju par katra cilvēka iespējām savas drošības 
garantēšanā.  

Kursa uzdevumi Vispārīgi iepazīties ar kriminoloăiju kā zinātni. 
 
Iepazīties ar deviantas uzvedības veidiem, to cēloĦiem. Veikt 
ieskatu deviāciju vēsturē. 
 
Izprast jēdziena „ Pašaizsardzība ” nozīmi. 
 
Analizēt dažādas, iespējami bīstamas situācijas ( darbā, atpūtā, 
sadzīvē ), lai samazinātu iespēju ciest no dažāda veida 
apdraudējumiem. Iepazīties ar reāliem piemēriem. 
 
Izprast uzbrucēja un upura psiholoăijas pamatprincipus. 
 
Apzināties kvalitatīvas informācijas un drošības pamatprincipu 
lomu profesionālo pienākumu kvalitatīvā izpildē. 
 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās Izprast jēdzienus „ Kriminoloăija ” un „ Devianta uzvedība ”.  

Kursa nosaukums Kriminolo ăija un devianta uzvedība 
 
Criminology and deviant behaviour 
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kompetences)  
Atpazīt deviantas uzvedības veidus, zināt deviāciju vēsturi. 
 
Apgūt prasmes un iemaĦas informēt sociālā darbinieka klientus 
par iespēju izvairīties no bīstamām situācijām un sniegt efektīvu 
palīdzību kritiskās situācijās. 

Kursa valoda Latviešu 
 
                                                                 KURSA ANOTĀCIJA  
 
Nodarbību laikā tiek sniegta informācija par jēdzieniem „Kriminoloăija”, „Devianta uzvedība”, „Drošība”, 
„Pašaizsardzība”, par to, kā paredzēt bīstamas situācijas, izvairīties no dažāda rakstura apdraudējumiem, kā 
garantēt savu un savu klientu drošību visdažādākajās dzīves situācijās, tajā skaitā – profesionālo pienākumu 
pildīšanas laikā. 
 
Terms „Criminology”, „Deviant behaviour”, „Safety” and „Self-protection” are explained during the course; 
information of foreseeing dangerous situations is given, as well as how to avoid different danger and guarantee 
own and clients’ safety in different situations of life, including while doing professional duties. 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

 Kriminoloăija un 
devianta uzvedība 
 
 
 
 
Drošības pamatprincipi 
 
 
 
 
 
Informācijas nozīme 
drošības garantēšanā 
 
 
 
Drošība sadzīvē 
 
 
 
 
 
Ar ăimeni saistītie 
drošības pamatprincipi 

Kriminoloăijas un deviantas uzvedības 
jēdziens; 
Deviantas uzvedības vēsture; 
Deviantas uzvedības veidi; 
Deviantas uzvedības cēloĦi. 
 
Drošība saistībā ar profesionālo pienākumu 
izpildi; 
Drošība komandējumos, sabiedriskajā 
transportā un automobilī; 
Drošība mājās. 
 
Informācijas iegūšana, analīze un 
izmantošana; 
Psiholoăiskā sagatavotība; 
Fiziskā sagatavotība. 
 
Izklaides pasākumu laikā, mājas viesībās, 
sabiedriskās vietās; 
Rīki, priekšmeti, speciālie līdzekĜi 
pašaizsardzībai ( Ieskats praksē un 
likumdošanā ). 
 
Bērnu un pusaudžu drošība; 
Vidusskolēnu un studentu drošība; 
Drošības pamatprincipi ăimenes problēmu 
gadījumos 

 
  4 
 
 
 
 
  4 
 
 
 
 
 
  2 
 
 
 
 
  2 
 
 
 
 
 
  4 

Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
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Literatūras analīze. Praktisko piemēru un reālās situācijas analīze. 48 
 
Prasības KRP iegūšanai  Lekciju apmeklējums, tēmas izpratne, spēja veidot motivētu 

diskusiju, prast analizēt dotos piemērus. 
 
Mācību pamatliteratūra Eljota M. Aizstāvēt sevi.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.-114lpp. 

Latvijas Neatkarīgo kriminologu asociācija. Kriminoloăija.-Rīga: 
Nordik, 2004.-517lpp. 
PupiĦa A. PupiĦš M. Škute A. Tavai drošībai.-Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1999.- 110lpp. 
RoĦins R. Izlūkdienests tavās rokās.-Rīga: Redisons un partneri, 
2000.- 235lpp. 
Харрис К. Самооборона. Москва: Астрель, 2004.-358lpp. 
Пуннэл Э. Самозащита для женщин.- Москва: Фаир-пресс, 
2004.- lpp. 
Wiseman J. The SAS Self – Defense Handbook.- London: Amber 
Books Ltd, 1997.- 217lpp. 

Mācību papildliterat ūra Kristiāne F. Mēs, ZOO stacijas bērni.- Rīga: DIDAM, 2000.-
282lpp. 
Tenno G. Sorokins J. Atlētiskā vingrošana.- Rīga: Liesma, 1969.-
267lpp. 
Кадочников А. Стрессоустойчивость в рукопашном бою.- 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.-160lpp. 
Куропаткина М. В ночном клубе.- Москва: Вече, 2007.-176lpp. 
McNab C. Rabiger J. The Handbook of Urban Survival.- London, 
Amber Books Ltd, 2003.- 336.lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Novickis U. Ieteikumi bērnu drošībai.- Publikācija laikraksta 
Kursas Laiks pielikumā Padomnieks, 2006.g.21. martā. 
Novickis U. Pedagogu iespējas sabiedrības izglītošanā drošības 
jomā.- Publikācija žurnālā Skolotājs Nr. 5., 2007. 
Novickis U. Nebaidies, tomēr esi modrs. Publikācija žurnālā 
Sociālais darbinieks Nr3., 2007. 
Novickis U. Kā nosargāt personiskās brīvības robežas. Ieteikumi 
drošībai. Publikācija žurnālā Sociālais darbinieks Nr.2. 2008. 

 
 
 
 
Kursa autors:   29.12.2008. 
 Paraksts Uldis Novickis Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Nr. 5 29.12.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 29.12.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Krīžu intervence sociālā darba praksē 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Strukt ūrvienība Amats, grāds 
Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 

katedra 
Lektore, Mg.paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

24 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Attstības psiholoăija, sociālā psiholoăija u.c. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 

veicināt izpratni par krīzēm, to cēloĦiem,  attīstības gaitu un  
dažāda veida krīžu intervenci sociālā darba praksē. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Palīdzēt izprast krīzes cēloĦus un radītās sekas.  
Pilnveidot  sociālā darbinieka profesionālo kompetenci, kas 
Ĝautu pilnvērtīgi darboties, atpazīstot krīzi un sniedzot 
palīdzību krīzi pārdzīvojušam indivīdam, ăimenei, 
atsevišėai grupai.  
Palīdzēt izprast sociālā darbinieka lomu krīžu intervencē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas prasmes krīzes atpazīšanā un krīzes  
intervences  vadīšanā  sociālā darba prakses ietvaros. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Kr īzes jēdziens, klasifikācija, norise 
Krīzes definīcijas. 
Krīžu klasifikācija :paredzamās; neparedzamās; 
traumatiskās; dzīves; attīstības krīzes. 
Krīze, tās  gaita ( 4 fāzes) un izpausmes. 
Krīzes dziĜums, pārdeterminētas krīzes. 
Kā izturēties pret cilvēku, kas nonācis krīzē. 

10 6 lekcijas+4 praktiskās 
nodarbības 

Aizsargreakcijas akūtajā kr īzē 
Raksturs kā aizsargmehānisms;  izstumšana; regresija; 
noliegums; racionalizācija; jūtu izolēšana un apspiešana 
u.c. 
Agrīnie primitīvie aizsargmehānismi: personības šėelšanās; 
projektīvā identifikācija 

4 2 lekcijas+2 praktiskās 
nodarbības 

Aiziešana no dzīves 
pašnāvības; miršanas psiholoăiskais saturs, miršanas 
fāzes; sērošana 

4 2 lekcijas+2 praktiskās 
nodarbības 
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Kr īžu intervence 
Krīzes terapijas mērėi un uzdevumi 
Sociālais darbs ar krīzē nonākušu personu. 

6 2 lekcijas+4 praktiskās 
nodarbības 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Izanalizēt un salīdzināt cilvēka attīstības posmu 

krīzes dažādu autoru skatījumā. Trauksme attīstības 
krīzēs. 

2. Izanalizēt reaktīvās trauksmes veidus: identitātes 
un attīstības trauksme (eksistenciālā trauksme – 
cilvēcisko noteikumu radīta trauksme, terapeitiska 
attieksme attīstības krīzēs); trauksme pārslogojuma 
un pārspīlētu prasību dēĜ; ar vainas apziĦu un 
sirdsapziĦu saistīta trauksme; posttraumatiskais 
stresa sindroms. 

3. Izstrādāt situāciju un tās iespējamo risinājumu , 
kurā ir traumatiskās krīzes elementi. 

4.  Izstrādāt situāciju un tās iespējamo risinājumu, 
kurā atklājas pārdeterminētas krīzes elementi. 

5. Mācību literatūras studijas. 
6. Biežāk sastopamo traumatisko un dzīves krīžu  

izpēte. 

 
6 
 
 
6 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
22 
6 

*Prasības KRP iegūšanai Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz 
iegūtajām teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja 
piedāvātu krīzes situāciju no sociālā darbinieka viedokĜa, pielietojot 
prasmes noteikt efektīvas palīdzības formas konkrētās situācijas 
risināšanā. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Adlers A. Psiholoăija un dzīve. - Rīga: IDEA, 1992.  
2. Dako P.Psiholoăijas brīnumainās uzvaras. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 1999. -567 lpp. 
3. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – Rīga: Jumava, 1998. 

– 271 lpp. 
4. KulbergsJ. Dinamiskā psihiatrija. Teorija un prakse. Rīga: 

Jumava, 2001. – 493.lpp. 
5. Kulbergs J. Krīze un attīstība. -Liepāja: LPA, 1998. – 133.lpp. 
6. Kolmens P.Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās. –

Rīga:Avots, 2004. -530 lpp. 
7. ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. - 

Rīga:Zvaigzne ABC,1999. 
8. Teperveins K. Krīze kā izdevība.- Rīga: Solvita, 2000. 
9. Vuoriners R., Tūnala E. Psiholoăijas pamati. Cilvēka attīstības 

posmi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
10. Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence.- Jumava, 2001. -

461.lpp. 
11. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi.-

Rīga:Zvaigzne ABC, 2005. -239 lpp. 
12. Sociālais darbs skolā. Prakse, politika un pētījumu 

perspektīvas. –Rīga: Jumava, 2001. – 608.lpp. 
Mācību papildliterat ūra       13. Perske R. Cerība. Palīgs ăimenēm, kurās ir bērni ar īpašām 

vajadzībām.- Rīga: SIA JāĦa Rozes apgāds, 2004. – 166 lpp. 
Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

Psiholoăijas pasaule. 
Sociālais darbinieks 

 
Kursa autors: 

 Svetlana Lanka  

 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 Dzimumu psiholoăija 
*Kursa nosaukums angliski The Social Psychology of Gender 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina StrazdiĦa Psiholoăijas 

katedra 
Docente, Dr.psych. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 bakalaura  

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite ar atzīmi  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālā psiholoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Radīt priekšstatu un rosināt izpratnes veidošanos 
par dzimumu psiholoăijas daudzveidīgiem 
aspektiem, par pieaugušo dzīves likumsakarībām  

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt ar dažādām personības attīstības teorijām, 
nostādnēm dzimumu psiholoăijā. 
2. Sekmēt izpratnes pilnveidošanos par attīstības 
principiem, mehānismiem pieaugušo dzīvē. 
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot 
profesionālo kompetenci 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

attīstītas prasmes analizēt objektīvās realitātes 
sakarības gender psiholoăiskā kontekstā 
 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Dzimuma identitātes veidošanās. 
Sociālās normas un genderatšėirības. 
Dzimuma lomu socializācijas avoti. 
Savstarpējo attiecību analīze. Gender 
lomu raksturojums: vīrieša genderloma, 
sievietes gender loma. Dzimumu 
stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija. 

To impart  students knowledge  of male and female 
psychological peculiarities, differences, of different 
aspects of communication. Formation of sexual 
identification and identity. Sexual  differences in the 
human psyche. Psychological  sexual differences  in the 
cognitive, affective and psychomotor sphere.  Analysis 
of  men’s and women’s interrelations viewed  through 
E.Bern’s transactional analysis. Family phenomenology.  
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; 
II daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.Dzimumu atšėirības un socializācija: 
Normatīvā spiediena, informatīvā spiediena 
nozīme. PakĜaušanās dzimumu normām. 

4 Lekcija 
seminārs 

2. Diferenciālā socializācija. Dzimumu 
lomu socializācija: bērnu literatūra, TV, 
valoda, rotaĜlietas 

4 Lekcija 
seminārs 

3. Dzimumu atšėirību pētījumi: metaanalīze, 
matemātisko spēju izpēte, empātija un 
ekspresivitāte, sociālo lomu teorija, 
emocionalitāte, agresija, konformisms, 
pakĜautība ietekmei, altruisms 

4 Lekcija 
seminārs 

4. Tradicionālās sieviešu un vīriešu lomas. 
Genders kā sociāla kategorija. Dzimumu 
lomu izmaiĦas profesionālajā sfērā, ăimenē 

4 Lekcija 
seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1.Z.Freida psihoseksuālās attīstības teorija. 
Edipa un Elektras komplekss. 
Dzimumidentitātes attīstības nosacījumi. 
 

6 

2. Dzimuma atšėirības cilvēka psihē 
dažādos vecuma periodos. Sociālo lomu 
daudzveidība ăimenē, profesionālajā 
darbībā, to realizēšanas iespējas 

6 

3.Motivācija un darba nozīme sieviešu un 
vīriešu dzīvē. Mīti, stereotipi, aizspriedumi. 

6 

4. Sieviešu un vīriešu pašrealizācija. 
Vajadzības un vērtības dzimumu psiholoăijas 
kontekstā. 

6 

*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros, patstāvīgā darba regulāra veikšana 
atbilstoši tēmām. Patstāvīgi sagatavots teorētiski praktisks 
pētījums. Tēmas tiek izlozētas. 
 

*Mācību pamatliteratūra 1. Haberti V.un D. Es un Tu.-R.: J.Rozes apgāds, 2001. 
2. Lika I. Personības psiholoăiskās aizsardzības sistēma.- 

Liepāja: LPA, 1995. 
3. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija.- 

R.: Kamene, 1996. 
4. PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija 

pedagogiem.- R.: RaKa, 2002. 
5. Svence G. Pieaugušo psiholoăija.- R.Zvaigzne ABC, 

2000. 
6. Берн Ш. Секреты психологии мужчины и женщины.-

С-Пб.: Праим- Еврознак, 2001. 
7. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: 

Прогресс,1990. 
8. Колесников В.Н. лекции по психологии 
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индивидуальности. - М.: Институт психологии РАН, 
1996. 

9. Крайг Г. Психология развития.- С-Пб.: Питер, 2000. 
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- С-Пб.: Питер, 

1997. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Blumberga S., Zālīte R. Seksualitāte kā reklāmas 
virzītājspēks.//Psiholoăijas Pasaule. – 2005, marts. 
2. Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē. 
Rokasgrāmata. – Rīga: UNDP, 2003. 
3. Koncepcija dzimumu līdztiesības īstenošanai. Akceptēta 
Ministru kabinetā 2001. gada 16. oktobrī 
4. Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? ZiĦojums par  tūkstošgades 
attīstības mērėiem Latvijā. – Rīga: ANO Latvija, 2005. 
5. Neimane A. Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē. 
– Rīga: ANAP, 2004. 
6. Vadlīnijas par dzimumu līdztiesības principu ievērošanu 
mācību grāmatās. Vadlīnijas mācību grāmatu veidotājiem: 
dzimumu līdztiesības principu 
integrēšana mācību grāmatās. – Rīga, Labklājības ministrija, 
2005. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

1. Pičukāne E., Ėīkule I., Zemīte S. Dzimumu lomu attēlojums 
mācību grāmatās latviešu valodā. – Rīga, Latvijas Dzimumu 
līdztiesības apvienība, 2002. – 
http://www.politika.lv/polit_real/files/lv/zinojums_dzimgram.pdf 

 
Kursa autors: 

 Irina StrazdiĦa  

 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 Ăimenes psiholoăija 
*Kursa nosaukums angliski Family psychology 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daiga Skudra Pedagoăijas katedra Lektore, mg. paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P- profesionālā bakalaura 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Audzināšana 4. 3. submodelis – Cilvēka uzvedība. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija, ăimenes psiholoăija 
*Kursa mērėi 
 

Sniegt topošajiem sociālajiem darbiniekiem  priekšstatu par 
dažadiem  ăimenes attīstības modeĜiem 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Rosināt studentus domāt un diskutēt par cilvēku 
savstarpējām attiecībām ăimenē, kuras centrā ir 
mīlestība. 

2. Attīstīt priekšstatu par   labvēlīgas mikrovides 
priekšnosacījumiem ăimenē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes pozitīvas ăimenes mikrovides 
attīstībā. 
Prasme izteikt un argumentēt personīgo viedokli, 
pamatojoties uz literatūras studijām, par mūsdienu ăimeĦu 
iezīmēm Latvijā. 
 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Zinātnieku atziĦas par ăimenes būtību, 
daudzveidību Eiropas kontekstā, 
ăimenes funkcijām un t realizēšanu. 
Dzimtas ciltskoka izpētes veidi. 
Labvēlīgu un nelabvēlīgu ăimeĦu 
psiholoăiskais raksturojums, bērnu 

Scientists’ opinions about the nature of the family, the 
diversity in the European context, the family functions 
and their implementation. Types of studying the 
family tree.  Characteristics of usual and dysfunctional 
families, roles of children in dysfunctional families 
and scenarios in such families. Theories on practical 
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lomas nelabvēlīgās ăimenēs unšo 
ăimeĦu scenāriji. M īlestības jūtu 
praktisku izpausmju teorijas.Valsts, 
sabiedrisko un reliăisko organizāciju 
sadarbība ar ăimenēm. 

manifestations of feelings of love. Collaboration of the 
state, public and religious organisations with families.  
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Ăimenes jēdziens: zinātniskā un katra indivīda 

personīgā izpratne par ăimenes būtību, ăimeĦu tipiem 
un funkcijām. 

 

2 lekcija 

2. Ăimenes ciltskoka izpēte: dzimta un tās nozīme.V. 
Satiras ăimenes ciltskoka rekonstrukcija.  

2 seminārs 

3. Laulība – personības gatavība laulības 
dzīvei.Saderināšanās, laulība, civillaulība.  

2 seminārs 

4. Labvēlīgās ăimenes mikrovide: L.Rupertes 
izstrādātās iezīmes. 

2 lekcija 

5. Mīlestības avoti ăimenē: R. Kempbela, G. Čepmena 
teorijas. 

2 lekcija 

6. Nelabvēlīgas ăimenes mikrovide – tās pazīmju 
analīze. 

2 praktiskā nodarbība 

7. Bērnu psiholoăiskās lomas nelabvēlīgā ăimenē – V. 
satiras, S. Rimmas u. c. izstrādātie lomu 
raksturojumi.  

2 praktiskā nodarbība 

8. Nelabvēlīgu ăimeĦu scenāriji – S. Rimmas, A. 
Spivakovskas u.c. modeĜi. 

2 lekcija 

9. Saskarsmes prasmes ăimenē – J. Gippenrejteres 
atziĦas par aktīvo klausīšanos.  

2 
 

lekcija 

10. Disciplinēšana un pašdisciplīna ăimenē : sodi, 
uzslavas, u.c. 

 
 

 
 

11. Ăimenes dzīves dinamika: jaunā ăimene, vidējās 
ăimenes iezīmes, padzīvojušas ăimenes iezīmes un 
problēmas, ,,tukšā ligzda” un atraitnība. 

2 lekcija 

12. Šėiršanās – šėirto ăimeĦu psiholoăija.  2 seminārs 
 

13. Literatūras analīze – lasīšanas seminārs.  2 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Literatūras studijas un analīze. 
2. Ăimenes vēsturiski psiholoăiskās matricas veidošana. 
3. Problēmizpēte ăimenes funkcionēšanā. 
4. Aktīvās klausīšanās situāciju izmantošana un analīze 

ikdienā. 
5. Personīgās pieredzes  (pamatăimenē) analīze - Bērna 

– ego, Vecāka – ego, Pieaugušā – ego atziĦu 
apkopojums.  

20 
10 
10 
6 
 
10 
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*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros, patstāvīgā darba izpilde, 

argumentēta eseja – „Mūsdienu ăimeĦu Latvijā 
raksturojums”. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Džeimsa M., Džongvorda D..Dzimis, lai 
uzvarētu. – R.:ELPA, 1995. – 314 lpp. 

2. Gustavsons L. H. Bērnu tētis. – R.:Zvaigzne 
ABC, 1991. 

3.  Karpova Ā.Ăimenes psiholoăija. – R.:RaKa, 
2006.  

4. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – 
R.:LBJA, 1991. 

5. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi. – R.: 
LBJA,1990  

6.  Kītinga K. Brīnišėīgā apskāvienu valoda. – R.: 
Zvaigzne ABC, 2008. – 83 lpp. 

7. Kolmens P. Kā runāt ar bērnu problēmu 
situācijās. – R. :Avots, 2004. 

8.  Linde fon Keizerlinka. Šėiršanās un tikšanās. R.: 
A. Mellupes SIA BO „LikteĦstāsti”, 2000. -137 
lpp.   

9. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. – 
R.:Jumava, 2000. – 374lpp. 

10. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības 
zemi. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 239 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Čepmens G. Piecas mīlestības valodas. – R.: 
Apgāds „Atēna”, 2007.- 214 lpp.  

2. Grejs Dž.Bērni no debesīm. –R.:Jumava, 2001. 
3. Gustavsons L. H. Bērnu tētis. – R.:Zvaigzne 

ABC, 1991. 
4. Prekopa J. Mazais tirāns. – R.: Nordik, 2004. 
5. Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? – 

R.:Kontinents, 2001. 
6. Spivakovska A. Vecāki un bērni. – R.:Zvaigzne, 

1989. 
7. Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. – 

R.:Zvaigzne ABC, 1996. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Žurnāls „Psiholoăijas pasaule’’ 

2. Žurnāls ,,Psiholoăija mums’’ 
3. Žurnāls „ Mans Mazais” 
4. Žurnāls „Šūpulītis” 
5. www.maminuklubs.lv 
6. www.innewfamily.ru 

Kursa autors:  Daiga Skudra 15.09.2009 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Nr. 2 15.09.2009 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājas v.i.:  Blāzma Vikmane 15.09.2009 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS PedaP930 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4 – bakalaura 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārīgā pedagoăija, Audzināšanas teorija un metodika, 
Vispārīgā psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Saskarsmes 
psiholoăija, Ăimenes psiholoăija u.c. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija  
Kursa mērėi apgūt sociālajam darbiniekam nepieciešamās zināšanas ăimenes 

pedagoăijā, izvērtēt bērnu un puaudžu audzināšanas praksi 
mūsdienu ăimenēs, prognozēt šī procesa kvalitāti, iespējamās 
grūtības un problēmas, lai sociālā darbinieka darbībā sekmīgāk 
plānotu un īstenotu konkrētas darbības, virzienus un pasākumus 
darbā ar ăimenēm. 

Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par ăimenes audzinošajām funkcijām, mērėi 
un uzdevumiem.  
2. Izprast ăimenēs izmantotos bērnu audzināšanas 
pamatprincipus, audzināšanas stilus, raksturīgākās metodes un 
grūtības to realizēšanā. 
3. Izvērtēt vecāku, bērna un pārējo ăimenes locekĜu savstarpējo 
attiecību ietekmi uz bērna emocionālajām vajadzībām un to 
saistību ar personības turpmāko attīstību. 
4. Studēt literatūru ăimenes pedagoăijā, aktīvi iesaistīties grupu 
diskusijās par vecāku lomu bērna audzināšanā, balstoties uz 
mīlestību, izpratni un pozitīvu attieksmi. 
5. Izveidot savu koncepciju par apgūto zināšanu lietderību 
turpmākajā sociālā darbinieka praksē, izprotot dažāda vecuma 
bērnu/skolēnu emocionālā diskomforta iemeslus, to izpausmju 
raksturīgākās pazīmes un uzlabojot sadarbību ar bērnu vecākiem 
bērnu, pusaudžu vai jauniešu resocializācijā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas zināšanas ăimenes pedagoăijā, prasmes problēmsituāciju 
analīzē, izveidoti priekšstati par to cēloĦiem un iespējamiem 
risinājumiem sociālā darbinieka praksē 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Ăimene mūsdienās ir transformējusies daudz dažādos modeĜos, tomēr saglabā savas būtiskākās funkcijas: 
bērnu atražošanu un audzināšanu. Savukārt, audzināšanā ir daudz grūtību un neveiksmju, tāpēc sociālam 
darbiniekam ir nepieciešamas kompetentas psiholoăiska un pedagoăiska rakstura zināšanas ăimenes 
pedagoăijā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Kursa nosaukums Ăimenes pedagoăija  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Blāzma Vikmane Pedagoăijas katedra Docente, dr.paed. 
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Tēma 
1. Mūsdienu ăimeĦu 
pedagoăiskās 
aktualitātes 
 
 
 
 
 
2. Vecāku un bērnu 
emocionālā saskarsme 
un audzināšanas 
problēmas 
 
 
 
3. Pozitīvās 
audzināšanas metodes un 
paĦēmieni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Disfunkcionālās 
ăimenes kā sociālā darba 
mērėauditorija 
 
 
 
 
 
 
5.Sociālā darbinieka un 
ăimeĦu sadarbība 
 

Apakštēma Mūsdienu ăimeĦu 
raksturojums. Funkcionālas un 
disfunkcionālas ăimenes. Slēpto 
disfunkcionālo ăimeĦu klasifikācija. 
Ăimenes audzinošās funkcijas, mērėis, 
uzdevumi, pamatprincipi un noteikumi. 
Audzināšanas stili. Audzināšanas tradīcijas 
latviešu ăimenēs agrāk un mūsdienās. 
 
Bērna ienākšana ăimenē. Dž. Boulbija 
"pieėeršanās teorija". Vecāku lomas 
apguve. Bērna emocionālās vajadzības 
ăimenē, to neapmierināšanas simptomi. 
Raksturīgākās bērnu psiholoăiskās 
problēmas un ieteikumi to pārvarēšanai.. 
 
Pieci pozitīvās audzināšanas principi. 
Bērnu temperamentu raksturojums, 
emocionālo vajadzību izpratne un 
audzināšana mīlestībā kā pretstatījums 
vardarbīgām metodēm. Pozitīvās 
audzināšanas principu realizācija dzīvē. 
Bērnu atsaucības radīšanas, pretestības 
mazināšanas, saskarsmes veicināšanas, 
motivācijas uzlabošanas, līderpozīciju 
stiprināšanas, vecāku uzraudzības 
saglabāšanas metodes. 
 
Disfunkcionālās un sociālā riska 
ăimenes. Slēptās disfunkcionālās 
ăimenes. Konfliktu un  vardarbības 
ietekme uz bērna personības attīstību. 
Bērna pārdzīvojumi sakarā ar vecāku 
šėiršanos. Audžuvecāku un audžubērnu 
saskarsmes problēmas. 
 
Darba ar ăimenēm nepieciešamība. 
Audzināšanas grūtību un sociālo risku 
ietekmes diagnosticēšana. Ăimenes 
pedagoăisko funkciju un bērna vērtības 
aktualizēšanas iespējas sociālā darbinieka 
darbā - vecāku izglītošana. Darbs ar 
ăimenēm, kurās ir slimie un bērni ar 
īpašām vajadzībām. Pusaudži kā īpaša 
mērėauditorija. Starpinstitucionālā 
sadarbība un regulārs preventīvais darbs. 

Apjoms 
stundās 

6 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

(lekcijas – 3, semināri 
-3) 
 
 
 
 
 
 
 
(lekcijas – 3, semināri 
-3) 
 
 
 
 
 
(lekcijas – 3, semināri 
-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(lekcijas – 3, semināri 
-3) 
 
 
 
 
 
 
 
(lekcijas – 4, semināri 
-4) 
 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. tēma 1.Iesaistīties diskusijā: "Saăērbt vai vest pidžamā?" 
2.Izstrādāt tēzes: "Audzināšanas tradīcijas latviešu ăimenēs agrāk un 
tagad" (darba apjoms: 2 lpp. datorrakstā) 
3.Sagatavoties diskusijai: "Ăimene kā vēsturiski mainīga sistēma un 
tās loma bērnu audzināšanā". 
2. tēma 1.Rakstiski izvērtēt Dž. Boulbijs "Drošais pamats" sev 
nozīmīgākās atziĦas (darba apjoms: 2 lpp. datorrakstā). 
2.Sarunā ar vienas ăimenes vecākiem noskaidrot viĦu uzskatus par 
savām veiksmēm un neveiksmēm bērna/u audzināšanā. 

8 
 
 
 
 

10 
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3.Novērot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības dažādās situācijās 
(uz ielas, mājās, sabiedriskā transportā, sabiedriskās vietās u.c.) un 
izveidot priekšstatu par "pieėeršanās modeli". 
4.Sagatavoties diskusijā atklāt literatūras avotos atspoguĜotās un 
reālajā dzīvē vērotās vecāku un bērnu savstarpējās attiecības un to 
ietekmi uz bērna personības iespējamo turpmāko  attīstību. 
3.tēma 1.Izlasīt Dž. Grejs "Bērni ir no debesīm" interesējošās nodaĜas 
(ne mazāk kā 100 lpp.!) un uzrakstīt svarīgākās atziĦas (darba 
apjoms: līdz 3 lpp. datorrakstā) 
2. Sagatavoties grupas diskusijai: "Vai tētim jāaudzina stingrāk?" 
4. tēma 1.Studēt T. Likona "Bērna audzināšana", P. Kolmens "Kā 
runāt ar bērnu problēmu situācijās" un Dž. Dobsons "Zēnu 
audzināšana" sev interesējošās nodaĜas 
2. Uzrakstīt svarīgākās atziĦas (darba apjoms: 3 lpp. datorrakstā), 
sagatavoties grupas diskusijai "Bērna morālā attīstība un rīcība". 
5. tēma 1.Iepazīties ar sev interesējoša autora grāmatu un uzrakstīt 
svarīgākās atziĦas (skat literatūras sarakstu). Darba apjoms: 2 lpp.  
2.Prezentēt lomu spēli "Neciešamais" bērns" (studentu grupas 
pašizvēlēta pedagoăiska situācija) un izstrādāt iespējamo sociālā 
pedagoga darbības modeli tās risinājumam. 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

12 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Kursa satura apguve lekcijās un praktiskajās nodarbībās . 

2. Literatūras avotu studijas un to rakstiska analīze.  
3. Pārbaudījuma darbs: eseja vai tests (pēc studentu izvēles) 
Piezīme: ja studenta piedalīšanās tēmu apguvē lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās un patstāvīgo darbu izstrādē ir minimāla, 
kredītpunktu ieguvei pārbaudījuma darbs aptver abas pārbaudīju 
formas - gan testu, gan rakstisko apcerējumu.  

 
Mācību pamatliteratūra 1.Boulbijs Dž. Drošais pamats.-Rīga:Rasa ABC,1998.-198 lpp. 

2.Dzīves jautājumi: gadagrāmata.-Rīga: RPIVA, 1995. - 2007.  
3.Grejs Dž. Bērni ir no debesīm.-Rīga:Jumava, 2001.-332 lpp. 
4.Dobsons Dž.Zēnu audzināšana.-Rīga:Atklāsme,2003.-277 lpp. 
5.Kolmens P.Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās.-Rīga:Avots, 
2004.- 530 lpp 
6. Likona T. Bērna audzināšana.-Rīga:Avots,2000.-423 lpp 

Mācību papildliterat ūra 1.Anspaks J.Pedagoăijas idejas Latvijā.-Rīga:RaKa,2003.-27.-41. 
lpp. 
2.Austrums Ă.Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.-
Rīga: Zinātne, 1993.-26.-34. lpp. 
3.Bakisa A.Mans bērns nebaidās un paĜaujas uz sevi.-Rīga: 
Alberts XII, 1999.-148 lpp. 
4.Dags P.Tas nav tik sarežăīti!-Rīga:JāĦa Rozes apgāds,2003.-
105 lpp. 
5.Einsvorta L.u.c.Kā izaudzināt brīnišėīgus bērnus.-Rīga:Valters 
un Rapa,2003. - 300 lp. 
6.Hēnkampa K.Indigo fenomens.-Rīga:Jumava,2006.-195 lpp. 
7.Ja ăimenē ir pusaudzis/V.AvotiĦš u.c.-Rīga:Zvaigzne,1987. - 
149 lpp.  
8. Karpova Ā. Ăimenes psiholoăija.-Rīga:RaKa,2006.-445 lpp. 
9. Kempbels R.Kā mīlēt pusaudzi-Rīga:AMNIS,2004.-114 lpp. 
10.Kempbels R.Kā mīlēt savu bērnu.-Rīga:AMNIS,2004.-116  
11.Korčaks J.Kā mīlēt bērnu.-Rīga: Zvaigzne, 1986.-262 lpp. 
12.KovaĜovs S.Ăimenes attiecību psiholoăija.-Rīga:Zvaigzne, 
1990. - 125 lpp. 
13.Prekopa J. Mazais tirāns.-Rīga: Nordik,2004.-172 lpp. 
14.Roge J. Ū.Bez haosa neiztikt.-Rīga:Jumava,2004.-116 lpp. 
15.Roge J.Ū.,Mēlere B.Citādi bērni.-Rīga:Jumava,2003.-115  
16.RudĦicka Z.,UkstiĦa R.,Elme A.ĂimeĦu izglītība sociālajā 



AKCEPTĒTS Studiju padomē 
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī  Lappuse 4 no 4 

pedagoăijā. - Rīga: RaKa, 2002.-144 lpp. 
17.Smita H.Vai tavs bērns ir laimīgs?-Rīga:Kontinents,2001. -
317 lpp. 
18. Sociālais darbs skolā/red. R.Konstebls u.c.-Rīga:Jumava, 
2001. - 608 lpp. 
19.Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? - Rīga:Preses nams, 
1998. 
20.Vecgrāve A.Kā man saprast savu bērnu.-Rīga: Zvaigzne ABC, 
1996. 
21.Vecgrāve A.CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi.-Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2005.-239 lp. 
22.Vinikots D. Bērns un viĦa māte.-Rīga:RaKa,2004.-100 lpp. 
23.Vinikots D. Sarunas ar vecākiem.-Rīga:RaKa,2004.-111 lpp. 
24. Zelmenis V. Pedagoăija ăimenē. - Rīga: Zvaigzne, 1986. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

“Psiholoăija ăimenei un skolai”, "Psiholoăijas pasaule", 
“Sociālais darbinieks” u.c.  
Raksti centrālos laikrakstos, vietējos preses izdevumos u.tml.  
Interneta resursi 
 

 
Kursa autors:  Blāzma Vikmane 11.06.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 3 Datums 
Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 24 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4;P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads profesijā, Sociālā likumdošana 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Pilnveidot topošo sociālo darbinieku profesionālo kompetenci 

ăimenes tiesību likumdošanā . 
Kursa uzdevumi Nodrošināt zināšanas par ăimenes likumdošanu, lai varētu tās 

sekmīgi pielietot sociālajā darbā ar ăimenēm. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas zināšanas par likumos reglamentētajām ăimenes tiesībām.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros studenti  tiek iepazīstināti ar ăimenes tiesību reglamentējošiem tiesību aktiem Latvijā un ES.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ăimene. Mērėa grupas definējums un sociālais 
portrets 

1 1 

Ăimenes tiesības  
Saderināšanās, laulība.(laulāto personiskās 
un mantiskās tiesības) 
 Laulības neesamība, laulības šėiršana un 
sekas. 
Vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un 
pienākumi. 
 Vecāku un bērnu mantiskās tiesības. 
Adopcija, tās tiesiskie aspekti. 
Aizbildnības un aizgādnības tiesiskie 
aspekti. 
UzturlīdzekĜi – to saĦamšanas tiesību 
tiesiskā reglamentācija. UzturlīdzekĜu 
garantijas fonds. 
 

15 
 

9+6 

Kursa nosaukums Ăimenes tiesību likumdošana 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
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 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sistēma ăimenēm un bērniem 

8 2+6 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Mācību literatūras studijas. 
Laulības šėiršanas aktualitātes un seku izpēte. 
UzturlīdzekĜu pieprasījuma aktualitāte sabiedrībā. (prezentācijas 
sagatavošana). 
 
 

 
48 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām 
teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, 
pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaĦas un prasmes, piedāvāt konkrētu 
darbības modeli situācijas risināšanā.  

 
Mācību 
pamatliteratūra 

Likumi : 
1. LR Civillikums, ievads, 1.daĜa, Ăimenes tiesības. 
2. LR Satversme. 
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums. 
4. BāriĦtiesu likums 
5. Par valsts pensijām 
6. Valsts sociālo pabalstu likums 
7. Par valsts sociālo apdrošināšanu 
8. Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 
9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
10. ES tiesību akti u.c. 

Interneta resursi: 
http://www.lm.gov.lv 
http://www.ugf.gov.lv 
http://www.vsaa.lv 
http://likumi.lv 

 
Kursa autors:  Svetlana Lanka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pedagoăija. Psiholoăija.Vispārīgā socioloăija.Sociālo pētījumu 
metodoloăija. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Socioloăija 
Kursa mērėi Izprast  ăimenes  socioloăijas būtību,funkcijas,struktūru, 

apgūt  socioloăisko  faktu  vākšanas,  apkopošanas  un 
analīzes  metodiku. 
 

Kursa uzdevumi 1.Ăimenes socioloăijas pamatprincipu izzināšana. 
2.Socioloăisko pētījumu metodoloăiskā pamatojuma izzināšana. 
3.ĂimeĦu formu, struktūru izzināšana. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas prasmes veikt socioloăiskos pētījumus par ăimenes 
demogrāfisko situāciju, sociālā riska ăimeĦu faktoriem, ăimeĦu 
attīstības tendencēm. 
 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Izprast  ăimenes  socioloăijas būtību, funkcijas,struktūru, apgūt  socioloăisko  faktu  vākšanas, 

apkopošanas  un analīzes  metodiku, ăimenu attīstības tendences pasaulē un Latvijā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 

nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Ăimenes 
socioloăijas  
vispārējais  
raksturojums. 

 
2.Ăimenes 
socioloăijas vieta  

1.1. Socioloăijas  attīstības  vēsturiskais  
apskats. 

1.2. Socioloăijas priekšmets. 
 
 
2.1. Galvenie virzieni , pieejas ăimenes 
socioloăijas izpētē. 

4 
 
 
 
 
 
2 
 

Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 
 
 
 
 
Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna  Vereščagina Pedagoăijas katedra Asistente, Mg.Paed.; Prof.Mg.soc.darbā 

Kursa nosaukums Ăimenes socioloăija 
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sabiedrībā  un citu 
zinātĦu vidū. 
 
3.Ăimene  kā sociāls 
institūts un ăimene kā  
sociāla grupa. 

. 
 
4.Problēmas ăimenes 
attīstībā mūsdienās. 
 
 
 
5.Sociālo pētījumu 
metodes. 
 
 
 
 
6.Galvenie jēdzieni 
ăimenes socioloăijā. 
  

2.2. Ăimenes sociālā būtība. 
 
 
3.1. Ăimenes funkcijas.  
3.2. Ăimenes struktūra. 
3.3. Konflikti ăimenē  un to  
pārvarēšana. 
 
4.1.Problēmas ăimenes attīstībā 
mūsdienās pasaulē. 
4.2.Problēmas ăimenes attīstībā 
mūsdienās Latvijā. 
 
5.1. Aptauja. Intervēšana 
5.2. Novērošana. Eksperiments. 
5.3. Ekspertu slēdziens 
5.4. Dokumentu analīze  un 
izmantošana. 
 
6.1. Autoritāra ăimene, egalitāra 
ăimene, eksogāmija, endogāmija. 
6.2.Ăimenes cikls, ăimenes tipi, 
laulība, šėiršanās, paaudze, incesta 
tabu, liela ăimene, nukleāra ăimene, 
monogāmija, poligamija, paaudze. 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 
 
 
 
Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 
 
 
 
Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 
 
 
 
 
 
Lekcijas,seminārs,prakt
iskais darbs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Sagatavot semināra tēmas. 
 
2. Paskaidrot  galvenos jēdzienus  ăimenes socioloăijā. 

 
3. Aptaujas vai intervijas jautājumu izstrāde.  

 

2 
 
2 
 
2 

 
Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 

Aktīva darbība semināros un praktiskajās nodarbībās = 20% 
Ieskaite ar atzīmi – 40% 
 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā 

(Ievadkurss skolām un pašmācībai). R., 1996 
2. Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā. (Socioloăija 

Latvijā: Vakar, šodien, rīt).  R., 1998 
3. Socioloăijas skaidrojošā vardnīca. R.,1997 
4. Socioloăija.Ievads socioloăija.Laėis P.Zvaigzne 

ABC 2002. 
5. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un 

tehnika. R., 1981 
6. Demogrāfija. (ĂimeĦu struktūra, tās petīšana) 

P.ZvidriĦš. R.,1989 
7. Latvijas Statistikas gadagrāmata 2000.g.-2004.g. 
8. Latvijas Demogrāfijas gadagrāmata 

2000.g.2005.g. 
9. Pētījums - Mājsaimniecības budžets. 2000.g. 
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2005.g.Statistika. 
10. Intervēšana sociālā darba praksē. M. Šūberta - 

Attīstība, 1992. 
11. Sociālo pētījumu datu matemātiskā apstrāde. R. 

Inne. Attīstība 1999. 
12. Dzīves jautājumi,Zinātniski metodisko rakstu 

krājums, SDSPA"Attīstība", R.2001. 
13. Введение в социологию,Эрки АСП 
14. Социология. А.И.Кравченко. Москва 2002 
15. Социология. В.Н. Лавриненко. Москва 1998 
16. Социология. Казаринова.Филатова. Хренов. 

Москва 2000 
17. Стратегия социалогического исследоифния  В 

А Ядов Москва 2000 
 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Vispārējā  socioloăija. Mūrnieks., RTU 
2. CeĜvedis darbībai ăimeĦu  jautājumu  risināšanā, 

Apvienotās  Nācijas, Vīne, 1995. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokols Nr 3. 28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  A.Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS Kursa kodsPsihP174 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)                           B daĜa 
Kred ītpunktu skaits                           2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ērika Gintere Liepājas Universitāte 

Pedagoăijas fakultāte 
Psiholoăijas katedra 

Mg.psych. 
Mg. paed. 

 
Kopējais stundu skaits         160 
Lekciju skaits         8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

        8 

Laboratorijas darbu skaits       nav 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 
P-profesionālais 

Pārbaudes forma    eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Dzimumu psiholoăija 
Ăimenes psiholoăija 
Ăimenes pedagoăija   

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar dažādiem ăimenes modeĜiem, problēmām 

un dažādo ăimenes terapiju. 
Kursa uzdevumi  

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
 

Kursa valoda   Latviešu 
 
                                                                 KURSA ANOTĀCIJA  
  Gūt izpratni par dažādiem ăimenes modeĜiem, problēmām un ăimenes terapijas iespējām. 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ăimene kā izpētes 
objekts 
 
 
 
2. Ăimene kā sistēma 
 
 
 
3. Ăimenes locekĜu 

Interakcionisms, tehnoloăiskais 
determinisms, ăimenes attiecības, 
sistēmiskā pieeja, funkcionālās un 
disfunkcionālās ăimenes.  
 
Dzimtas jēdziena izpratne, ăimenes dzīves 
cikls, ăimenes emocionālais trijstūris, 
ăimenes psihoterapija.  
 
Ăimenes lomu struktūra, 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

L, S 
 
 
 
 
L, S 
 
 
 
L, S 

Kursa nosaukums Ăimenes terapija 
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attiecības, lomas, 
pozīcijas 
 
4. Personība un 
dzimumloma 
 
5. Personības briedums, 
psiholoăiskie un sociālie 
kritēriji 
 
6. Ăimenes veidošanās 
motīvi un pseidomotīvi 
 
 
7. Ăimenes problēmas 

problēmu risināšana ăimenē, emocionālā 
tuvība, uzvedības kontrole.  
 
Dzimumidentitāte, dzimumu socializācija, 
sieviešu un vīriešu veidošanās ontoăenēze.  
 
Personības briedums un gatavība laulībai, 
humānistiskās psiholoăijas principi, 
Ē.Ēriksona Ego pašizjūtas pieeja.  
 
Mīlestības veidi, struktūra, 
kritēriji, draudzības un mīlestības 
kopsakarības, laulību funkcijas. 
  
Ăimenes attiecību mijsakarības, ăimenes 
ideoloăija un mīti, emocionālā, juridiskā un 
sociālā šėiršanās. 
 

 
 
 
4 
 
 
8 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
 
L, S 
 
 
L, L, S, S 
 
 
 
L, S 
 
 
 
L, S 
 
 
 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras analīze. Praktisko piemēru un reālās situācijas analīze.      48 
 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Dolto F. Viss ir valoda. - R.: Preses nams, 1997.  

2. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki. - R., 2000.  
3. Boublijs Dž. Drošais pamats. - R., 1998.  
4. Ādlers A. Psiholoăija un dzīve. - R., 1992.  
5. Freids Z. Totēms un tabu. - R.: Minerva, 1995.  
6. Fromms Ē. Māksla mīlēt. - R.: Jumava, 1994.  
7. Jungs K. Psiholoăiskie tipi. - R.: Zvaigzne, 1993.  
8. Bardura G., Ramazina I., ČeredĦikova T. Es gribu! - R., 1994.  
9. Kalme A. Es pasaulē, pasaule manī. - R.: Vieda, 1999.  

Mācību papildliterat ūra 10. Prikule L. Lekciju cikls bērnu psiholoăijā. - Liepāja, 1997.  
11. ReĦăe V., Lūsis K. Personības psiholoăiskā struktūra. - R., 
1988.  
12. Rudzītis V. Bendes meitiĦa un viĦas tēvs. - R: Preses nams, 
2002.  
13. ČekaĜins V. Mīlestība un ăimene. - R., 1968.  
14. Karpova Ā. Personības teorijas un to rādītāji. - R.: Zvaigzne 
ABC, 1998. 
15. KovaĜovs S. Ăimenes attiecību psiholoăija. - R., 1990.  
16. Spivakovska A. Vecāki un bērni. - R., 1989.  
17. Gustavssons L. H. Bērnu tētis. - R., 1995. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Ē.Gintere  
   12.11.2009. 
 Psiholoăijas katedra   
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 



KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vita Kadiėe Pedagoăijas katedra Asistente, pedagoăijas maăistre 
 
Kopējais stundu skaits 8 
Lekciju skaits 2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīties ar vardarbības etioloăiskiem faktoriem, dinamiku un 

pazīmēm. 
Kursa uzdevumi Iemācīties izprast un palīdzēt bērnam varmācības un incesta 

gadījumos. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt iemaĦas, lai varētu palīdzēt gan novērst vardarbību, gan 
palīdzēt bērnam pārvarēt vardarbības un incesta izraisītās sekas. 

Kursa valoda Latviešu. 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mācību procesā apgūt dažādus vardarbības veidus, to galvenos iemeslus un izpausmes. Izzināt cēloĦus, kādēĜ 
vecāki vardarbīgi izturas pret saviem bērniem. Vardarbībā cietušo bērnu raksturojums. Patoloăiskie uzvedības 
traucējumi vardarbībā cietušiem bērniem. Pamatprincipi darbā ar vardarbībā cietušu bērnu. Palīdzība ăimenei 
vardarbības gadījumā. Sociālās ārstēšanas fāzes vardarbības gadījumā.  
Incests, tā fāzes. Ăimenes locekĜu savstarpējās attiecības incesta gadījumos.  
Dokumentācijas noformēšanas īpatnības varmācības un incesta gadījumos. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Varmācība. 
 
 
 
 
 
 
 

Veidi, pazīmes, palīdzība. Ăimenes loma 
dažadu varmācības veidu gadījumos. 
Cietuša bērna pirmsskolas un pusaudža 
uzvedības pazīmes vardarbības gadījumā. 
Patoloăiskie uzvedības traucējumi 
vardarbībā cietušiem bērniem. 
Varmācības seku pārvarēšanas iespējas un 
veidi. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Vardarbība un incests 



 
 
Incests. 

Pamatprincipi darbā ar varmācībā 
izmantotu bērnu. 
Incesta jēdziens, iemesli, attīstības fāzes. 
Ăimenes locekĜu savstarpējās attīecības 
incesta gadījumos. Incestā cietušo bērnu 
raksturojums. Palīdzības iespējas ăimenei 
incesta gadījumā. 

4 
 
2 

Praktiskās nodarbības 
 
Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

  
 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā materiāla apgūšana. Iegūto zināšanu pārbaude ieskaites 

veidā. 
 
Mācību pamatliteratūra Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. – Rīga : Jumava , 2001. – 491 

lpp. 
Mācību papildliterat ūra Veitnere I. Bērnu seksuālā izmantošana. – Rīga : LPA, 1997.- 135 

lpp. 
Veitnere I. Vardarbība.- Rīga : LPA 1998.- 80 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Latvijas Ăimenes centrā izstrādātie materiāli par vardarbību.  

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski 4.1.-4.submoduĜu studiju darbs 
*Kursa nosaukums angliski Examination paper to submodules 4.1 – 4.4. 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Visp.pedag.katedra Dr.paed., profesore 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

4.1. -4.4.submoduĜu studiju kursu saturs 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Izpētīt ăimenes problēmas, to veidošanos ietekmējošos 
faktorus un iespējamos risināšanas ceĜus. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izvērtēt ăimenes problēmas sociālā darba skatījumā. 
Izvirzīt problēmu un veikt tās izpēti. 
Aizstāvēt gūtās atziĦas diskusijā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratni par ăimenes problēmām un tās ietekmējošiem 
faktoriem. 
Vērtēšanas prasmju attīstība. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Izstrādāt studiju darbu par ăimenes 
problēmām, tās ietekmējošiem 
faktoriem.  

To find a solution for the selected problem and defend it. 
Type - Individual project. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Prasības studiju darbam. Problēmas izvērēšana. 2 Seminārs 
Studiju darba aizstāvēšana. 8 Seminārs 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Studiju darba izstrāde 
 

70 

*Prasības KRP iegūšanai Apgūti 4.1.-4.2.submoduĜu teorētiskais saturs.  
Izstrādāts studiju darbs. 
Piedalīšanās debatēs par gūtajām atziĦām. 

*Mācību pamatliteratūra 4.1.-4.2.submoduĜu teorētiskā satura apguvē 
ieteiktā literatūra 

Mācību papildliterat ūra Brīvi izvēlēta literatūra par studiju darbā izvēlēto 
problēmu 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 A.Līdaka 1/09/2009 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.ped.kat.   
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Veselības aizsardzības sistēma.Veselības apdrošināšana 
*Kursa nosaukums angliski Health service system. Health insurance 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Bakalaura studiju programma „Sociālais darbinieks” 

*Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

1KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Erkena   
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 stundas 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 lekcijas 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 stundas = 2 nodarbības 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Veidot izpratni par veselības aizsardzības sistēmu, tās 
tiesisko pamatu un veselības apdrošināšanas 
pamatprincipiem. 

*Kursa uzdevumi 
 

1. Apgūt zināšanas par veselības aizsardzības sistēmu. 
2. Apgūt zināšanas par veselības aizsardzības sistēmu 

reglamentējošo normatīvo aktu bāzi. 
3. Apgūt zināšanas par veselības apdrošināšanu, tās 

veidiem.  
4. Izprast sadarbības formas veselības un sociālajā 

aprūpē. 
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Prasme izmantot zināšanas par veselības aprūpes   
     pakalpojumiem kā resursu sociālajā darbā. 
2. Prasme veidot sadarbību veselības un sociālajā  
     aprūpē. 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Slimokases kā apdrošināšanas 
medicīnas sastāvdaĜa. Obligātā un 
brīvprātīgā veselības apdrošināšana. 
Veselības aizsardzības sistēma un 
modeĜi. Likumu un normatīvo aktu 
bāze. Pacienta pienākumi un tiesības. 

Sikness insurance institution as a component of insurance 
medicine. Obligatory and voluntary health insurance. Health 
service system and its models. Base of rules and normative 
acts. Patient’s rights and responsibilities. Possibilities of 
cooperation in health  care and social work practice. Health  
care system in Latvia  in association with the World Health 
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Sadarbības iespējas veselības aprūpē 
un sociālā darba praksē. Latvijas 
veselības aizsardzības sistēma saistībā 
ar Pasaules Veselības Aizsardzības 
Organizācijas dokumentiem. 
 

Organization’s documents. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

Veselības apdrošināšanas vēsturiskā attīstība 1 Lekcija 
Veselības apdrošināšanas organizācija 1 Lekcija 

Veselības aizsardzības sistēma 
 

2 Lekcija 

Normatīvo aktu bāze veselības aizsardzības jomā 4 Lekcija 
Veselības brīvprātīgā apdrošināšana 1 Lekcija 

Veselības aprūpes modeĜi 4 Praktiskā nodarbība 
Sadarbības veidi un formas veselības aprūpē un sociālā 

darba praksē 
4 Praktiskā nodarbība 

Pasaules Veselības Aizsardzības Organizācija 1 Lekcija 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Izstrādāts veselības aprūpes modelis un izvērtējums 24 stundas 
*Prasības KRP iegūšanai 1.Līdzdalība grupu darbā; 

2. Izstrādāts un prezentēts veselības aprūpes modelis,  
3. Pozitīvi novērtēta teorētiskā ieskaite 

*Mācību pamatliteratūra 1. Dz. Mozgis. CeĜvedis veselības aprūpes vadībā.    
      Nacionālais apgāds, 2008., 358 lpp. 
2. P.Apinis. Latvijas ārsti un pacienti globalizācijas 

laikmetā. Nacionālais apgāds, 2007., 123 lpp. 
3. E.Traganes un kolektīvs. Latvija. Pārskats par 

veselības aprūpes sistēmu. LR, Veselības ministrija, 
MPJC, 2008. 

Mācību papildliterat ūra 1. M.BaltiĦš. Lietišėā epidemioloăija. Zinātne, 2003. 
2. A.V īksna. Slimokases Latvijā. R., 1998. 
3. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R., 2001. 
4. V.KaĜėis, Ž.Roja. Darba vides riska faktori un 

strādājošo veselības aizsardzība. R., Elpa., 2001. 
5. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T.Basic 

epidemiology. – Geneva, World Health 
Organization, 1993. 

6. Veselības aprūpes sistēmas starptautiskajā 
salīdzinājumā, R.:1996. 

 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 4. www.lm.gov.lv.  Normatīvo aktu sistēma 

veselības aizsardzības jomā. 
 

 
Kursa autors: 

 D.Erkena  

 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 SOCIĀLĀS APDROŠINĀSANAS SISTĒMA  
*Kursa nosaukums angliski Social Insurance  System 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irīna Vereščagina Visp.pedagoă.katedra Lektore, Mg.soc.darbā, Mg.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Veselības aizsardzības sistēma. Veselības apdrošināšana. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt studentus ar sociālās apdrošināšanas sistēmu 
Latvijā., pasaulē.  

*Kursa uzdevumi 
 

Apgūt pamatjēdzienus, struktūru un darbības principus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Orientēšanās likumdošanā. Izpratne par sociālās 
apdrošināšanas sistēmas struktūru. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Valsts sociālā politika. Sociālās 
apdrošināšanas sistēma Latvijā, 
pasaulē.  Sociālās apdrošināšanas 
pamatjēdzieni, struktūra un darbības 
principi. 
 
 
 
 

To acquaint students with the social insurance system in the 
Republic of  Latvia. To study the basic notions, structure 
and principles of work. 
State social policy. Social  insurance, its concept and types. 
The structure of the social insurance system. Social tax. 
Types of social assistance. Social rehabilitation. Local 
government - the main implementers  in the social insurance 
system. Procedure of providing social  services. Special 
state allowances, their types  and  amount, the procedure of 
giving  and receiving allowances. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Sociālās drošības sistēmas attīstība Latvijā. 
2. Apdrošināšanas sistēmas attīstība, vēsturiskais 

skatījums. 
3. Sociālās apdrošināšanas pamatprincipi. 
4. Apdrošināšanas jēdziens, veidu raksturojums. 
5. Sociālās apdrošināšanas sistēmas struktūra. 
6. Sociālās apdrošināšanas iemaksu veidošanās. 

Sociālais nodoklis. 
7. Pensiju sistēmas reformas koncepcija Latvijā. 

Reformas īstenošana. 
8. Valsts obligātā nefondētā pensiju shēma, darbības 

principi. 
9. Valsts obligātā fondētā pensiju shēma, darbības 

principi. 
10. Privātā brīvprātīgā pensiju shēma, darbības principi.  
11. Pensiju sistēmas līmeĦi. Pensiju fondi. 
12. Obligātā apdrošināšana. Brīvprātīgā apdrošināšana. 
13. Apdrošināšanas iemaksu administrēšana. 
14. Valsts noteiktie sociālo pakalpojumu veidi. 

Sniegšanas kārtība. 
15. Valsts noteikto pensiju apmēra noteikšana, 

piešėiršanas un saĦemšanas kārtība. 
16. Valsts speciālo pabalstu veidi un apmēri. To 

piešėiršanas un saĦemšanas kārtība 

2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 

L 
S 
 

L 
S 
L 
S 
 

L 
 

S 
 

L 
 

S 
L 
S 
L 
S 
 

L 
 

S 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Informācijas meklēšana un analīze par valsts sociālo 

pakalpojumu sniegšanu. 
2. Normatīvo dokumentu apgūšana. 
 
 

24 
 
24 

*Prasības KRP iegūšanai  
*Mācību pamatliteratūra 1. Likums " Par sociālo drošību" 

2. Likums " Par sociālo nodokli". 
3. Likums " Par valsts pensijām". 
4. Likums " Par obligāto sociālo apdrošināšanu 

bezdarba gadījumā". 
5. Likums " Par maternitātes un slimības pabalstiem". 
6. Likums " Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām". 
7. Likums " Sociālo pakalpojumu un palīdzības 

likums”. 
8. Valsts sociālo pabalstu likums. 

Kursa autors:  I.Vereščagina 1/09/2009 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.pedagoă.katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Ăenētika 
*Kursa nosaukums angliski Genetics 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vita Kadiėe Visp.pedag.katedra Asistente, pedagoăijas maăistre 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi Veicināt studentu izpratni par iedzimtību un to 

ietekmējošiem faktoriem. 
*Kursa uzdevumi 
 

Sniegt ieskatu ăenētikas pamatjautājumos. 
Veidot priekšstatu par cilvēka ăenētiku. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par cilvēka ăenētiku. 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Iedzimtība un to ietekmējošie 
faktori. Ieskats ăenētikas 
pamatjautājumos. Cilvēka ăenētika. 
 
 
 
 
 

To give insight into fundamental issues of genetics. To 
promote students’ comprehension about  heredity and the 
factors influencing it. 
Reproduction and  fission. Mitosis and meiosis. Hereditary 
laws. Independent combinations of genes. Links between 
genes and chromosomes. Gender genetics. Influence of 
genetic factors on realisation of the genes. Structure of 
chromosomes and genetic information. Mutative  
inconsistency. Mutation and selection. Role of  
environmental pollution  on heredity. Genetics of a human 
being. Genetic research in Latvia. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Vairošanās un šūnu dalīšanās. Mitoze un mejoze. 
Iedzimtības likumi. Gēnu neatkarīgā kombinēšanās. 
Gēnu saistība un hromosomas. 

4 L, S 

Dzimuma ăenētiskā informācija. Vides faktoru 
ietekme uz gēnu realizēšanos. 

4 L, S 

Hromosomu uzbūve un ăenētiskā informācija. 
Mutatīvā mainība. Mutācijas un selekcija.Vides 
piesārĦojuma ietekme uz iedzimtību. 

4 L, S 

Cilvēka ăenētika. Ăenētikas pētījumi Latvijā. 4 L, S 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studēšana. 
 

24 

*Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss. 
*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 V.Kadiėe 1/09/2009 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.pedag.kat.   
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 



KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vita Kadiėe Pedagoăijas katedra Asistente, pedagoăijas maăistre 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads neirofizioloăijā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare medicīna 
Kursa mērėi Apgūt zināšanas vispārīgajā psihopatoloăijā un bērnu un pusaudžu 

intelektuālās attīstības traucējumu diagnostikā, klīniskajā 
simptomātikā un profilaksē. 

Kursa uzdevumi Galvenais uzdevums ir izprast dažādas bērnu un pusaudžu vecuma 
uzvedības īpatnības un darbības reakcijas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt zināšanas par bērnu intelektuālām un uzvedības īpatnībām 
dažādās dzīves situācijās. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Psihisko slimību etioloăija. Slimnieku anamnēzes ievākšanas metodika. Uztveres traucējumi dažādos 
vecumos. Emociju traucējumi. Dažādi domāšanas traucējumi. Murgi. Pusaudžu vecuma bērnu psihiskās 
attīstības īpatnības. Iegūtie intelektuālie traucējumi. Garīgās atpalicības iedalījums un apmācības iespējas 
speciālajā skolā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Psihisko slimību 
etioloăija. 
 
 
2. Slimnieku 
izmeklēšanas metodika. 
 
3. Uztveres traucējumi. 
 

Iedzimtība un pārmantojamība. 
Organiskie galvas smadzeĦu bojājumi. 
Psihogēnie faktori. 
Nelabvēlīgie sociālās vides faktori. 
Subjektīvā un objektīvā anamnēze. 
Slimnieka novērošana. 
Psihiskā stāvokĜa izvērtēšanas kritēriji. 
Uztveres maldi. 
Halucinācijas. 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 

Lekcijas 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
Lekcijas 
 

Kursa nosaukums  psihopatoloăija 



4. Emociju traucējumi. 
 
5. Domāšanas 
traucējumi. 
 
 
 
 
6. Murgi. 
7.Uzmanības traucējumi. 
8.AtmiĦas traucējumi. 
 
9.Pusaudžu vecuma 
bērnu psihiskās attīstības 
īpatnības. 
10. Demence. 
11.Garīgās atpalicības 
starptautiskās 
klasifikācijas 10. 
redakcija. 

Fizioloăiskais un patoloăiskais afekts. 
Depresija. 
Paātrināta domāšana. 
Domu skraidīšana. 
Domu virpulis. 
Telegrāfa stils. 
Palēnināta domāšana. 
Saraustīta domāšana. 
 
 
Kvantitatīvie atmiĦas traucējumi. 
Amnēzija. 
 
 
 
Demences veidi. 
Viegla, vidēja, smaga un dziĜa garīgā 
atpalicība. 
Bērnu ar intelektuālām problēmām 
apmācības iespējas speciālajā skolā. 
Bērnu intelektuālā izvērtēšana. 

4 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
2 
4 
 
2 
 
 
2 
2 
 
 
 
4 

Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
 
 
 
 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
 
Lekcijas 
Lekcijas 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

  
 
Prasības KRP iegūšanai Teorētisko zināšanu pārbaude eksāmenā 
 
Mācību pamatliteratūra Utināns A. Cilvēka psihe. Nacionālais apgāds 2005.- 568 lpp. 

Puškarevs I.Bērnu un pusaudžu augšana un attīstība. Rīga: LU. 
1988.-140 lpp. 
Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava, 2001.- 491 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloăija. Rīga: Zvaigzne, 1982.- 172 
lpp. 
Flēmiga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi. Agrīna 
diagnostika un ārstēšana. Rīga: Zvaigzne 1987.- 304 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

DOCTUS. Žurnāls ārstiem un farmaceitiem. SIA izdevniecība 
PILATUS. 

 
Kursa autors:  V.Kadiėe 1/09/2009 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.pedag.katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Veselība un slimības 
*Kursa nosaukums angliski  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vita Kadiėe Visp.pedagoă.katedra Asistente, pedagoăijas maăistre 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ăenētika 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 

Veidot priekšstatu par veselības un slimības ietekmi uz 
cilvēka dzīves kvalitāti. 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Iepazīties ar slimību veidiem, gaitu, izmaiĦām organismā 
slimību gadījumos un slimību izraisītām sekām. 
Definēt veselību, atšėirot to no slimības. 
Iemācīt apzināties veselības vērtību . 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par slimību veidiem, gaitu, izmaiĦām organismā. 
Prasmes izprast dažādu slimību ārējās izpausmes.  

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Priekšstats par veselības un slimības 
ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti. 
Slimību veidi, gaita, izmaiĦas 
organismā slimību gadījumos un 
slimību izraisītās sekas. 
Veselības definīcijas, veselības 
atšėirības no slimības. 
Veselības vērtība. 
 

To define health, differentiating it from disease. To develop 
awareness of the value of health and to respect  the 
heaviness of the burden in case of a loss of a  gravely sick 
patient, with his/her health deteriorating. 
Health definition given by the state health protection 
organisation.  
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Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
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Lappuse 2 no 3 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Dzīvības organizācijas līmeĦi. 
2. Jēdziens par veselību un slimību. 
3. Slimību klasifikācijas pamatprincipi. 
4. Slimības izvērtēšana: 

- etioloăija, 
- patoăenēze, 
- klīniskā aina, 
- diagnoze, 
- komplikācijas un sekas, 
- prognoze jeb slimības iznākums, 
- epidemioloăija, 
- inkubācijas periods, 
- latentais periods. 

5.Organiskās un funkcionālās izmaiĦas organismā 
slimību gadījumā. 
6.Slimības iznākums: 
 -izveseĜošanās, 
 -remisija, 
 -paliekoši defekti un kroplības, 
 -nāve. 
7.VielmaiĦas pamatprincipi. 
8.Anabolisms un katabolisms. 
9.PamatmaiĦa. 
10.Farmakoloăija, tās uzdevumi. 
11.ZāĜu vielu darbības veidi organismā. 
12.Faktori, kas ietekmē zāĜu vielu darbību. 
13.Pavlova loma fizioloăijas attīstībā. 
14.Fizioloăijas nozīme slimnieku ārstēšanā. 
15. Jēdziens par infekcijas slimībām. 
16. Infekcijas procesa līmeĦi. 
17. Imunitāte. 

2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Literatūras patstāvīga studēšana, semināru 
veiksmīgai norisei 

48 

*Prasības KRP iegūšanai teorētiskā materiāla apgūšana, aktīva darbošanās 
semināros 

*Mācību pamatliteratūra Apinis P. Anatomija, fizioloăija, patoloăijas pamati. – 
R.: Apgāds JāĦa sēta, 1999.- 800 lpp. 
Aberberga- Augškalne L., KoroĜova O. Fizioloăija 
ārstiem. Medicīnas apgāds 2007.- 516 lpp. 
Biksone G. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. 
–R.: I.U.”Medbiks” ,1998.-601 lpp. 
BĜugers A.,Davidova V., Novickis I. Infekciju slimības.- 
R.: Zvaigzne, 1977. –430 lpp 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 V.Kadiėe 1/09/2009 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.ped.kat.   
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes 

protokols Nr. 
 Datums 

Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 12 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4;P 

Pārbaudes forma ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Nav nepieciešama 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Palīdzēt izprast katastrofu medicīnas kā vienotas valsts  katastrofu 

sistēmas sastāvdaĜas organizatoros pamatus un darbības 
pamatprincipus. 

Kursa uzdevumi Nodrošināt izpratni par katastrofu medicīnas un Katastrofu 
medicīnas centra misiju, darbības mērėiem un uzdevumiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Gūta izpratne un zināšanas par katastrofu madicīnas 
organizatorajiem aspektiem, kā arī Katastrofu madicīnas centra 
realizētajām funkcijām. Iegūto zināšanu pielietošana sociālā darba 
profesionālajā praksē. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa apguves ietvaros studenti iegūst izpratni par katastrofu medicīnas sistēmas, tai skaitā Katastrofu 
medicīnas centra, misiju, tiesībām, mērėiem, uzdevumiem un funkcijām un to pielietojumu sociālā darba 
profesionālajā praksē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Katastrofu medicīnas 
sistēma. 

KM sistēmas izveides vēsturiskie 
priekšnosacījumi; 
KM sistēmas organizatorie pamati. 

4 2+2 

Katastrofu medicīnas 
centrs 

1. KMC misija ,tiesības,  darbības 
mērėis, galvenie uzdevumi un 
funkcijas; 

2. KMC maksas pakalpojumi; 
3. Kārtība, kādā pasākumu 

organizators nodrošina neatliekamo 
medicīnisko palīdzību publiskā 

2 
 
 
2 
2 
 
 

4+4 

Kursa nosaukums Ievads katastrofu medicīnā 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
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pasākumā; 
4. Pirmās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamo materiālu minimums. 
       Ātrās palīdzības izsaukums 

 
2 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mācību literatūras studijas. 28 
 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām 
teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, 
pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaĦas un prasmes, piedāvāt konkrētu 
darbības modeli, atbilstoši saciālā darbinieka kompetencei.  

 
Mācību 
pamatliteratūra 

Likumi: 
1. Ārstniecības likums 
2. Civilās aizsardzības likums 
3. Mobilizācijas likums 

Ministru kabineta noteikumi:  
1.  21.11.1995 Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 „Noteikumi par Latvijas 
Republikas katastrofu   medicīnas sistēmu” 
2. 11.10.2005 Ministru kabineta noteikumi Nr. 761 „Katastrofu medicīnas centra 
nolikums” 

 3. 27.12.2005 Ministru kabineta noteikumi Nr. 1043 „Katastrofu medicīnas centra 
maksas   pakalpojumu cenrādis” 

 4. 27.06.2006 Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 „Kārtība, kādā pasākuma 
organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” 

 5. 02.10.2007 Ministru kabieta noteikumi Nr. 668 „Noteikumi par kārtību, kādā 
nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai 
nepieciešamo medicīnisko   materiālu minimumu” 

 6. 02.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr. 669 „Noteikumi par apmācību 

pirmās palīdzības sniegšanā” 

 7. 10.02.2009 Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 „Kārtība, kādā nacionālie 

bruĦotie spēki piedalās avārijas ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī 

ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā” 

 8. http://www.kmc.gov.lv 

 
Kursa autors:  Svetlana Lanka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Seksoloăija 
*Kursa nosaukums angliski Sexology 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ērika Gintere Psiholoăijas katedra  Mg.sc.soc. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 – akadēmiskā bakalaura; 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
*Kursa mērėi 
 
 

Apgūt  pamatzināšanas  medicīnas  apakšnozarē: 
seksoloăijā, veidojot  izpratni  par cilvēka  dzimumdzīves  
un  laulības problēmām, dzimumaudzināšanu, atpazīstot 
seksopataloăiju.                                                                                                                                      

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Iepazīstināt  studentus  ar  seksoloăijas  saistību  ar 
bioloăiju,  fizioloăiju, psihiatriju, socioloăiju, 
endokrinoloăiju, ginekoloăiju u.c. zinātĦu  nozarēm. 
2. Apskatīt  seksoloăiju mūsdienu  zinātnisko  pētījumu  
kontekstā. 
3. Palīdzēt izprast diferencāldiagnostiku ar seksopataloăiju, 
analizējot  izstrādātas situācijas. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Nākamo profesionāĜu pašizpratne par dzimumaudzināšanas 
ietekmi uz fizisko un psiholoăisko veselību, un  kursā iegūto  
zināšanu  pielietošanu sociālajā  darbā un sabiedrības 
izglītošanā. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studenti apgūst izpratni par  
dzimumaudzināšanu, cilvēka  
dzimumdzīves  un  laulības  
problēmām, kuras  ir  saistītas  ar  

To develop understanding about  sexology and 
sexopathology and to prepare students for giving support in 
case of sexual abuse. 
Psychological and anatomic aspects of sexual differences. 
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dažādu  zinātĦu  nozarēm, balstoties  
uz  pasaulē ievērojamāko  psihologu, 
psihoanalītiėu un  citu speciālistu  
teorijām  un  pētījumiem. Dihotomija, 
dzimumtieksme, seksualitāte un  
agresija. Ăimenes  socializācija un 
seksuālā  orientācija, seksuālā 
sublimācija. Seksuālā  audzināšana  
ăimenē,    sabiedrības  izglītošana  
mūsdienu seksuālās  revolūcijas  laikā..  

Elucidation of  sexual identity. Sex life.  Sexual  “scissors”. 
Homosexuality, paedophilia, sadism, masochism. 
Prostitution. Psychic  trauma  and giving support. 
 
 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1. Seksoloăija  kā  medicīnas zinātne. 
1.1.Dzimumaudzināšana mūsdienu  sabiedrībā. 
1.2.Cilvēka  dzimumdzīves  un  laulības  problēmas. 
1.3. Psihoanalītiėu un  psihologu teorijas  un  pētījumi 
seksoloăijā. 
1.4. Dzimumtieksme  un  seksualitātes  koncepcijas. 
1.5. Dihotommija  un  dzimumtieksme. 
1.6. Seksualitāte  un  agresija. 
1.7. Izpratne  par  mīlestības  dialektikas  fāzēm. 

4 1 lekcija, 1 seminārs 

3.Ăimenes  socializācija  un  seksuālā  orientācija 
3.1.Uztvere, uztveres analīze, vērtību  sistēma. 
3.2.Pilnu un  nepilnu ăimeĦu  seksuālā  socializācija. 
 

2 1 lekcija, 

4. Seksuālā    dezorientācija. 
4.1.Pārdzīvojumu pieredzes analīze. 
4.2.Seksuālo  noviržu  veidi. 
 

2 1 lekcija 

5. Seksuālā  audzināšana  ăimenē un sabiedrības  
izglītošanas  problēmas  un  iespējas 
 

4 1 lekcija, 1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Sagatavot  patstāvīgā darba analīzi pēc dotajiem 
kritērijiem , analizējot ar to saistītajām problēmām. 
1. Izanalizēt vienu ar seksoloăijas saistīto nozari. 
2. Eseja ,,Seksuālā  revolūcija  mūsdienu  sabiedrībā,,. 
3. Izstrādāt  programmu  sabiedrības  izglītošanā, Ħemot  
vērā klausītāju  sociālo  grupu. 

 
 
8 
8 
10 

*Prasības KRP iegūšanai Obligāta piedalīšanās nodarbībās , semināri 
50%,patstāvīgā darba izstrāde50%, laboratorijas darba 
izpilde. 

*Mācību pamatliteratūra 1.Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes 
psiholoăijā.Rīga.:Raka,1999. 
2.Zālītis J. Mīlestības 
mācība.Dzimumaudzināšana.Rīga;med.preses apg.2001. 
3.Pohe B., Filcs N. Atklāti  runājot.Rīga;Avots 2001. 
4.Zālītis J. mRīga: Zvaigzne 1982. 
5. Populārā medicīnas enciklopēdija 1984. 
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Mācību papildliterat ūra 1. Erikson M.H. Strategy of the psychotherapy.New 

york, 2008. 
2. Cilvēka seksualitāte. .Sorosa fonds.Latvija 2000. 
3. Veitnere I. Bērnu  seksuālā  izmantošana.Rīga: 2000. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.hhpub.com/journals/ep 
www.neslimo.lv 

 
Kursa autors: 

  2009.17.09. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Psiholoăijas katedra 2 2009.17.09. 
 Katedra (pēc kursa 

piederības) 
katedras sēdes 
protokols Nr. 

 Datums 

Katedras vadītājs:   2009.17.09. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 24 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4;P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads sociālajā darbā, Sociālā darba teorijas, Sociālā 
likumdošana, Medicīnas zināšanu pamati 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Pilnveidot topošo sociālo darbinieku profesionālo kompetenci par  

atkarību veidiem, cēloĦiem, izraisītajām sekām un profilaksi. 
Kursa uzdevumi Nodrošināt izpratni par atkarību veidiem, cēloĦiem, sekām, sociālā 

darbinieka kompetenci atkarības problēmu profilaksē. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas prasmes atkarības problēmu profilaksē 
Papildinātas zināšanas likumdošanā, kas saistīta ar atkarību 
profilaksi. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros studenti   apgūst prasmes identificēt atkarīgo riska grupas un līdzatkarīgos, viĦu sociālās 
vajadzības, problēmas, kā arī sniegt sociālo atbalstu un veikt primāro profilaksi sabiedrībā problēmas  
mazināšanai un novēršanai, balstoties uz LR likumdošanā reglamentētajām likuma normām. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Atkarības  
 

Atkarību profilakse 
:Vispārīgā jeb 

universālā; 
Selektīvā; 
Indikatīvā. 

 

Atkarību veidi, atkarības galvenās pazīmes, 
stadijas, veidi, lietošanas sekas. 

Profilakses mērėi un robežas; 
Profilakses modeĜi un teorijas; 
Profilakses darba organizācija; 

Profilakses principi; 
Profilakses darba novērtēšana. 

Līdzatkarība. 
Atkarību problēmu prevenciju un profilaksi 

regulējošie normatīvie akti. 
Sociālā darba specifika darbā ar atkarīgām 

un līdzatkarīgām personām 

24 12+12 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kursa nosaukums Atkarības un to profilakse 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
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Mācību literatūras studijas. 
Atkarības problēmu aktualitātes atspoguĜojums masu mēdijos 
Sociālā darbinieka darbības modelis palīdzot atkarībā nonākušajam 
(atkarības veids brīvi izvēlēts) 
 

28 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām 
teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, 
pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaĦas un prasmes, piedāvāt konkrētu 
darbības modeli situācijas risināšanā.  

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Beldava I. Cilvēks alkohola gūstā. –Rīga:Narkoloăijas centrs, 2003. 
2. Boning J. Medicīnisko recidīvu profilakses patofizioloăiskie un klīniskie 

pamati pie atkarības saslimšanām. – RīgaLatvijas Narkologu asociācijas 
izdevums, 1994. 

3. Kulbergs J.Dinamiskā psihiatrija. Teorija un prakse.-Rīga: Jumava, 2001. 
4. Alkoholisko dzērienu aprites likums 
5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
6. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekĜu piemērošanu bērniem 
7. Ārstniecības likums 
8. Krimināllikums 
9. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss 
10. Bērnu tiesību aizsardzības likums 
11. Alkohola aprites likums 
12. Reklāmas likums 
13. Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu 
14. Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski 

vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai 
citu apreibinošu vielu lietošanas dēĜ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas 
izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu atkarības. 

 
  http://www.lm.gov.lv 

 http://narcomania.lv 

  

 
Kursa autors:  Svetlana Lanka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS PedaP939 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dina Bethere Pedagoăijas katedra Lektore, M. A. 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 Anatomija, fizioloăija un patoloăija, vispārīgā un attīstības 
psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare   
Kursa mērėi Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas par personu ar 

speciālajām vajadzībām sociālās integrācijas procesa būtību 
un pilnveidi, akcentējot sociālā darbinieka profesionālā darba 
aspektus. 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar sociālās integrācijas procesa 
aspektiem 

2. Pilnveidot studentu zināšanas par dažādām speciālo 
vajadzību izpausmēm 

3. Pilnveidot studentu zināšanas par sociālā darba 
principiem saistībā ar dažādām speciālo vajadzību 
izpausmēm 

4. Veicināt studentu savstarpējo komunikāciju un praktiskās 
pieredzes apmaiĦu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)  

Zināšanas par speciālo vajadzību cēloĦiem un izpausmēm 
dažādos personas vecuma posmos. Izpratne par sociālās 
vides lomu speciālo vajadzību izpausmju reducēšanā. Prasme 
komunicēties un sadarboties ar personām ar speciālajām 
vajadzībām un viĦu ăimenēm.   

Kursa valoda  latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Sociālās integrācijas procesa veicināšana ir neapstrīdama demokrātiskas sabiedrības pazīme. Šis 

nosacījums attiecas arī uz personām ar speciālajām vajadzībām. Nozīmīgas funkcijas šo procesu 
veicināšanā ir jāviesc sociālajiem darbiniekiem. Studiju kursa saturā ir paredzēts raksturot speciālo 
vajadzību izpausmi, tipoloăiju un specifiskās prasības sociālās integrācijas nodrošināšanai. Tiek 
paredzēts pilnveidot sociālo darbinieku komunikācijas un sadarbības prasmes ar klientiem, kuriem ir 
speciālās vajadzības.   
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums Sociālā integrācija 
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stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads Studiju kursa saturs 
Studiju kursa programmas īstenošanas 
forma un metodes 

1 pārrunas 

1. Sociālās integrācijas 
paradigma 

1.1. Sociālā integrācija, kā neierobežots 
process 
1.2.Socializācija un adaptācija kā 

sociālās integrācijas nosacījumi 
  

4 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, kolikvijs 

2. Personas ar 
speciālām vajadzībām, 
viĦu statuss, sociālā 
integrācijas 
perspektīvas  Latvijā 
 

2.2.Personas ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

2.3.Mācīšanās grūtību cēloĦi un 
izpausmes 

2.4.  Personas ar sensorajiem 
traucējumiem. 

2.5.  Personas ar kustību traucējumiem 
2.6.Multifunkcionālo traucējumu 

identificēšana problemātika 

12 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, darbs 
grupās, situācijas 
modelēšana un 
analīze, padziĜināta 
situācijas analīze. 
 

3. Sociālās integrācijas 
un iekĜaušanas iespējas 
dažādu vecumu 
personām ar 
speciālajām 
vajadzībām   

3.1.  Personu ar speciālām vajadzībām 
sociālās   integrācija un ielkĜaušanas 
dažādi aspekti 
3.2. Personu ar speciālajām vajadzībām 
sociālās integrācijas priekšnoteikumi un 
to radīšana Latvijā 

6 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, darbs 
grupās 

4. Sadarbība ar  
ăimenēm, kas audzina 
bērnus ar speciālajām 
vajadzībām 

4.1. Bērns ar speciālajām 
vajadzībām ăimenē 

4.2. Kooperatīvās konsultēšanas 
teorija 

4.3. Vecāku atbalsta grupas, to 
darbības principi    

4 seminārs, darbs 
grupās, situācijas 
modelēšana un 
analīze, 
problēmstudijas 
 

5. Informācijas 
apmaiĦa un 
popularizēšana 

5.1. Dažādi sabiedriskie mediji par 
speciālās izglītības problemātiku 
5.2. Personu ar speciālajām vajadzībām 
sabiedriskās organizācijas un 
sadarbības iespējas ar tām 

4 seminārs, 
problēmstudijas 

6. Studiju kursa 
noslēgums un 
izvērtēšana 

Iegūto zināšanu un prasmju izvērtēšana 1 pārrunas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Speciālā integrācija: teorija un prakse 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
kolikvijam  

 6 

2. Personas ar garīgās attīstības traucējumiem 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve 
Darbs grupās: referātu sagatavošana, mācību nodarbību vērošana 
un izvērtēšana speciālajās izglītības iestādēs 

 6 

3.  Personas ar redzes traucējumiem 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
testam 
Darbs grupās: referātu sagatavošana  

 6 

4.  Personas ar dzirdes traucējumiem 
 Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 

 6 
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pārbaudes darbam 
Darbs grupās: referātu sagatavošana  
5.  Personas ar kustību traucējumiem  
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
testam 
Darbs grupās: referātu sagatavošana, diskusija par video 
informāciju 

6 

6.  Sociālās integrācijas procesa izpausmju daudzveidība, 
sasniegumi un trūkumi 

Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
diskusijai par bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoăiskās 
integrācijas procesa saturu un attīstību dažādās valstīs 
Darbs grupās: referāta saatavošana par integrācijas procesa norisi 
dažādās valstīs 

 6 

7. Sociālās integrācijas priekšnoteikumi, saniegumi un 
problēmas Latvijā 

Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve 
Darbs grupās: referātu sagatavošana par pedagoīskās integrācijas 
priekšnoteikumu realizāciju Latvijas izglītības iestādēs, izglītības 
iestāžu apmeklēšana un to pedagoăiskās darbības vērošana, 
novērojumu rezultātu izvērtēšana 

6 

8. Bērnu ar speciālajām vajadzībām ăimenes situācija 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve 
Darbs grupās: diskusija par tēmu, tikšanās un intervija ar vecāku 
atbalsta grupas pārstāvjiem 

6 

 
Prasības KRP iegūšanai Sociālās integrācijas programma konkrētai personai ar speciālajām 

vajadzībām (izstrāde un prezentēšana) 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un 

jauniešu iestādēs/ K. Grunevalda red.- R.: Zvaigzne 
ABC, 1994 

2. Baka, A.  Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: Preses 
nams, 1998 

3. Bethere, D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām 
ar speciālajām vajadzībām: mācību līdzeklis.-Liepāja: 
LiePa, 2001 

4. LiepiĦa, S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoăija.-R.: 
Zvaigzne, 1991 

5. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ăimenes centrs, 1995 

6. Rehabilitācijas principi dažādos vecuma  posmos  –R.: 
Latvijas kristīgās medicīnas un ăimenes centrs, 1995 

7. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ăimenes centrs, 1995 

8. Sabiedrībai par nedzirdību: viĦi dzīvo klusumā.– R.: 
LNS, 2000 

9. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar redzes  
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ăimenes centrs, 1995 

10. Bach, H. Geistigbehindertenpaedagogik.- Berlin, 1993 
11. Integration veraendert die Schule.- Hamburg, 1993 
12. Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības: 
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Izglītības un nodarbinātības pieejamība//Atvērtās 
sabiedrības institūta ziĦojums. – Rīga,2005 

Mācību papildliterat ūra 1. Никитина, М. И. Специальная педагогика.- М.: Смысл, 
2001 
2. Справочник по психологии и психиатрии детского и 
подросткового возраста.- С- Петербург: Питер, 2001 
3. Bleidick, U. Kognitive Stoerungen. Tuebingen, 1988 
4. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik 
und ihrer Nachbargebiete/ Hrg. Dupuis, G. Berlin: Edition 
Marhold, 1992.   
5. Heimlich, U. Integrative Paedagogik. Stuttgart: 

Kohlhammer, 2003 
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KURSA KODS SociP025 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture, teorijas, Sociālā darba metodem, modeĜi, sistēmteorija, 
Sociālā likumdošana, Veselība un slimības. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem, 

uzdevumiem un sociālā darbinieka lomu tajā. 
Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 

sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo rehabilitācijas problēmu 
risināšanā.  
3.Izzināt sociālajā rehabilitācijā pielietojamās teorijas un 
pieejas,un to nozīmi sociālo problēmu risināšanā. 
4.Veidot izpratni par sociālās rehabilitācijas procesa norisi, 
likumdošanas aktu un citu resursu ietvaros. 
 5.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseĜošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām.  
6.Modelēt sociālās rehabilitācijas procesu problēmsituācijas 
analīzē. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā rehabilitācijā 
izmantojamām teorijām,metodēm. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos. 
 

Kursa nosaukums Sociālā rehabilitācija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālās rehabilitācijas būtību, mērėiem, 
sociālā darbinieka uzdevumiem un funkcijām rehabilitācijas procesā. Iepazīties ar sociālajā rehabilitācijā 
izmantojamām teorijām un pieejām, to būtību un nozīmi. Kurss ietver svarīgākos jautājumus –Rehabilitācijas 
vēsture, pamatjēdzieni. Rehabilitācijas darba organizācija. Rehabilitācijas mērėis, uzdevumi, kritēriji, metodes. 
Rehabilitācijas loma aprūpē. Rehabilitācijas šėēršĜi. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Rehabilitācijas 
raksturojums. 
 
 
 
 
2.Rehabilitācijā 
pielietojamās teorijas. 
 
 
 
 
3.Rehabilitācijas 
nozares. 
 
 
 
 
 
4. Rehabilitācijas 
procesa organizācija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Vērtēšana 
 
 
 
6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 
 
 

1.1.Rehabilitācijas vēsture, pamatjēdzieni. 
1.2.Rehabilitacijas darba organizācija. 
1.3.Rehabilitācijas mērėis, uzdevumi, 
kritēriji un metodes. 
1.4.Rehabilitācijas pamatprincipi. 
 
Rehabilitacijas filozofiskās teorijas- 
nespēka teorija, novecošanas teorija, 
adaptācijas teorija,pašpalīdzības teorija, 
pašaprūpes teorija, ăimenes teorija, 
identitātes teorija. 
 
3.1.Medicīniskās rehabilitācijas 
raksturojums. 
3.2.Izglītošanās un arodrehabilitācijas 
raksturojums. 
3.3.Sociālās rehabilitācijas raksturojums. 
3.4.Socialās rehabilitacijas šėēršĜi. 
 
4.1.Rehabilitācijas resursu sistēma., 
finansējums, nodrošinājums ar tehniskiem 
palīglīdzekĜiem. 
4.2.Valsts un pašvaldību uzdevumi 
rehabilitācijas sniegšanā  iedzīvotājiem. 
4.3.Sociālā darbinieka vieta un loma, 
darbība rehabilitacijas procesos dažādās 
rehabilitācijas jomās. 
4.4.Rehabilitācijas plāns. 
4.5.Likumdošanas nozīme sociālās 
rehabilitācijas nodrošināšanā. 
4.6.StarpprofesionāĜu komandas darbs 
rehabilitacijas sniegšanā klientiem. 
 
5.1.Darbības rezultātu novērtēšana 
rehabilitācijas procesā. 
5.2.Pašvērtējums. 
 
6.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
6.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 

6 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminars, 
praktiskie darbi 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
1.Sociālās likumdošanas aktu izpēte rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanā 
 
2.Sociālās rehabilitācijas institūciju apzināšana. 
 
3.Individuālā  sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde izvēlētai 
mērėa grupai, ( klientam). 
 
3. Izstrādāt projektu par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 
uzdevumā dotajā gadījumā, parādīt sociālā rehabilitētāja darbības 
modeli šajā procesā. 
 
 

 
12 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca Attīstība. R.2000. 

2.Midglijs Dž. Sociālā attīstība. Attīstības perspektīvas 
sociālajā labklājībā. Kserokopija,Attīsttība. 
3. Normatīvā likumdošanas bāze. 
4.Dzīves jautājumi Zinātniski metodisko rakstu krājums II. // 
PĜaviĦš M.Veselība un slimību modeĜi. Attīstība. R.1996. 
5.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums III. 
// PĜaviĦš M. Rehabilitācijas pamati. Attīstība.R.1998. 
6.LR Labklājības ministrija. Sociālais ziĦojums par 1999.; 
2000. 2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007..2008.gadiem. 
7.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. I 
– XII sējumam.R.;SDSPA „Attīstība” 
8.Kimbore I.Personiskais asistents cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām –n kopienas sociālais darbs jaunu sociālo 
pakalpojumu plānošanā // sociālais darbinieks 2004.2. 
9.Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija.Jumava,2001.g.8. 
10.Sociālā rehabilitētāja profesijas standarts. 
11.Zemīte Ē. Sociālā darba pamati 
12.Dementjeva N. Holostova E. Sociālā 
rehabilitācija.Mācību līdzeklis Maskava 2005.g. ( krievu 
valodā) 
13.Vereščagina I. Ievads sociālajā rehabilitācijā. Mācību 
līdzeklis sociālā darba speciālistiem. Liepāja 2008.g. 
14. Sociālā  un darba likumdošana . 1.daĜa. Normatīvo aktu 
krājums. 
15.Sociālā  un darba likumdošana . 2.daĜa. Normatīvo aktu 
krājums. 
16.Berloviene D. Rehabilitācija cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem, 
Liepāja, 2007.g. 
17.Latuškēvica V. Bērnu ar īpašām vajadzībām sociālā 
rehabilitācija. Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem. 
Liepāja, 2007.g. 
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18.Sociālajiem rehabilitētājiem. Mācību līdzeklis. Liepāja , 
LPA. 2006.g. 
 
 
 

Mācību papildliterat ūra 2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”. 

3.Amosovs V. Insults.Labākās rehabilitācijas metodes. 
Zvaigzne ABC.2009. 
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1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 

2.www.likumi.lv 

2.www.lm.gov.lv 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
*Kursa nosaukums latviski Logopēdijas pamati 
*Kursa nosaukums angliski Basics of speech therapy 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

1 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gundega Tomele Nozaru pedagoăijas 

katedra 
Asistente, Mg.sc.educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/Nozaru pedagoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Sniegt studentiem priekšstatus par logopēdiju kā zinātni un 
logopēdijas pamatkategorijām 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt studentiem zināšanas: 
- par bērnu runas un valodas attīstību, tās 
priekšnosacījumiem; 
- par runas un valodas traucējumu veidiem, to cēloĦiem; 
- par runas un valodas traucējumu korekciju un profilaksi; 
- par sociālā darbinieka lomu palīdzībā bērniem ar valodas 
traucējumiem. 
2. Apgūt prasmi diferencēt normālu valodas attīstību un 
valodas attīstības norisi ar traucējumiem. 
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā studenti prot: 
 - orientēties logopēdijas pamatkategorijās; 
 - noteikt bērnu runas un valodas attīstības līmeni; 
 - sadarbojoties ar logopēdu un bērnu vecākiem, piedalīties 
runas un valodas traucējumu korekcijas un profilakses 
darbā. 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Kurss dod ieskatu logopēdijas 
pamatkategorijās, sniedz zināšanas par 
bērnu runas un valodas attīstību 
ontoăenēzē, runas un valodas 
traucējumu veidiem un to cēloĦiem, 
par korekcijas darba paĦēmieniem. 
Atklāj preventīvā darba nozīmi, sociālā 
darbinieka līdzdalības iespējas runas 
un valodas traucējumu korekcijas un 
profilakses darbā. 

 
 
 
 
 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Logopēdijas kā zinātnes attīstība un saikne ar citām zinātnēm. 
Valodas traucējumu veidi, to cēloĦi, korekcija un profilakse. 

 
6 

 
L/P 

Bērnu runas un valodas attīstības ontoăenēze. Bērnu runas un 
valodas attīstības priekšnosacījumi. Bērnu runas un valodas 
attīstība kopveseluma aspektā. 

 
4 

 
L/P 

Logopēda darba organizācija un specifika sociālās aprūpes 
institūcijā. Sociālā pedagoga palīdzība bērniem ar valodas 
traucējumiem. 

 
6 

 
L/P 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Literatūras studijas. 
Logopēda nodarbību hospitēšanas analīze. 

16 
8 

*Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas lekcijas un praktiskās nodarbības, izstrādāti 
patstāvīgie darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Baumane A., Ėeire L. Valodas traucējumu veidi. – R.: Zvaigzne 
ABC, 1994. – 94 lpp. 
2. HadaĦonoka I., HadaĦonoka L., StaĜăe L., Merirandre R. 
Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem. – 
R.: Rasa ABC, 2002. – 139 lpp. 
3. Lieăeniece D., Nazarova I. Veseluma pieeja valodas apguvē. – 
R.: RaKa, 1999. – 112 lpp. 
4.MiltiĦa I. SkaĦu izrunas traucējumi. – R.: RaKa, 2005. – 251 
lpp. 
5.MiltiĦa I. Skolotāja logopēda darba mape. – R.: RaKa, 2008. – 
302 lpp. 
6. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: 
RaKa, 1998. – 356 lpp. 
7. Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. – R.: RaKa, 2008. 
– 161.lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Helbrige T. Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. – R.: elpa, 2000. - 
197 lpp. 
2. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā. – R.: 
RaKa, 2004. – 112 lpp. 
3.Suchodoletz W. Welche Chancen haben Kinder mit 
Entwicklungsstörungen?–Göttingen:Hogrefe, 2004. – 223 S. 
4.Wendland W. Sprachstörungen im Kindesalter. –  Stuttgart: 
Georg Thieme Verlag, 1998. – 138 S. 
5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. – 
Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. – 316 с. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

   
   
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Literatūras studijas. 
Logopēdijas  nodarbību hospitēšanas analīze 

 

*Prasības KRP iegūšanai  
 

*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
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 PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 

 
Kopējais stundu skaits 12 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4; P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sociālā psiholoăija, veselības aizsardzības sistēma, medicīnas 
zināšanu pamati 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Sekmēt izpratni par paliatīvās aprūpes būtību, tās mērėiem un 

uzdevumiem. 
Kursa uzdevumi Nodrošināt teorētiskās zināšanas par  bērnu un pieaugušo paliatīvo 

aprūpi, kā arī sniegt izpratni par šādu klientu psiholoăisko, sociālo 
un garīgo aprūpi un atbalstu tuviniekiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota sociālā darbinieka profesionālā kompetence darbā ar 
paliatīvās aprūpes klientu un viĦa ăimeni. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros tiek apskatīta paliatīvās aprūpes vēsturiskā attīstība, kā arī  pasaules un Latvijas pieredze tajā. 
Tiek aplūkoti sociālā darba profesionālie rīcības principi, teorijas, metodes paliatīvajā aprūpē. Apskatītas 
paliatīvās aprūpes klientu specifiskās vajadzības, tiesiskais statuss. Sociālā darba problēmas paliatīvajā 
aprūpē.Kursā notiek praktiska sociālo gadījumu analīze (iespējamo problēmu risinājumi), lai pilnveidotu 
sociālā darba sfērā strādājošo prasmes paliatīvajā aprūpē, zināšanas par tās mērėi un pamatprincipiem; lai 
palīdzētu izprast sociālā darba lomu un darba specifiku paliatīvajā aprūpē starpdisciplinārās sadarbības 
ietvaros. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Ievadlekcija.  
  
 

Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis. 
Onkoloăija - statistika, problēmas.  
 

1 1 

Paliatīvās aprūpes 
vēsturiskā attīstība 
pasaulē un Latvijā.  

Pasaules pieredze paliatīvajā aprūpē. Paliatīvās 
aprūpes vēsturiskā attīstība Latvijā. 
 

1 1 

Paliatīvās aprūpes 
būtība, mērėi,uzdevumi 
un darbības 

Paliatīvās aprūpes mērėi, uzdevumi. Paliatīvās 
aprūpes klientu tiesiskais statuss. 
Paliatīvās aprūpes klientu specifiskās vajadzības.  

6 2+2 

Kursa nosaukums Paliatīvā aprūpe 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Pedagoăijas katedra Lektore, Mg.paed. 
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pamatprincipi Dzīves kvalitātes jēdziens paliatīvajā aprūpē.  
Sāpes. 
Nāve. Miršana. Mirstoša klienta aprūpe. 
Paliatīvās aprūpes komanda. 
 

Sociālā darba 
pamatprincipi paliatīvajā 
aprūpē. Sociālais 
darbinieks – paliatīvās 
aprūpes komandas 
loceklis. 
 

Sociālā darba teoriju realizācija paliatīvajā aprūpē.  
Sociālā darba metodes paliatīvajā aprūpē. 
 

2 2+2 

Patstāvīgs sociālā 
gadījuma teorētisks 
risinājums. 

 2 2prakt. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīga situācijas analīze paliatīvās aprūpes jomā Latvijā 6 
Sociālā darba paliatīvajā aprūpē atspoguĜojums presē 6 

Onkoloăisko un hematoloăisko saslimšanu  ārstēšanas un profilakses  pamatprincipi un 
aktualitātes 

12 

Mācību literatūras studijas 14 
Sociālā darba paliatīvajā aprūpē problēmu analīze un izpratne. 10 
 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, pielietojot praktiskajās 
nodarbībās gūtās iemaĦas un prasmes, rast piedāvātās situācijas risinājumu. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1.BaltiĦa D. Ko derētu zināt par vēzi. R.: Zinātne, 2000.  
2. Pavlovska I. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē / buklets / PAAL - 2001.  
3.Sosārs V. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē. : Rīga: Dzīves jautājumi III,SDSPA 
attīstība, 1998.  
4.Psihosociāla, medicīniska un garīga atbalsta sistēma neizārstējami slimam bērnam un 
viĦa ăimenei pirms un pēc bērna nāves, lai palīdzētu līdzsvarot ăimenes un darba dzīvi, 
reintegrējoties sabiedrībā un darba tirgū. – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, 2007 
5. BaltiĦa D., Jansone A.Paliatīvā aprūpe. –Nacionālais apgāds, 2009 

Mācību 
papildliterat ūra 

4.Kulbergs J. Krīze un attīstība.- Liepāja: LPA, 1998. – 133 lpp. 
5.Zemīte E. Sociālā darba metodes. R.: SDSPA "Attīstība", 2001. – 263 lpp. 
6.Monroe B. Social work in palliative care // Oxford textbook Of Palliative medicine / 
Edited by Double D., Hanks G.W.C., McDonald N. - Oxford University Press, 1999. 
Normatīvie akti 

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti 

Sociālais darbinieks. 
Doctus 
http:// www.onko.lv 
http://www.palliative.lv 
 

 
Kursa autors:  Svetlana Lanka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski 4.5.submoduĜa „Veselība un dzīves apstākĜi” studiju darbs 
*Kursa nosaukums angliski Examination paper to Submodule 4.5 Health and Living 

Conditions 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
   
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Balstoties uz teorētiskajām zināšanām, veikt praktisku 
pētījumu submoduĜa tematikas ietvaros. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izvirzīt problēmu, kas skar sabiedrības locekĜu veselību un 
dzīves apstākĜus. 
Veikt praktisku izpēti, nosakot problēmas risinājuma 
iespējamos ceĜus. 
 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētnieka prasmes. 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Sabiedrības locekĜu veselību un dzīves 
apstākĜu izpēte sociālā darba kontekstā. 
 
 
 
 

Within the framework of  the submodule to do a practical 
research based on the theoretical knowledge, to define  and 
solve  a  problem, defend it. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
.Iepazīšanās ar pētnieciskā darba veikšanas 
prasībām. 

2 S 

Pētījuma prezentācija un gūto atziĦu aizstāvēšana. 8 S 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Problēmas izvirzīšana. Pētījuma veikšana. 
 

70 

*Prasības KRP iegūšanai  
 

*Mācību pamatliteratūra SubmoduĜa studiju kursu satura apguvei ieteiktā 
literatūra. 

Mācību papildliterat ūra Individuāli izvēlēta literatūra 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 I.Vereščgina  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Visp.ped.kat.   
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS Soci 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas pamati 
teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture, Sociāla darba teorijas,Sociālais darbs ar indivīdu, 
sabiedrību, Ekonomika, Sociālā apdrošināsana, Sociālā 
likumdošana, Cilvēka dzīves cikli. Profesionālā attīstība. Sociālā 
darba prakse. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Izanalizēt vispārējo situāciju valstī, tas sociālo politiku, noskaidrot 

 galvenos sociālās politikas uzdevumus nākotnei. Noskaidrot, kādu 
socialo atbalstu iedzīvotājiem sniedz valsts un pašvaldības 
 realizējot sociālo politiku. Izvērtēt to lietderību un attīstības 
 perspektīvas.Izprast  labklājības sistēmas attīstību. 
 

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem 
procesiem ekonomiskās un politiskās darbības ietvaros. 
2.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm un to 
pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām. 
3.Iepazīties ar sociālās politikas veidošanas pamatprinciepiem 
Latvijā un citās valstīs. 
4.Izzinat Eiropas Sociālā modeĜa principus. 
5.Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošiem normatīviem aktiem. 
6.Izzināt sociālajā darbā pielietojamom likumus un citus 
normatīvos aktus, un to nozīmi sociālo problēmu risināšanā un 
sociālās politikas realizēšanā. 
7.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseĜošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām, pamatot to ar attiecīgām likuma normām. 
8.Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociālas politikas veidošanās 
pamatprincipiem, socialo institūciju tīklu, kas realizē sociālo 
politiku un veicina tas attīstību, sociālām problēmām, to cēloĦiem 
un iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālajā darbā 

Kursa nosaukums Sociālā politika un sociāla attīstība 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aija  Barča Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d)., lektore 
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izmantojamām likuma normām.. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par  valsts lomu sociālās poltikas veidošanā, 
instrumentiem ar kuru palīdzību realizē sociālo politiku un veicina sociālo attīstību, sociālā darba būtību, 
mērėiem, sociālā darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamo normatīvo 
bāzi – likumdošanu, to būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  
Valsts sociālā politika, tas galvenie uzdevumi, stratēăijas, realizācija, sociālās drošības koncepciju, sociālās 
tiesības, to ietekmi sociālajā darbā, socialas palīdzības nepieciešamības priekšnoteikumus. Institūciju tīkls, kas 
sniedz sociālos pakalpojumus valsts, pašvaldību un nevalstiskajā sektorā, to funkcuionesanu un attīstību. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Sociālās politikas 
veidošanās process. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sociālās politikas 
pamatprincipi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Socialas politikas 
analizēšanas veidi. 
 

 
 
 
 
 
 

1.1Socialo politiku ietekmējosie 
faktori. 
1.2.Valsts politikas  iedalījums:  
iekšpolitikā un ārpolitikā.  
1.3.Iekšpolitikas iedalījumms: 

- ekonomiskajā politika, 
- sociālajā politika, 
-     kultūras politika. 

1.4.Sociālas politikas nozīme iedzīvotaju 
dzīves līmeĦa celsanā un sociālo vajadzību 
apmierināsanā. 
 
 
2.1. Sociālā taisnīguma princips. 
2.2.Dzīves līmeĦa nodrošināšanas princips. 
2.3.Subsiditātes princips (dažādu resursu 
pārdales mehānisms). 
2.4.Informācijas patiesuma un 
objektivitātes princips. 
2.5.Komunikācijas vienkāršības, 
saprotamības un pastāvīguma princips. 
2.6.Valdības institūciju komunikācijas 
princips sociālās politikas īstenošanā, 
vienotība un koordinētība. 

 
3.1.Institucionālais fokuss – sociālās 
labklājības institūciju raksturojums. 
3.2.Teorētiskais izskaidrojums – dažādu 
teoriju pieeja sociālās labklājības 
izskaidrošanai. 
3.3.Perspektīvā analīze – uzmanība  
perspektīvajiem jautājumiem. 
3.4.Profesionālā darbība – politikas 
attīstība. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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4. Sociālās politikas 
analīzes modeĜi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Sociālās politikas 
izstrādes politiskais 
process. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Sociālās aizsardzības, 
socialās drošības 
sistēma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Sociālās programmas 
un darbības virzieni 
sociālās politikas 
realizācijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Sociālas politikas 
darbības realizācija. 

 
 
 
 
 

4.1.Biheiviorālais – (racionālais) modelis 
– objektīva problēmas definēšana, 
alternatīvu izstrādāšana un izvirzīšana. 
4.2.Pamatkritēriju modelis – definē 
problēmu, respektējot esošās politiskās 
alternatīvas. 
4.3.Pieauguma (peĜĦas) modelis. 
4.4.Sociālo darbinieku devums socialās 
politikas attīstība un sociālo problēmu 
risināšanā. 
 
5.1.Politisko partiju, valsts varas ietekme 
socialās politikas veidošanā. 
5.2..Pamatproblēmu noteikšana; 
5.3..Sabiedrības ieinteresētība konkrētajos 
jautājumos; 
5.4.Datu vākšana, datu bāzes veidošana; 
rezultātu analīze; 
5.5.Dažādu sociālās politikas programmu 
izstrāde valsts un pašvaldību līmenī. 
 
6.1. Sociālās drošības pamatlikumu nozīme 
sociālās politikas īstenošanā Latvijā.  
6.2. Latvijas Sociālās drošības sistēmas  
pamatprincipi un to ietekme sociālās 
politikas realizācijā. 
6.3.Sociālā politika aptver dažādas sociālās 
grupas: 
valsts vecuma pensionārus; 
invalīdus; 
ăimenes, kurās audzina bērnus; 
bezdarbniekus; 
personas pirmspensijas vecumā u.c 
 
7.1.Sociālas politikas plānošana 
nacionālajā, reăionalajā un vietēja līmenī. 
7.2. Sociālā apdrošināšana. Valsts sociālie 
pabalsti. 
7.3.Darba tirgus attīstība- aktīvie 
nodarbinātības pasākumi, ESF un ERAF 
projektu īstenošana. 
7.4.Darba tiesisko attiecību un darba 
apstākĜu kontrole un uzraudzība. 
7.5.Valsts sociālie pakalpojumi – sociālās 
rehabilitācijas programmas, aprūpe valsts 
sociālās aprūpes institūcijās, valsts sociālo 
pakalpojumu administrēšana un kontrole, 
ESF finansētie sociālās iekĜautības 
veicināsanas pasākumi un infrastruktūras 
attīstības pasākumi, un.c. 
7.6.Invaliditātes ekspertīžu nodrošināsana 
un tehnisko palīglīdzekĜu nodrošināsana. 
 
8.1.Ienākumu zaudējuma un papildus 
izdevumu kompensēšana iedzīvotājiem 
sociālā riska iestāšanās gadījumos. 
8.2.Finansētais atbalsts noteiktām 
iedzīvotāju grupām – ăimenēm ar bērniem, 
invalīdiem, ČernobiĜas AES seku 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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9.Sociālo tiesību virzieni 
un attīstība mūsdienu 
Eiropā un to ietekme 
sociālajā politikā un 
sociālajā attīstībā. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10.Eiropas Sociālās 
politikas modelis, 
principi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Labas prakses 
piemēri veicinot sociālo 
attīstību, realizējot 
sociālo politiku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12.Vērtēšana 

 
 
 

likvidētājiem. 
8.3.Pasākumi sociālo tiesību 
nodrošināsanai un īstenošanai. 
8.4.Nozares politikas plānošana un 
īstenošanas uzraudzība LM kompetences 
jomā. 
 
9.1.Sociālās attīstības piejas.Attīstība  un 
sagrozītā  attīstība. 
9.2.Sociālās labklājības jēdziens, 
definīcija.Sociālās labklājības veicināšanas 
pieejas. 
9.3.Sociālā darba attīstība Eirpoas 
Savienības kontekstā.Socialā vienotība. 
9.4.Socialās politikas nozīme un virzība 
Lisabonas mērėu sasniegšanā -2010.g. 
9.5.ES sociālajā politika noteiktās 
jomas- darba tiesiskās attiecības, 
vienlīdzīga attieksme, sociālais dialogs, 
sociālā aizsardzība, drošība un veselība 
darbā, nodarbinātība. 
 
10.1.Solidaritātes princips – ilgspējīgas 
sociālās nodrošināsanas sistēmas 
aizsardzība pret lielākajiem riskiem cilvēka 
dzīves laikā. 
10.2.Likumos un līgumos noteikto darba 
apstākĜi darba Ħēmēju aizsardzības un 
nodarbinātības veicināsana. 
10.3.Līdzdalības un līdzdarbības tiesību 
piešėiršana darba Ħēmējiem un viĦu 
interešu pārstāvniecības organizācijām. 
10.4.Sociālo partneru autonoma sociālā 
dialoga sistēma. 
10.5.Uz sabiedrības interesēm vērsti 
vispārējas nozīmes pakalpojumi. 
 
11.1.Uz saĦēmēju orientētu sociālo 
pakalpojumu sniegšana. 
11.2.Spēju un attīstības nodrosināšana. 
11.3.Kvalitāte – sociālā nodrošinājuma 
standarts. 
11.4.Socialo pakalpojumu un sociālo 
pabalstu integrācija. 
11.5.Partnerattiecības un iekĜaušana. 
11.6.Caurskatāmība un atklātība. 
11.7.Vienlīdzība. 
11.8.Kontroles īstenošana un 
pārraudzība. 
11.9.Īrijas pilotprojekts, Ungārijas, 
Francijas, Rumānijas, BeĜăijas 
pieredze. 
 
12.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
12.2.Pašnovērtējums. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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13.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

13.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
13.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

2 Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
1.Sociāla politika un nodarbinātība. 
 
2. Alternatīvo aprūpes pakalpojumu attīstīšana. 
 
3.Atbalsts pašvaldībām sociala darba pakalpojumu attīstībai. 
 
4.Administratīvi teritoriālo reformu ietekme sociālās politikas 
īstenošanā. 
 
5.Starpsektoru, starpinstitucionālā sadarbība sociālo pakalpojumu 
attīstības veicināsanā. 
 
6.Sociali demogrāfiskās situācijas ietekme sociālaja politikā. 
 
7.Valsts politiskā struktūra. 
 
8.Pašvaldību funkcijas, administratīvais aparāts, politiskās partijas, 
deputātu funkcijas. 
 

 
8 
 
8 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
4 
 
4 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. "Cilvēks  un  dzīve  socioloăijas skatījumā, LU, Rīga 

1996.g. * 
2. Starptautisko  līgumu  krājums "Cilvēka  tiesības" , I 

sējums 1. un 2. daĜa, Apvienotās Nacijas Nujorka  un 
ŽeĦēva , 1994.g. * 

3. Kopenhāgenas  deklarācija un  darbības  programma, 
SDSPA "Attīstība", Rīga, 1996.g. * 

4. Likumu un normatīvo dokumentu  krājums " Sociālā  un  
darba  likumdošana"  

5. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums " Sociālā  
palīdzība" 

6. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā  
apdrošināšana " 

7. Civillikums. Civilprocesa  kodekss. * 
8. Sociālā  darba terminoloăijas vārdnīca, Augstskola 

"Att īstība".2000. 
9. Politikas dokuments „Baltā gramata”. 
10. Latvijas valdības un Eiropas Komisijas kopējais sociālās 

iekĜaušanas Memorands. 
11. Invaliditāte un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 

pamatnostādnes 2005.-2015.g. 
12. ES struktūrfondu vadības likums. 
13. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. 

Salīdzinoša analīze 
      14.Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga  
2001. 
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Mācību papildliterat ūra 1.Bite I. Labklājības sistēma Latvijā. 

2.PĜaviĦš M. Sociālpolitiskie principi. Par un pret. 

3. LM ZiĦojums par sociālo attīstību 2006.g.; 
2007.g.;2008.g. 

4.LM politikas prioritātes 2008.g.; 2009.g. 

5.Moors M. Sociālie pakalpojumi Latvijā, iespējas un trūkumi. 

6.Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. 
Klasiskie un mūsdienu darbi no Laodzi līdz Miltonam Frīdmenim. 
2006.g. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 

www/likumi.lv 

www/lm.gov.lv 

www//saeima.lv 
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bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā; 
Vispārīgā psiholoăijā. 
B  Attīstības psiholoăija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoăijas teorija un prakse; Androgoăijas 
pamati teorija un prakse; Gerontoloăija teorija un prakse. 
Sociālā darba vēsture, Sociāla darba teorijas, Sociālā darba 
process, Sociālā darba vadība, Sociālās sistēmas,  Cilvēks un 
sabiedrība, Likumdošana, Pētījumu metodoloăija, Sociālā darba 
prakse, Sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana, Sociālā 
politika un sociālā attīstība, Projektu vadība, Ekonomika.   

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar sociālās plānošanas un administrēšanas 

pamatjēdzieniem, struktūru un darbības principiem 
saistībā ar pašreizējo situāciju Latvijā, Eiropas 
Savienībā un citās pasaules valstīs. 

 
Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 

sociālo problēmu veidiem, cēloĦiem un attīstības tendencēm un 
to pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām. 
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas, kā arī sniegt vērtējumu par  
sociālās attīstības plānu izpildi. 
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošo normatīvo bāzi, valsts politiku  sociālajā 
sistēmā, sociāla darba jomā dažādos līmeĦos. 
3.Izzināt sociāla darba administrēšanas pamatprincipus, budžeta 
veidošanas pamatprincipus, finansu resursu vadības būtību. 
4.Izstrādāt sociālās programmas, sociālās attīstības plānus, 
koordināt to izpildi 
5.Veidot prasmi plānot, izstradāt individuālus sociālās 
atveseĜošanas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām 
problēmām un vajadzībām.  
6.Modelēt sociālā darba procesu makrolīmenī- valsts, 
pašvaldība.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloĦiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā esošo 
likudošanas bāzi, tiesību normām, darbības virzieniem, budžeta 
programmām. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 

Kursa nosaukums Sociālā plānošana un administrēšana 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aija Barča Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre, lektore 
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izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes 
un paĦēmieni, socialo programmu, sociālo plānu, sociālo 
pakalpojumu izstrādāšanā un to vadīšanu dažādos līmeĦos. 
Pilnveidotas administratīvam darbam nepieciešamās prasmes. 
Pilnveidota prasme apzināt budžeta veidošanās kritērijus, 
finansu resursu efektīvu izlietošanu, audita funkcijas. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērėiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām., sociālo plānošanu, sociālo palīdzību un tās veidiem. Iepazīties ar 
sociālās drošības sistēmas realizāciju  un tās  nozīmi sociālo resursu plānošanā un administrēšanā. Kurss ietver 
svarīgākos jautājumus -  sociālās drošības koncepciju, sociālās tiesības, to ietekmi sociālajā darbā. 
Admistratīvo darbību, sociālā darba vadīšanas aspektus un specifiku.Nozares politikas plānosanu un to 
īstenošanas uzraudzību.Admistratīvas spējas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Sociāli ekonomiskās 
situācijas ietekme 
socialajā planošanā.  
 
 
 

 
2. Sociālās plānošanas 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sociālo  tiesību  un  
sociālo  likumu ietekme 
sociālajā plānošanā un 
administrēšanā. 
 
 
 
4. Labklājības sektora 
finansējuma veidošana, 
avoti. 
 
 
 
 

1.1.Sociālās attīstības piejas. 
1.2Attīstība  un sagrozītā  attīstība. 
31..Plānošanas procesa būtība. 
1.4.Plānu veidi – stratēăiskie, taktiskie 
un operatīvie plāni. 
 
2.1.Sociālās labklājības jēdziens, 
definīcija. 
2.2.Sociālās labklājības veicināšanas 
pieejas. 
2.3.Sociālā administrēšana un sociālo 
pakalpojumu piegāde. 
2.4.Sociālās infrastruktūras objektu 
plānošana un pakalpojumu starpnozaru 
koordinācija. 
2.5. Jauna pieeja planosanai – 
integratīva pieeja. 
 
3.1. Normatīvo  tiesību  aktu  hierarhija. 
3.2.Sociālo drošību reglamentējošie 
pamatlikumi : 
 - Starptautiskā līmenī, 
 - Valstiskā līmenī, 
- Reăionālā līmeni. 
 
4.1.Ekonomiskā attīstība un budžeta 
ienākumi 
4.2.Valsts budžeta veidošanās 
pamatprincipi. 
4.3.Pašvaldību budžetu veidošanas 
pamatprincipi. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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5.Darbības virzieni un 
budžeta programma 
sociālaja jomā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Stratēăiju  
administrēšana un 
analīze. 
 
 
 
 
7.Vērtēšana 
 
 
 
8.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

 
5.1.Valsts sociālā apdrošināsana. 
5.2.Valsts sociālie pabalsti. 
5.3.Sociālā palīdzība. 
5.4.Sociālie pakalpojumi.  
5.6.Sociālais darbs pašvaldībā. 
5.7.Sociālā rehabilitācija. 
5.8.Sociāla aprūpe. 
5.9.Profesionāla rehabilitācija. 
5.10.Nodrošināsana ar tehniskajiem 
palīglīdzekĜiem. 
5.11.Personu ar invaliditāti vienlīdzīgu 
iespēju īstenošana. 
5.12.Atsakaiīsanās un pārraudzība. 
 
6.1.Makroietekmes rādītāju 
izmantošana. 
6.2.Audita funkcijas. 
6.3.Administratīvās spējas. 
 
 
7.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
7.2.Pašnovērtējums. 
 
8.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
8.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi  
 
 
Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

  
1. Pētīt normatīvo aktu bāzi sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 
2.Normatīvas aktu bāzes iepazīšana par sociālām institūcijām. 
 
3.Pašvaldību saistošo noteikumu izpēte. 
 
4.Labas prakses piemēru izzinašana socialo programmu realizācijā 
starptautiskā līmenī. 
 
5.Socialo pakalpojumu attīstības modeĜu izstrāde. 

 
4 
 
4 
 
4 
 
6 
 
 
6 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 

Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Ieskaite – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Starptautisko  līgumu  krājums "Cilvēka  tiesības" , I 

sējums 1. un 2. daĜa, Apvienotās Nacijas Nujorka  un 
ŽeĦēva , 1994.g. * 

2. Kopenhāgenas  deklarācija un  darbības  programma, 
SDSPA "Attīstība", Rīga, 1996.g. * 

3. Likumu un normatīvo dokumentu  krājums " Sociālā  un  
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darba  likumdošana"  
4. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums " Sociālā  

palīdzība" 
5. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā  

apdrošināšana " 
6. Civillikums. Civilprocesa  kodekss. * 
7. Sociālā  darba terminoloăijas vārdnīca, Augstskola 

"Att īstība".2000. 
8. Politikas dokuments „Baltā grāmata” 
9. Latvijas valdības progamma. 
10. Latvijas Nacionalais attīstības plāns. 
11. Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Kopējais Socialās 

iekĜausšanas Memorands. 
12. Labklājības ministrijas ziĦojumi par sociālo attīstību. 

  
Mācību papildliterat ūra 1.Pamatnostādnes komunikācijai ar sabiedrību Eiropas 

Savienības jautājumos 2006.-2011.gadam. 

2. Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001. 

3.Praude. BeĜčikovs. Mārketings. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls 

2.Pētījums. Optimāla,nodarbinātību veicinoša nodokĜu un 
pabalstu sistēma. 

3.www/likumi.lv 

4.www/lm.gov.lv 

5.www//saeima.lv 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 SOCIĀLAIS DARBINIEKS 

*Statuss (A, B, C daĜa)   
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daĜas 

 1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 Ārijs Orlovskis  Sociālo zinību katedra   lektors, Mg. paed. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

 40 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 4 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 4 

Laboratorijas darbu skaits   
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

 P 

*Pārbaudes forma/ -as  Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Politoloăija. Sociālā politika, attīstība. Sociālā plānošana un 
administrēšana. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare   
*Kursa mērėi  Informēt un radīt izpratni par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

uzbūvi un 
politikas procesiem, kā arī iespējām tos ietekmēt.  
 

*Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par ES izveidi, vēsturisko attīstību, uzbūvi, 
institūcijām,lēmumu pieĦemšanas procesu un svarīgākajām ES 
politikām. Iepazīstināt ar Latvijas nostājas ES koordinācijas 
sistēmu un lēmumu pieĦemšanas procesu par ES jautājumiem.  
Izskaidrot lēmumu pieĦemšanas procesa Latvijā un ES 
ietekmēšanas iespējas.  
Informēt par aktuālākajiem ES jautājumiem un 
dalībvalstu viedokĜiem.  
Veidot zināšanās balstītu viedokli par ES kā institūciju un ES 
politiku. 
Attīstīt spējas atrast, apstrādāt un analizēt nepieciešamo 
informāciju par ES jautājumiem. Izprast saikni starp reālajiem 
notikumiem un to lomu un vietu ES lēmumu pieĦemšanas procesā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par ES lēmumu pieĦemšanas procesa īpatnībām, Latvijas 
lomu tajā un iespējām ietekmēt ES politiku. 

Kursa valoda Latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 Sociālās integrācijas procesa veicināšana ir 
neapstrīdama demokrātiskas sabiedrības pazīme. Šis 

      

*Kursa nosaukums latviski  Eiropas sociālā un ekonomiskā politika 
*Kursa nosaukums angliski   
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nosacījums attiecas arī uz personām ar speciālajām 
vajadzībām. Nozīmīgas funkcijas šo procesu 
veicināšanā ir jāviesc sociālajiem darbiniekiem. Studiju 
kursa saturā ir paredzēts raksturot speciālo vajadzību 
izpausmi, tipoloăiju un specifiskās prasības sociālās 
integrācijas nodrošināšanai. Tiek paredzēts pilnveidot 
sociālo darbinieku komunikācijas un sadarbības 
prasmes ar klientiem, kuriem ir speciālās vajadzības.   
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja 

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, 

laboratorijas darbi) 
 1. ES izveide un vēsturiskā attīstība  
1.1. ES izveide un vēsturiskā attīstība  
1.2. Mīti par Eiropas Savienību  
 
2. Latvijas iestāšanās ES  
2.1. Attiecību hronoloăija  
2.2. Iestāšanās sarunas  
2.3. Iestāšanās sarunu rezultāti  
 
3. ES institūcijas  
3.1. ES padome  
3.2. Eiropas Komisija  
3.3. Eiropas Parlaments  
3.4. Eiropas Kopienu Tiesa  
3.5. ES finanšu, padomdevēja, starpinstitūciju un decentralizētās 
iestādes  
3.6. Svarīgākās ES politikas  
 
4. Lēmumu sagatavošanas un pieĦemšanas process  
4.1. Lēmumu sagatavošana  
4.2. Lēmumu pieĦemšanas procedūras  
4.3. Latvijas lēmumu pieĦemšanas process  
4.4. ES un Latvijas lēmumu pieĦemšanas procesa ietekmēšanas 
iespējas  
4.5. Informācijas meklēšanas iespējas  
4.6. Aktuālākie ES jautājumi  
 
5. Lomu spēle par lēmumu pieĦemšanas procesu ES.  
 

 16 Teorētiskas lekcijas, 
semināri 

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Individuālā darba aizstāvēšana  
Sagatavot prezentāciju par Latvijas Republikas pozīciju par aktuālu ES 
jautājumu.  
Recenzija par kursa biedra sagatavoto Latvijas Republikas pozīciju par 
aktuālu ES jautājumu. 

24 

 
*Prasības KRP iegūšanai   Prasības kredītpunktu iegūšanai  

1.Lekciju apmeklējums un aktīva līdzdalība diskusijās  
2. Grupas darbs - lomu spēle par lēmumu pieĦemšanas procesu ES   
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*Mācību pamatliteratūra . The UK Presidency of the European Union 
„Basic Guide to the EU institutions” – 2005. (pieejams PDF 
versijā)  
2. Ārlietu ministrija sadarbībā AR ZiemeĜu ministru padomi un 
Valsts 
administrācijas skolu „Rokasgrāmata praktiskam darbam AR 
Eiropas Savienības 
jautājumiem” 2. Izdevums – Rīga, 2007. http://www.mfa.gov 
lv/data/file/rokasgramata/index.php)  
3. Informatīvais ziĦojums „Latvijas dalība ES – pamatprincipi, 
mērėis, 
prioritātes un darbība 2007. – 2013.” – Ministru kabinets, 
06.11.2006. 
(http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/diskusija-par-ES/zinojums/)  
4. Stratēăiskās analīzes komisija „Nacionālās intereses: 
formulējuma 
meklējumos” – Zinātne, 2004. (http://www.president 
lv/images/modules/items/PDF/item_496_Nacionalas_intereses.PD
F)  
5. European Commission „How the European Union Works. Your 
guide to the EU 
institutions” – European Communities, 2005. (http://ec.europa 
eu/publications/booklets/eu_glance/53/index_en.htm)  
6. European Commission „Europe in 12 lessons” – European 
Communities, 2006. 
(http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_en.
htm)  
7. P. Grīnings „Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes” – 
Valsts 
kanceleja, 2004. 
(http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2992) 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1. Latvijas Republikas iestāšanās 
Eiropas 
Savienībā pirmsreferenduma informēšanas pasākumu informatīvie 
materiāli – 
(http://www.esia.gov 
lv/lat/daliba_es/pirmsreferenduma_kampana/informativie_material
i/)  
2. Faktu lapas par Eiropas Savienības pamatjautājumiem – 
(http://www.esia 
gov.lv/lat/publikacijas/faktu_lapas_par/)  
3. Faktu lapas par Eiropas Savienības politikas jautājumiem – 
(http://www 
esia.gov.lv/lat/publikacijas/faktu_lapas_par_es/) Literatūra (03-
ieteicamā 
periodika) 1. Eiropas Savienības mājas lapa – europa.eu  
2. Žurnāls „Latvija ES” – (http://www.esia.gov 
lv/lat/publikacijas/zurnals_latvija_es/)  
3. Publikācijas Latvijas drukātajos masu medijos – 
(http://www.esia.gov 
lv/lat/publikacijas/publikacijas_latvijas_laikrakstos/  
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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Kursa autors:        Ā.Orlovskis   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:                   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:        A.Medveckis       
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vinita Latušk ēvica Pedagoăijas katedra Asistente, prof.Mag.S.d. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Sociālā darba vēsture, organizāciju psiholoăija, saskarsmes 
psiholoăija, sociālais darbs un brīvprātīgo kustība.  

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi Iegūt izpratni par Nevalstisko organizāciju mērėi un nozīmi valsts 

labklājības veicināšanā un sociālu problēmu risināšanā.  
*Kursa uzdevumi Iepazīties ar NVO vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā. 

Iepazīties ar LV likumdošanu, kas nosaka NVO darbību. 
Aplūkot NVO kā sociālā darba resursa iespējas Latvijas apstākĜos. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Attīstīta izpratne par NVO sektora ietekmi valsts labklājības 
sekmēšanā, attīstītas saskarsmes iemaĦas un prasmes organizācijas 
vides kontekstā, veicināta prasme apkopot informāciju, salīdzināt, 
analizēt, secināt. 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kurss veicina studējošo izpratni par NVO 
vēsturisko attīstību Latvijā un pasaulē, to mērėi un 
nozīmi valsts labklājības nodrošināšanā. Tiek iegūtas 
zināšanas par NVO darbības tiesisko pamatojumu un 
funkcijām, balstoties uz Latvijas valsts likumdošanu. 
Tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un attīstītas sociālā 
darba prasmes NVO dibināšanā un darbības 
nodrošināšanā. 

 The course of studies facilitates students’ 
understanding about history and goals of NGO in the 
world and Latvia and about the role and value in 
providing social welfare of the state. Students get 
knowledge about the legal justification of NGO 
activity. Students develop the knowledge and 
practical social work skills needed in organizing and 
leading  NGO.  

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs  un nevalstiskās organizācijas 
*Kursa nosaukums angliski Social Work and Nongovermental organizations 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 

dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
Termina „nevalstiskā organizācija” analīze.  6 2 lekcijas 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas atbilstoši kursa tematikai. Patstāvīgi izpētīt un 
prezentēt kādas brīvi izvēlētas Latvijā esošas NVO darbību, kas 
sniedz pakalpojumus sociālajā sfērā. 

22 

 
*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30% 

Aktivit āte semināros - 20% 
Patstāvīga NVO darbības izpēte 40% 
ModeĜa prezentācija – 10% 

 
*Mācību pamatliteratūra  1. Likums "Par sabiedriskajām organizācijām un to 

apvienībām". „ZiĦotājs”, Nr. 1, 14.01.1993. 
2. Pikeringa P. Personāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 

darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – Rīga: JāĦa Rozes 
Apgāds, 2002. – 125 lpp. 

3. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – Rīga: Kamene, 1999 
4. Šilde Ā. Sarkanais Krusts latviešu tautas likteĦceĜos. – 

Apgāds Gauja, 1989. – 157 lpp. 
5. Vanaga D, Sedvalde E. Kopienas filantropija – iespējas 

un ierobežojumi // Dzīves Jautājumi VIII. – Rīga: 
SDSPA “Attīstība”, 2003. - 54. – 65. lpp. 

Mācību papildliterat ūra 6. Lussier R.N. Human Relations in Organizations: 
Applications and Skill Building. 4.th edition. – Boston, Il 
Dubuque, IA Madison, WI New Yourk, San Francisco, 
St.Luis, Bangkok, etc.: Irwin/McGraw – Hill, 2000. 571  

7. Otte C. Social Work, Volunteers and Social Engagement 
– Aspects of Leadership in Organizations in a Semi – 
Professionalized Area // 7th Biannual European IUCISD 
Conference, Social Work and Social development – new 
trends in a changing Europe. – Rīga: SDSPA“Attīstība”, 
2000. -104. – 116. p. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

8. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
Sadarbības memorands. –  Pieejas veids: tīmeklis 
http://www.politika.lv  

9. „ Pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas 
pamatnostādnes 2005.-2013.gadam". pieejas veids: 
http://www.likumi.lv 

 
Kursa autors:  V.Latuškēvica  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas Nr. 5  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

Katedras vadītājs:    
 

Ieskats nevalstisko organizāciju veidošanās vēsturē pasaulē un 
Latvijā.  

1 seminārs 

Nevalstisko organizāciju darbības tiesiskā pamatojuma izpēte 
Latvijas valsts likumdošanas kontekstā. 
Pētīt potenciālu, kas piemīt NVO sabiedrības labklājības 
nodrošināšanā, izmantojot partnerības saites ar pašvaldībām. 

4 1 lekcija 
1 seminārs 

Raksturot NVO darbību Latvijā sociālo pakalpojumu kontekstā.  8 2 lekcijas  
2 semināri 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 

   
*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vinita Latušk ēvica Pedagoăijas katedra Asistente, prof.Mag.S.d. 
 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais** ) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Sociālā darba vēsture, organizāciju psiholoăija, saskarsmes 
psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare       
*Kursa mērėi Iegūt izpratni par brīvprātīgo kustības mērėi un nozīmi valsts 

labklājības veicināšanā un sociālu problēmu risināšanā. Apgūt 
zināšanas un attīstīt prasmes brīvprātīgo menedžmentā. 

*Kursa uzdevumi Iepazīties ar brīvprātīgo kustības vēsturisko attīstību un 
brīvprātīgo motivāciju kultūras un sociāli ekonomiskajā aspektā. 
Aplūkot brīvprātīgo kustības kā sociālā darba resursa iespējas 
Latvijas apstākĜos. 
Gūt priekšstatu par brīvprātīgo darba organizēšanas un vadīšanas 
procesu, attīstīt sociālā darba prasmes brīvprātīgo iesaistīšanai, 
vadīšanai un brīvprātīgo darba novērtēšanai. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Attīstītas saskarsmes iemaĦas un prasmes organizācijas vides 
kontekstā, veicināta prasme organizēt, vadīt, novērtēt brīvprātīgo 
darbību, apkopot informāciju, salīdzināt, analizēt, secināt. 

Kursa valoda latviešu 
 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kurss veicina studējošo izpratni par brīvprātīgo 
kustības vēsturisko attīstību, tās mērėi un nozīmi 
sociālo problēmu risināšanā. Tiek apgūtas teorētiskas 
zināšanas un attīstītas sociālā darba prasmes brīvprātīgo 
piesaistē, brīvprātīgo darba organizēšanā un vadīšanā, 
algoto darbinieku un brīvprātīgo sadarbības veicināšanā 
u.c. brīvprātīgo menedžmentā nepieciešamajās 
prasmēs, kā arī tiek sniegts īss ieskats motivāciju 
teorijās, kas palīdz izprast un izmantot brīvprātīgo 
darbības motivāciju. 

 The course of studies facilitates students’ 
understanding about history and goals of 
volunteering and about the role and value of 
volunteering in social welfare system. Students get 
knowledge and develop the practical social work 
skills needed in volunteer management. The course 
offers the short insight in Motivation theories to 
promote the understanding the motivation of 
volunteers. 

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs  un brīvprātīgo kustība  
*Kursa nosaukums angliski Social Work and volunteering 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas atbilstoši kursa tematikai. Noteikt savu darbības 
motivāciju pēc D.Maklellanda teorijas veidotā testa. Patstāvīgi 
izveidot brīvprātīgo piesaistes modeli brīvi izvēlētā sociālās 
palīdzības organizācijā. 
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*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30% 

Aktivit āte semināros - 20% 
Patstāvīga brīvprātīgo piesaistes modeĜa izstrāde 40% 
ModeĜa prezentācija – 10% 

 
*Mācību pamatliteratūra 1. Brīvprātīgo darbinieku vadīšana. Diakonijas semināru 

materiāli. – Rīga:LELB Diakonijas Centrs 2004.  
2. Pikeringa P. Personāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 

darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – Rīga: JāĦa Rozes 
Apgāds, 2002. – 125 lpp. 

3. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – Rīga: Kamene, 1999 
4. SkubiĦa V. Brīvprātīgo kustība ir divpusējs process // 

Sociālais darbinieks. – Nr.1, 2001, 30. – 42.lpp. 
5. SkubiĦa V. Brīvprātīgie palīgi kā sociālo darbinieku 

līdzstrādnieki // Dzīves jautājumi VI. – R.: SDSPA 
“Att īstība”, 2001, 165. – 184.lpp. 

6. SkubiĦa V. Brīvprātīgie sociālajā darbā. – R.:SDSPA 
“Att īstība”, 1995. – 114 lpp. 

7. Vilsone M. Brīvprātīgo kustības programmu efektīvs 
menedžments. – Sorosa fonds – Latvija, NVO Centrs 

Mācību papildliterat ūra 8. Vanaga D, Sedvalde E. Kopienas filantropija – iespējas un 
ierobežojumi // Dz. J. VIII. – Rīga: SDSPA “Attīstība”, 2003.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

9. Brīvprātīgo darbības likuma koncepcija. - Pieejas veids: 
tīmeklis http://www.brivpratigie.lv 

10.  Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Sadarbības 
memorands. –  Pieejas veids: tīmeklis http://www.politika.lv 

 
Kursa autors:  V.Latuškēvica  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas Nr. 5  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 

Katedras vadītājs:    
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 

dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas 

darbi) 
Jēdziena “brīvprātīgais”, „brīvprātīgo kustība”, „pilsoniska 
sabiedrība” analīze.  
Motivācijas nozīme brīvprātīgo darbībā. Seminārs par tēmu, kāpēc 
un kad cilvēki sniedz citiem palīdzību.   

6 2 lekcijas 
1 seminārs 

Ieskats brīvprātīgo kustības veidošanās vēsturē pasaulē un Latvijā.  
Algoto darbinieku un brīvprātīgo darbības salīdzinājums. 

4 1 lekcija 
1 seminārs 

Brīvprātīgo menedžments. 
Vajadzību noskaidrošana, plānošana, brīvprātīgo piesaistīšana, 
darba organizēšana, vadīšana un novērtēšana  

8 2 lekcijas  
2 semināri 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Kursa nosaukums latviski Pētījumu metodoloăija, metodes 
Kursa nosaukums angliski  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daĜas 

3 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Al īda Samuseviča Vispārīgās pedagoăijas 

katedra 
profesore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

120 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

18 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

36 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav noteiktas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/ vispārīgā pedagoăija 
Kursa mērėi 
 
 

attīstīt studentu patstāvīgā pētnieciskā darba kompetences 
sociālā darba problēmu diagnosticēšanā un risināšanā 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1)apgūt zināšanas par pētniecības procesu un pētījuma 
metodēm sociālajā darbā; 
2)attīstīt studentu prasmes teorētisko avotu studijās un 
analīzē; 
3)attīstīt studentu prasmes pētniecības darba plānošanā un 
organizēšanā; 
4)pilnveidot studentu patstāvīgā  pētnieciskā darba prasmes 
sociālā darba problēmu diagnosticēšanā; 
5)veicināt komandas darba  prasmju attīstīšanos sociālās 
partnerības nodrošināšanā sociālo problēmu risināšanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Problēmas diagnosticēšanas kompetence 
Problēmu risināšanas kompetence 
Patstāvīgā pētniecības darba kompetence 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss „Pētījumu metodoloăija, 
metodes” piedāvā topošajiem 
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sociālajiem darbiniekiem  zināšanas 
par pētniecības procesu, pētniecības 
metodoloăiju un metodēm sociālajā 
darbā, aktualizējot patstāvīgā  
pētnieciskā darba izstrādes kompetenču 
attīstīšanu. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi) 

1.Pētniecības aktualitāte sociālajā darbā 
-Zinātne un zinātniskā pētniecība 
-Zinātniskā pētījuma galvenie posmi 
-Pētniecības principi 
-Metodoloăijas jēdziens 
-Metodoloăijas līmeĦi 

6 1L + 2S 

2.Pētījuma veidi un to specifika 
-Pētījumu klasifikācijas 
-Pārskata pētījums 
-Eksperimentālais pētījums 
-Darbības pētījums 
-Gadījuma pētījums 

10 2L +3S 

3.Tradicionālā pētījuma strukt ūra un loăika 
-Pētījuma sociālajā darbā raksturojums 
-Pētījuma stratēăijas 
-Pētījuma strukturēšana un pētījuma ietvars 
-Pētījuma jautājumi un pētniecības pieejas 
-Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības raksturojums 

18 4L + 5S 

4.Teorētisko avotu studijas   
-Avotu veidi un to raksturojums 
-Terminoloăijas nozīme 
-Teorijas kritiska izpēte 
-Teorijas kā hipotēzes avots 
-Datu bāzes 
-Vispārināšana un refleksija 
- Bibliogrāfijas izveide 

18 4L + 5S 

5.Zinātniskā pētījuma metodes 
-Dokumentu analīze 
-Kontentanalīze 
-Novērojumi 
-Anketēšana 
-Intervēšana 
-Fokusgrupa 
-Testēšana 
-Gadījuma analīze 
-Modelēšana 

38 3L + 16S 

6.Pētījuma datu statistiskā apstrāde 
-Pētījuma izlases veidošana 
-Ticamība 
-Validitāte 
-Drošums 
7.Pētījuma datu apstrādes metodes 
-Ranžēšana 
-Skalu veidošana 
-Korelācija u.c. 

4 
 
 
 
 
4 

1L +1S 
 
 
 
 

1L +1S 
 

8.Zinātniskā pētījuma atskaite 
-Studentu pētnieciskie darbi 

10 2L + 3S 
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-Bakalaura darba izstrāde un noformēšana 
-Prezentācijas izveide 
-Diskusijas forma un komponenti 
-Publikāciju sagatavošana 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1.Pētījuma problēmas izvēle, sociālā nozīmīguma un 
aktualitātes raksturojums 
2.Pētījuma programmas izstrāde 
3.Teorētisko avotu studijas 
4.Metodoloăijas ( 3metodes ) izvēle un pamatojums 
5.Pētījuma projekta prezentācijas sagatavošana 
 

10 
 
 4 
20 
30 
8 

Prasības KRP iegūšanai Studiju kursa apguve 
Eksāmena nokārtošana 
Pastāvīgā pētījuma prezentācija 
 

Mācību pamatliteratūra 1.Bubbie, E. The Practice of Social Research. Belmont: 
Tthomson, 2007. Pp. 511 
2.Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: JāĦa Rozes 
apgāds, 2006. 319 lpp. 
3.Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. 
Rīga: Turība, 2008. 352 lpp. 
4.Liepa, B. Sociālo gadījumu vadīšanas problemātika 
sociālo pakalpojumu sniegšanā ăimenēm. Rīga: 
Attīstība, 2000. 136 lpp. 
5.Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās 
norādes un atsauces: metodisks līdzeklis. Rīga:LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005. 136 lpp. 
6.OzoliĦa -Nucho, A., Vidnere, M. Intervēšanas 
prasme. Rīga: RaKa, 2003. 85 lpp. 
7.Raščevska, M. Psiholoăisko testu un aptauju 
konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp. 
8.Samuseviča, A. Pētījumu metodoloăija // Mācību 
līdzeklis sociālā darba speciālistiem. Liepāja: LiePA, 
2008., 259. – 280.lpp. 
9.Studiju darbu rakstīšana un 
noformēšana//www.liepu.lv/studijas 
10.Zālīte, I., SiliĦa, I., Jakobsons, R., Rakovska, A., 
Štrause, V., Gūtmanis, G. Novērtēšana sociālajā darbā 
ar sociālo gadījumu. Rīga: Attīstība, 2001.74 lpp. 
11.Walliman, N. Social Research methods. 
London:SAGE, 2006. 

Mācību papildliterat ūra 1.Jegorovs, A. Uzvedības atkarības. Rīga: RaKa, 2009. 
229 lpp. 
2.OzoliĦa-Nucho, A., Vidnere, M. Garīgā inteliăence: 
meklējumi un attīstība. Rīga: RaKa, 2009.167 lpp. 
3.Vedins, I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 
702 lpp. 
4.Миллер, С. Психология развития: методы 
исследования. Санкт –Петербург: Питер, 2002. 462 
стр. 
5.Регуш, Л.А. Практикм по наблюдению и 
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наблюдательности. Санкт –Петербург: Питер, 
2001.174 стр. 
6.Тавокин, Е.П. Основы методики социологического 
исследования. Москва: ИНФРА-М, 2009. 236 стр. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

  
A.Samuseviča 

 
        14.11.2009. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Vispārīgās 

pedagoăijas 
  

 Katedra (pēc kursa 
piederības) 

katedras sēdes 
protokols Nr. 

 Datums 

Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Lietišėie pētījumi sociālā darbā 
*Kursa nosaukums angliski Research in the  Social Sphere 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Rupeika Visp.pedag.kat. Lektore, Mg.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija., metodes. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Papildināt zināšanas par daudzveidīgo sociālo 
problēmu risināšanas metodoloăiskajiem aspektiem. 
 

*Kursa uzdevumi 
 

Izvērtēt sociālā darbā konstatētās problēmas. 
Izvēlēties to izpētei piemērotāko veidu, metodes. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētnieciskās prasmes. 
 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Lietišėo pētījumu raksturojums, 
atšėirība no akadēmiskajiem 
pētījumiem. Pētījumos 
izmantojamās metodes. Pētījumu 
prezentācija. 
 
 
 
 
 
 

To perfect knowledge of the variety of methodological 
aspects of solving social problems. To elaborate strategies of 
solving social problems. To develop skills and abilities at 
doing individual research work, to develop problem-based 
competences in the variety of life situations. To ascertain the 
future social workers’ level of development of  
methodological competencies acquired during the  research 
process. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Lietišėo pētījumu raksturojums, atšėirība no 
akadēmiskajiem pētījumiem. 

8 L, S 

Sociālā darbā konstatētās problēmas. Pētījumos 
izmantojamās metodes. 

8 L, S 

Pētījumu prezentācija. 16 S 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Pētījuma problēmas izvēle. Pētījuma praktiskā 
izpilde.  
Pētījumu prezentācijas sagatavošana. 

48 

*Prasības KRP iegūšanai Veikts lietišėais pētījums. 
*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
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 5.moduĜa „Pētniecība sociālajā darbā” studiju darbs 
*Kursa nosaukums angliski Research in the  Social Sphere 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa)  
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Rupeika Visp.pedag.katedra Lektore, Mg.paed. 
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija, metodes. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi Nostiprināt pētnieciskā darba prasmes. 
*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Veikt pētnieciskās tēmas izvēli. 
Formulēt zinātniskās kategorijas akadēmiskam un 
lietišėam pētījumam. 
Izstrādāt izvērstus abu veidu pētījumu plānus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētnieciskās prasmes. 
 

Kursa valoda latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Teorētisko un praktisko pētījumu 
metodoloăijas zināšanu pielietošana 
praktiskajā darbībā. 
 
 
 
 

Theoretical and  methodological aspects  used in scientific 
research in social work: issues of social work and 
investigation into them; methods of research, techniques, 
and procedure. Programme of applied research and  how to 
design it. Qualitative and quantitative data processing. 
Methodology of organising the  research. Issue of choosing 
research strategies in social work.  
 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 2 
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Informācija par pētnieciskā darba veikšanu. 2 S 
Pētījumu prezentācija, pētījumu analīze. 8 S 

   
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Akadēmiskā un lietišėā pētījuma izvērsta plāna 
izstrāde, pētniecisko kategoriju formulēšana. 
 

70 

*Prasības KRP iegūšanai Izstrādāts akadēmiskā un lietišėā pētījuma izvērsts 
plāns, pētījumu prezentācija un analīze. 
 

*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 R.Rupeika  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski 1. moduĜa praktikums ( pirmsskolā, /skolā) 
*Kursa nosaukums angliski Module 1 - practical training (nursery school, school)  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) 1. mod. – Cilvēka dzīves cikli. 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Ozola  
Daiga Skudra 

Pedagoăijas katedra Lektore, mg.paed., 
lektore, mg.paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P – profesionālais bakalaurs 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

„Pirmsskolas audzināšana”, „Skolas pedagoăija”  
 1.mod. – Cilvēka dzīves cikli 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija, pirmsskolas un skolas pedagoăija 
*Kursa mērėi 
 
 

Sniegt studentiem iespēju praktiski iepazīties ar pedagogu 
darbu pirmsskolā un skolā sociālo problēmu risināšanas 
kontekstā. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Izzināt pirmsskolas pedagogu un  skolas pedagogu darba 
aktualitātes sociālā darbinieka profesionālo interešu 
ietvaros. 

2. Rosināt topošos sociālos darbiniekus izpētīt vecāku un 
pedagogu sadarbību sociālo problēmu risināšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme saskatīt pedagogu un sociālā darbinieka, sociālā 
pedagoga sadarbības iespējas praktiskā skolas un 
pirmsskolas iestādes darbā. 
Prasme analizēt aktuālas sociālās problēmas. 
 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Raksturīgāko sociālo problēmu 
risināšanas iespējas bērnudārza 
grupā un skolas klasē. Iepazīšanās 
ar pedagogu un vecāku sadarbību 
sociālo problēmu risināšanā. 

Study of the types of dealing with the most 
characteristic social problems in a nursery school group 
and in the classroom. Getting acquainted with 
collaboration between the teacher and the parents in 
tackling social problems. Teachers’ work with the 



Nr. S-7-1 
APSTIPRINĀTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 
 

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē 
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī 

Lappuse 2 no 2 
Pedagogu darbs ar 
nepieciešamajiem dokumentiem. 
Sociālo problēmu analīze, 
salīdzināšana pirmsskolā un skolā. 
Vecāku un pedagogu personīgā 
viedokĜa izzināšana (4 intervijas) 

required documentation.  Analysis of social 
problematic issues, their comparison in a nursery 
school and school. Finding out the parents’ and 
teachers’ personal opinion (4 interviews). 
 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Prakses ievadseminārs 2 

 
Seminārs 

 
Prakses materiālu prezentācija grupā 2 Seminārs 
   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
1. Sociālās problēmas un to risināšana izglītības 

iestādēs: intervijas ar 1 pirmsskolas pedagogu un 1 
skolas pedagogu, interviju rakstiska apkopošana.. 

2. Skolas darba organizācija: skolas darba organizācijas, 
dienas režīma, skolas struktūras izpēte. 

3. Vecāku un pedagogu sadarbība: intervijas ar 2 skolas 
vecuma bērna vecākiem, 2 pirmsskolas vecuma bērna 
vecākiem; intervijas rakstiska sagatavošana. 

4. Iepazīšanās ar nepieciešamo dokumentāciju 
pirmsskolā un skolā. 

5. Aktuālu interneta, TV, preses  materiālu izpēte: 
problēmrakstu, raidījumu analīze. 

6. Konkrētas problēmas izpēte un analīze, izmantojot 
problēmlapas paraugu.   

10 
 
 
6 
 
20 
 
 
10 
 
10 
 
20 

*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba veikšana pirmsskolas iestādē, skolā. 
Iegūtās informācijas apkopojums un analīze. 
Paveiktā darba pašvērtējums, prezentācija 

*Mācību pamatliteratūra 1. Es gribu iet skolā./ Aut. kol. KaĦepēja R., Lieăeniece 
D., Černova E. u . c.  – R.: SIA”Puse Plus”, 2003.  – 
191lpp.  

2. Hansena K. A., Kaufmane R.K., Saifers 
S.Bērncentrētu grupu veidošana. –R.: Avots, 1984. 

3. Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides 
mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts. Rakstu 
krājums. Liepāja:LiePA, 2008.509 lpp. 

4. RudĦicka Z. Sociālais pedagogs skolā. -R.: RaKa, 
2001. – 191 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Sociālais darbs skolā. – R.: Jumava, 2001. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Students izvēlas patstāvīgi, piem. www.google.lv, 

savas pilsētas, novada presi u.c.  
Kursa autors:  Daiga Skudra, Rita Ozola 15.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas Nr.2 15.09.2009. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājas v.i.:  Blāzma Vikmane 15.09.2009. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 



 1 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

 
 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

1-4 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sociālā darba vēsture.  
Sociālais darbs pasaulē. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Izprast valsts un pašvaldību sociālo institūciju lomu un vietu 

iedzīvotāju labklājības celšanā. 
Kursa uzdevumi 1. Gūt priekšstatu par konkrētās sociālās institūcijas 

mērėiem, uzdevumiem, funkcijām un organizatorisko 
struktūru. 

2. Iepazīties ar klientu grupām un to problēmu 
risinājumiem. 

3. Izveidot rakstisku institūciju sociālo portretu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par sociālā darba institūciju dažādību un darba 
daudzpusību. 
Vērtēšanas prasmes. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
1.kursa vērošanas prakse Liepājas pašvaldības un valsts sociālajās institūcijās rada iespējas iepazīt sociālā 
darba organizāciju, mērėi, uzdevumus, funkcijas un struktūru. Izvērtējot prakses laikā apmeklēto sociālo 
institūciju specifiku, apkalpojamās klientu grupas, tiek gūta izpratne par sociālā darba saturu.   

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Vērošanas prakse sociālā darba institūcijās (I) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Mg.paed., Mg.prof.soc.darbā, asistente 



 2 

Pašvaldības sociālās 
institūcijas. 
 
 
 
 
Valsts sociālās 
institūcijas. 
 

Konkrētās sociālās institūcijas mērėi, 
uzdevumi, funkcijas un organizatoriskā 
struktūra. 
Apkalpojamās klientu grupas, to problēmas 
un iespējamie risinājumi. 
 
Konkrētās sociālās institūcijas mērėi, 
uzdevumi, funkcijas un organizatoriskā 
struktūra. 
Apkalpojamās klientu grupas, to problēmas 
un iespējamie risinājumi. 

40 
 
 
 
 
 
40 

Vērošanas prakse 
 
 
 
 
 
Vērošanas prakse 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Izstrādāt vispārīgu atskaiti par prakses norisi. 
Veikt rakstisku pašvērtējumu par visiem apmeklētajiem objektiem. 
Sagatavot materiālu kopu par atsevišėām institūcijām. 
Izveidot rakstisku institūciju sociālo portretu. 

10 
10 
10 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Pašvaldības un valsts sociālo institūciju apmeklējums pēc īpaša 

grafika. 
Atskaite par prakses norisi. 
Pašvērtējums par apmeklētajiem objektiem. 
Sagatavotā materiālu kopa par vienu no institūcijām. 
Rakstisks vienas sociālās institūcijas portrets. 

 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Irīna Vereščagina 10.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras  15.11.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.6 Datums 

 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 10.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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Lappuse 1 no 2 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Prakse sociālajās institūcijās (II) 
*Kursa nosaukums angliski Practice in social work (II) 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Sociālais darbinieks 

*Statuss (A, B, C daĜa) B 
*Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

5 

*KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
   
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

200 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais** ) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērėi 
 
 

Veikt sociālā darba praksi sociālā institūcijā. 
 

*Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izzināt sociālā institūciju (SI) un tās darbību. 
Izpētīt SI darbinieku un klientu mijiedarbības procesu.   
Izstrādāt prakses materiālus. 
Piedalīties prakses noslēguma konferencē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasmes un iemaĦas sociālā darba veikšanai 
 

Kursa valoda  
*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Sociālā darba prakse sociālās 
institūcijās un sociālās institūcijas 
darbinieku un klientu mijiedarbības 
procesa izpēte. 
 

Work in the social institution and to do research on 
groups in a certain  social institution. To evaluate   the 
aims of their activities, functions and possibilities of 
perfecting their work. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
-     

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
Sociālā institūcija (SI) un tās darbības izzināšana:  

- sociālā institūcija, tās ăeogrāfiskā vide   
- sociālā institūcija un tās sociālā un lietu vide  

SI darbinieku un klientu raksturojums, darbinieku un 
klientu mijiedarbības procesa izpēte:   

- mijiedarbības procesa daudzveidības apraksts 
novērojumi par tā norisi                                                                                                                                 

200 

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti in pozitīvi novērtēti prakses uzdevumi 
 

*Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 I.Vereščagina  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
Katedras vadītājs:  B.Vikmane  
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    
 
 



KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 8 
 
Kopējais stundu skaits 320 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sociālā darba vadība. 
Supervīzija sociālajā darbā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Veicināt sociālā darbinieka prasmju un iemaĦu veidošanos 

profesionālajā darbībā. 
Kursa uzdevumi 1. Izprast sociālās institūcijas vietu un tās darbību  sociālās 

palīdzības sistēmā,  izzināt mijiedarbības procesa norisi. 
2. Sekmēt prasmi veikt patstāvīgi organizētu darbību ar 

klientu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sociālā darba iemaĦas.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
4.kursa sociālā darba prakses laikā studenti, balstoties uz studiju kursos gūtajām teorētiskajos zināšanām, 
darbojas kā “ēna” kādam sociālās institūcijas vai tās nodaĜas vadītājam, apgūstot vadīšanas, plānošanas un 
kvalitātes novērtēšanas prasmes. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Konkrētās sociālās 
institūcijas darbības 
raksturojums 
 
Sociālais darbs ar 
klientu. 
Patstāvīgi organizēta 
darbība ar klientu. 
 

Konkrētās sociālās institūcijas specifika, 
vadības mērėi, uzdevumi, stratēăija. 
 
 
Klienta problēmu izzināšana. 
Darbības plāna noteikšana.  
Darbības  plāna realizācija. 
Darbības procesa analīze.  

40 
 
 
 
240 
 
 
 
 

prakse 

Kursa nosaukums Sociālā darba prakse 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Lektore, Mg.paed., Mg.soc.darbā 



 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Prakses dokumentu sagatavošana. Prakses uzdevumu izpildes analīze. 
Prakses pašvērtējuma izstrāde: 
• kā tava personība, temperaments, iepriekšējā pieredze, 

kultūra, … ietekmēja patstāvīgo darbību ar klientu , 
• kādi bija  pētījuma apstākĜi, kādas bija priekšrocības/ grūtības, 

problēmas pētījuma gaitā, kā tās atrisināji? 
• pārdomas par pētījumu, tavs guvums no patstāvīgi organizētās  

darbības ar klientu, ko iemācījies, kādi bija pārsteigumi, kā šis 
pētījums var iespaidot tavu turpmāko profesionālo darbību? 

 

40 

 
Prasības KRP iegūšanai • prasmes izvēlēties informācijas ieguves veidu; 

• prasmes apkopot un analizēt iegūto informāciju 
(saglabājot labvēlīgu attieksmi); 

• prasmes veikt konstruktīvus secinājumus; 
• prasmes izzināt klienta problēmas, 
• prasmes plānot savu darbību atbilstoši klienta problēmai, 
• prasmes saglabāt un atspoguĜot prakses materiālos 

pozitīvu attieksmi pret klientu, 
• prasmes darbā ar klientu ievērot izstrādātā plāna 

struktūru, 
• prasmes analizēt cēloĦus redzētajam un veikt atbilstošus 

secinājumus. 
• prasmes veikt pašvērtējumu. 

 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

    
 
Kursa autors:  Irīna Vereščagina 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras  12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.7 Datums 
 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
    
 



KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 8 
 
Kopējais stundu skaits 320 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sociālā darba vadība. 
Supervīzija sociālajā darbā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīties ar konkrētas sociālās institūcijas/nodaĜas vadības darbu 

tās vadītāja vadībā, iesaistīties praktiskajā darbībā.  
Kursa uzdevumi 1. Gūt priekšstatu par konkrētās sociālās institūcijas vadības 

mērėiem, uzdevumiem, stratēăiju un specifiku. 
2. Izpētīt personālvadības politiku. 
3. Izpētīt vadības darbu ietekmējošos psiholoăiskos, sociālos un 

ekonomiskos faktorus. 
4. Piedalīties vadītāja darba plānošanas un administrēšanas 

procesā. 
5. Izpētīt sociālā darba kvalitātes novērtēšanas sistēmu 

konkrētajā sociālajā institūcijā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sociālā darba vadīšanas, plānošanas un administrēšanas iemaĦas. 
Pētnieciskās prasmes. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
4.kursa sociālā darba prakses laikā studenti, balstoties uz studiju kursos gūtajām teorētiskajos zināšanām, 
darbojas kā “ēna” kādam sociālās institūcijas vai tās nodaĜas vadītājam, apgūstot vadīšanas, plānošanas un 
kvalitātes novērtēšanas prasmes. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

.Sociālā darba vadība. 
 
 
 
 

Konkrētās sociālās institūcijas specifika, 
vadības mērėi, uzdevumi, stratēăija. 
Vadītāja darba plānošana un 
administrēšana. 
Personālvadība. 

200 
 
 
 
 

prakse 

Kursa nosaukums Sociālā darba prakse 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Lektore, Mg.paed., Mg.soc.darbā 



 
 
 
 
Patstāvīgi organizēta 
darbība ar klientu. 
 

Vadības darbu ietekmējošie psiholoăiskie, 
sociālie un ekonomiskie faktori. 
Sociālā darba kvalitātes novērtēšanas 
sistēma. 
Klienta problēmu izzināšana. 
Darbības plāna noteikšana.  
Darbības  plāna realizācija. 
Darbības procesa analīze.  

 
 
 
 
80 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Prakses dokumentu sagatavošana. Prakses uzdevumu izpildes analīze. 
Prakses pašvērtējuma izstrāde: 
• kā tava personība, temperaments, iepriekšējā pieredze, 

kultūra, … ietekmēja patstāvīgo darbību ar klientu , 
• kādi bija  pētījuma apstākĜi, kādas bija priekšrocības/ grūtības, 

problēmas pētījuma gaitā, kā tās atrisināji? 
• pārdomas par pētījumu, tavs guvums no patstāvīgi organizētās  

darbības ar klientu, ko iemācījies, kādi bija pārsteigumi, kā šis 
pētījums var iespaidot tavu turpmāko profesionālo darbību? 

 

40 

 
Prasības KRP iegūšanai • prasmes izvēlēties informācijas ieguves veidu; 

• prasmes apkopot un analizēt iegūto informāciju 
(saglabājot labvēlīgu attieksmi); 

• prasmes veikt konstruktīvus secinājumus; 
• prasmes kopveselumā redzēt saikni  SI – vadītājs- 

darbinieki - klients – vide; 
• prasmes izzināt klienta problēmas, 
• prasmes plānot savu darbību atbilstoši klienta problēmai, 
• prasmes saglabāt un atspoguĜot prakses materiālos 

pozitīvu attieksmi pret klientu, 
• prasmes darbā ar klientu ievērot izstrādātā plāna 

struktūru, 
• prasmes analizēt cēloĦus redzētajam un veikt atbilstošus 

secinājumus. 
• prasmes veikt pašvērtējumu. 

 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

    
 
Kursa autors:  Irīna Vereščagina 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedras  12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.7 Datums 
 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS CitiPB56 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P   Bakalaura, profesionālais 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A  Vispārēja psiholoăija; 
B  Attīstības psiholoăija; Socialā darba teorijas; Sociālais darbs ar 
indivīdu; Sociālais darbs ar grupu; Sociālā likumdošana; 
Konfliktoloăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālais darbs 
Kursa mērėi Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas un izpratni par 

profesionālo izdegšanu, ar to saistītiem komponentiem, 
ietekmējošiem faktoriem,cēloĦiem, profesionālās izdegšanas 
stadijām, sekām.Sekmēt kompetenču attīstību lai izvairītos no 
profesionālās izdegšanas. 

Kursa uzdevumi 1.Sekmēt izpratni par profesionālās izdegšanas problēmu, 
cēloĦiem. 
2.Izzināt profesionālās izdegšanas komponentus,to veicinošos 
faktorus. 
3.Apzināt profesionālai izdegšanai pakĜautās riska grupas, 
profesiju nozīmību. 
4.Izzināt profesionālās izdegšanas profilakses, prevencijas 
pamatnostādnes, metodes. 
5.Veidot prasmi izstradāt individuālās pretošanās stratēăijas 
profesionālai izdegšanai. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota izpratne par profesionālo izdegšanu, tās būtību, 
izdegšanas stadijām, sekām, prvencijas metodēm. 
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekĜus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība. 
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un 
paĦēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeĦos 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo pedagogu,sociālā darba speciālistu 
profesionālās izdegšanas problemātiku. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas būtību, 
komponentiem, profesionālās izdegšanas sindroma faktoriem, stadijām, simptomiem, sekām, ar prevenciju 
saistītām metodēm. 
 

Kursa nosaukums Izdegšanas problemātika un prevencija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Irīna Vereščagina Pedagoăijas katedra Profesionālā sociāla darba maăistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātĦu maăistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Profesionālā izdegšana 
– darba efektivitates 
kavētāja. 
 
2.Stress, ta būtība un 
dinamika. 
 
 
 
 
 
3.Darbinieku 
profesionālā izdegšanas 
problēma. 
 
 
 
 
 
 
4.Profesionālās 
izdegšanas prevencija. 
 
 
 
 
5.Vērtēšana 
 
 
 
6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide 

1.1.Profesionālās izdegšanas problēma, tās 
rašanās. 
1.2.Profesionālās izdegšanas atpazīšana. 
 
 
2.1.Stresa raksturojums. 
2.2.Stresa stadijas. 
2.3.Stresa sekas. 
2.4.Stresa pārvarēšana un un proaktīvā 
pieeja tā skaidrojumā. 
2.5.Glvenās stresa pārvarēšanas stratēăijas. 
 
3.1.Profesionālās izdegšanas komponenti. 
3.2.Izdegšanas sindroma faktori. 
3.3.Izdegšanas sindroma stadijas. 
3.4.Profesionalas izdegšanas simptomi. 
3.5.Izdegšanas sindromam pakĜautās riska 
grupas. 
3.6.Profesionālās izdegšanas sekas. 
 
4.1.Izvairīšanās iespējas no profesionālās 
izdegšanas. 
4.2.Profilakses pamatnostādnes, metodes. 
4.3.Prevencijas metožu praktiskais 
pielietojums. 
 
5.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana. 
5.2.Pašnovērtējums. 
 
6.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekĜaušanās socializācijas 
procesā. 
6.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi. 
 

4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

Lekcija, seminārs 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija, seminars 
 
 
 
Seminārs 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
1.Profesionālās izdegšanas cēloĦi, personīgie un psiholoăiskie faktori, 
fiziskās un garīgās sekas. 
 
2.Profesionālās izdegšanas ietekme un sekas institūciju kopējo merėu 
sasniegšanā. 
 
3.Preventatīvo pasākumu kompleksa izstrāde - personiskai, komandas/ 
kolēău, personāla, prosesionālas izdegšanas novēršanai. Personīgās un 
kolektīvās stratēăijas. 
 
4.Profesionālās izdegšanas sindroma un sociālā darba speciālistu 
apmirinātības ar darbu kopsakarību izpēte, novērtējums. 

 
12 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
 
12 
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Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20% 
Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40% 
Eksāmens – 40% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Dako P.“Psiholoăijas brīnumainās  uzvaras”  

2. OzoliĦa-Nucho A., M. Vīdnere “Stress: tā pārvarēšana un 
profilakse” AGB, Rīga, 1999 
3. Svence G. “Pieaugušo psiholoăija”  
4. Eglīte M. “Darba medicīna” 
5.Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca, R.:SDSPA”Attīstība”, 
2000. 

 
Mācību papildliterat ūra 1.Kulbergs J.Krīze un attīstība. Liepāja, LPA.1998. 

2.Hawkins P.,ShohetsR. Supervision in the helping professions.-
Open University Press, 2005 
3.Pikeringa Pega. Personala vadība.Kā prasmīgi motivēt 
darbiniekus un pārrunat vē»lamo rezultātu.-R; J.Rozes apgāds, 
2002. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Ancāne G.21.gadsimta modernā slimība- izsīkuma jeb 
izdegšanas sindroms.// Psiholoăijas pasaule, Nr.7.2004.g. 

2. Horoškina J. // Darbinieku profesionālā sadegšana. Psiholoăijas 
pasaule, Nr.9.2004.g. 
3. BatĦa J. // “Palīdzētājiem arī vajadzīga palīdzība”. 

4.Horoškina  J.// Noguruma sindroms: izdegšana darbā.tīmeklis 
www.hr-eksperts.lv; 10.11.2007..g. 

 
 

 
Kursa autors:  I. Vereščagina 01.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  L.Latsone 02.10.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS CitiPB43 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Rupeika Pedagoăijas katedra Pedagoăijas maăistre,lektore 
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits  2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 6 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Nav noteiktas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Attīstīt studējošo kompetenci - prasmes un attieksmes, kas viĦiem 

nepieciešamas kā indivīdiem un sabiedrības locekĜiem  
Kursa uzdevumi 1) veidot studējošo izpratni par personības kvalitātes būtību; 

2) motivēt un iesaistīt pašvērtēšanas procesā; 
3) noskaidrot cēloĦsakarības iegūtajiem rezultātiem; 
4) veicināt individuālo izaugsmi  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme analizēt un pilnveidot dzīvesdarbību 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss orientēts studējošo izpratnes un kompetenču veidošanai par personības kvalitāti, kurā notiek viĦu 
prasmju un attieksmju modeĜa apguve, kā arī personības attīstība. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Kvalitātes vadība. 
Kvalitātes vadības 
pamatmodelis. 
 
2.Kvalitātes pilnveides 
komponenti 
 
3.Pašanalīze. 
 
4.Kopsakarības 
personiskajā aspektā. 

 
 
 
 
 
 
 
Īpašību, prasmju, vērtību izpēte. 
Stipro un vājo pušu apzināšanās. 

2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
2 
 

Lekcija 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Praktiskā nodarbība 
 
Seminārs 
 

Kursa nosaukums Personības kvalitāte un tās pilnveide 
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4.Stratēăiskais plāns 
individuālai izaugsmei. 
 
5.Stratēăiskā plāna 
izvērtējums. 
 

 

4 
 
 
 
2 

Praktiskā nodarbība 
 
 
 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras teorētiskās studijas 
Darba lapas uzdevumu izpilde 
Sagatavot diskusijas jautājumu par pašanalīzes elementiem. /Iesniegt uz 
divām A4 lapaspusēm/ 
Izstrādāt profesionālās attīstības plānu/ Iesniegt uz septiĦām A4 
lapaspusēm/ 
Sagatavot plāna prezentāciju /individuāli/ 

10 
2 
4 
4 
4 

  
 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība lekcijās, praktiskajās nodarbības 50%; piedalīšanās 

semināros un individuāla/grupas darba rezultāta prezentācija 30%, 
attīstības plāna rezultātu prezentācija 20% 

 
Mācību pamatliteratūra Bišofa, A., Bišofs, K. Sevis menedžments. – Rīga: 

DENOVO, 2002. –125 lpp. 
Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2005. -128 lpp. 
Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 
2001.  
 

 
Mācību papildliterat ūra Kārnegī, D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. Rīga: 

Latvijas žurnālistu savienības komerccentrs, 1990. – 157 lpp. 
Kārnegī, D. Kā priecāties par dzīvi un darbu. – Rīga: 
Zvaigzne, 1991.-125 lpp. 
Kārnegī,  D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus 
publiski    runāt. – Rīga: Reiters, 1992. 
Kempbels, D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas. 
– Rīga: Zinātne, 1997. 
Metoks, Dž., Ērentorgs J. Māksla vienoties. – Rīga: JāĦa 
Rozes apgāds, 2005. - 165 lpp. 
Vitkovskis, J. Praktisko darbu krājums vadības teorijā. – 
Rīga: LU, 2004. – 119 lpp. 
Vudss, K. No zīles līdz ozolam. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2004. – 174 lpp. 
UZ EFQM MODELI BALSTĪTA AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES PILNVEIDES METODE. 
Metodisks materiāls. – Rīga: 1999. –102 lpp. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:    
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 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Maija Agatina Vispār. pedagoăijas kat.  
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite ar vērtējumu 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

nav 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālās zinātnes 
Kursa mērėi Sniegt sociālā darba pēcdiploma profesionālās augstākās studiju 

programmas studentiem nepieciešamās zināšanas par 
cilvēktirdzniecības fenomenu. 

Kursa uzdevumi 1. Sniegt informāciju par cilvēktirdzniecības problēmu un 
aktualitāti sabiedrībā. 

2. Sniegt zināšanas par cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācijas programmām, kuras darbojas Latvijā. 

3. Sniegt zināšanas par sociālā darbinieka lomu darbā ar 
cilvēku tirdzniecības upuriem un viĦu ăimenes locekĜiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un zināšanas 
par cilvēktirdzniecības fenomenu, dod iespēju profesionālāk veikt 
sociālo darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un viĦu ăimenes 
locekĜiem. Studenti spēj patstāvīgi atpazīt cilvēktirdzniecības 
upuri, analizēt sociālā darba klientu problēmu iespējamos cēloĦus 
un novērst sekas darbā ar gadījumu. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Mācību kurss ietver informāciju par cilvēktirdzniecības raksturojumu Latvijā un tās straujas izplatības 
veicinošiem faktoriem, sniedz informāciju par cilvēktirdzniecības upuru rehabilitāciju programmām Latvijā. 
Kurss parāda sociālā darbinieka vietu un lomu sociālā gadījuma risināšanā, kas saistīti ar cilvēktirdzniecību. 
Mācību kursā tiek ietverti jautājumi par personas, kura cietusi no cilvēku tirdzniecības, psiholoăisko stāvokli. 
Tiks atklātas un analizētas raksturīgākās problēmas, ar kurām nākas sastapties sociālajiem darbiniekiem savā 
praktiskajā darbā, risinājumi un metodoloăiskā darbība.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Cilvēktirdzniecība. Problēmas un risinājumi 
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Cilvēktirdzniecība 1. Cilvēktirdzniecības fenomens. 
2. Likumdošana saistībā ar CT. 
3. CT upura atpazīšana. 
4. CT upuru rehabilitācijas 

programmas Latvijā. 
5. Sociālais darbs ar CT upuri un viĦa 

ăimenes locekĜiem. 

30  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Izstrādāt preventīvo pasākumu kopumu CT novēršanai. 10 
 
Prasības KRP iegūšanai -vēlama lekciju apmeklēšana; 

-obligāta praktisko darbu un semināra apmeklēšana; 
-savlaicīgi izstrādāts un iesniegts patstāvīgais darbs. 

 
Mācību pamatliteratūra 1.CelmiĦa E., Garokalna-Bihela G., Gromovs J., Zalcmane S., 

Bergmanis A. „Cilvēku tirdzniecība-izpratne,”problēmas, 
risinājumi”, Rīga, 2004 
2.VaišĜa A., Gromovs J., Dārzniece A., Pētersone I., Zalcmane S. 
„K ā rīkoties cilvēku tirdzniecības fakta gadījumā”, Rīga, 2005 
3. CelmiĦa E., Krasovska J., Zālītis K. „Cilvēku tirdzniecības 
novēršana”, Rīga, 2005 
4.Autoru kolektīvs: ěebedeva L., Karnīte L., Zalcmane S., 
MauliĦa D., Balode L. „Sadarbība cilvēku tirdzniecības 
novēršanai”, Rīga, 2007 
5. Elisonas Boukas redakcijā, „Plūstošais lidojums: jauniešu 
tirdzniecības novēršanas rokasgrāmata” 
 

Mācību papildliterat ūra 1. Okonnora M., Hīlija G., „Prostitūcija un cilvēku 
tirdzniecības saikne”, 2006 

2. Казе Х., «Голоса молчащих», Таллин, 2004 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.cilvektirdznieciba.lv 
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Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 24 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1-4;P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Eiropas studijas (A daĜa); Ievads specialitātē ( B daĜa); Sociāli 
apdraudētās iedzīvotāju grupas ( B daĜa) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīstināt  studentus ar sociālās drošības sistēmas darbības 

pamatprincipiem, mērėiem, uzdevumiem, garantijām. 
Kursa uzdevumi 1.Nodrošināt  iespēju apgūt zināšanas par sociālās drošības sistēmu, 

tās darbības pamatprincipiem. 
2.Attīstīt spēju analizēt dažādos sociālos procesus, saskatīt dažādo 
sociālo procesu likumsakarības, kritiski izvērtēt un patstāvīgi risināt 
problēmas, tādejādi stabilizējot cilvēka stāvokli sociālā riska 
situācijā, kā arī mazinot sociālā riska iestāšanās iespējas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studiju kursa apguves laikā pilnveidojas studentu spēja analizēt 
dažādos sociālos procesus, saskatīt dažādo sociālo procesu 
likumsakarības un piedāvājot pamatotus un argumentētus aktuālu 
problēmu   risinājumus. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa ietvaros tiek apskatīta Latvijas sociālās drošības sistēmas vēsturiskā attīstība, analizēti sociālās 
drošības sistēmas veidošanas un darbības pamatprincipi, tiesiskie, institucionālie un cilvēkresursu aspekti, 
skatot tos sociālo problēmu kontekstā, kas vērojamas mūsdienu Latvijas sabiedrībā un Eiropā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Sociālās drošības sistēmas 
vēsturiskie aspekti 

Sociālās drošības sistēmas vēsturiskā attīstība 
un labklājības sistēmas reforma. 

2 lekcijas 

 Latvijas sociālās drošības 
sistēmas uzbūve:  

institucionālā (administrēšana un organizēšana), 
tiesiskā, finansiālā bāze, cilvēkresursi 

2 lekcijas 

Sociālās drošības sistēmas 
būtība un darbības 
pamatprincipi 

Sociālās drošības sistēmas darbības 
pamatprincipi; 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

veidi: 
Valsts sociālā apdrošināšana, veidi: 
* valsts sociālās apdrošināšanas 

4+4 lekcijas+ 
praktiskās 
nodarbības 

Kursa nosaukums Sociālās drošības sistēma 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoăijas 
katedra 

Lektore, Mg. paed. 
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finansēšana; 
* situācijas raksturojums; 
* valsts fondēto pensiju apdrošināšana; 
* maternitātes un slimības apdrošināšana un 
vecāku apdrošināšana; 
* valsts sociālā apdrošināšana bezdarba 
gadījumam; 
* apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām. 
Pabalstu eksports. 
Valsts sociālie pabalsti. 

Sociālā palīdzība. 
Sociālie pakalpojumi: 

Sociālā palīdzība: 
Trūcīgas personas/ăimenes statuss; 
GMI 
DzīvokĜa pabalsts u.c. 
* sociālā aprūpe; sociālā rehabilitācija 
* sociālie pakalpojumi institūcijās;sociālie 
pakalpojumi personas dzīves vietā; 
* nodrošināšana ar tehniskajiem 
palīglīdzekĜiem; 
* profesionālā rehabilitācija. 

2+4 lekcijas + 
praktiskās 
nodarbības 

Normatīvie akti Likumi, noteikumi, koncepcijas, 
starptautiskie līgumi, nacionālās 
programmas sociālās drošības jomā 

2 +2  Lekcijas 
+praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 Sagatavot referātu par  tēmām: 
1. Cilvēku ar invaliditāti sociālās tiesības. 
2. Dzimumu līdztiesības politika Latvijā.  
3.Sociālā drošība Eiropā 
4. Situāciju izstrāde un risināšana 

18 
6 
4 
4 
4 

Normatīvo aktu analīze – sistemātiski 20 
IzmaiĦu sociālās drošības jomā atspoguĜojums LR LM Sociālajos ziĦojumos (pa 
gadiem)  no 1997. gada līdz 2007.gadam, iekĜaujot arī 2009. gada aktualitātes. 
Iepazīties, analizēt, akcentējot stiprās un vājās puses. 

10 

 
Prasības KRP iegūšanai Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Piedalīšanās diskusijās par 

izmaiĦām un problēmām valsts sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu jomā. Risināt dažādas sociālas situācijas, piedāvāt 
pamatotus un argumentētus risinājumus. 

 
Mācību pamatliteratūra 1.LR normatīvie akti 

2.Starptautiskie līgumi sociālās drošības jomā. 
3.Sociālais ziĦojums 2000, 2001., 2002.-2003., 2004. – 2005.;2007. 
4.Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti. 
5.SAC publiskie gada pārskati.  
5. Labklājības ministrijas Gada  pārskati 

Mācību papildliterat ūra Centrālās Statistikas pārvaldes izdevumi un publikācijas. 
Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

Sociālās politikas pētījumi : www.lm.gov.lv, www.un.lv, www.politika.lv  
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  Studiju programmas „Sociālais darbinieks” tipveida plāns  
 

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP 
Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

Mācībspēka vārds, 
uzvārds 

zinātniskais/akadēmis
kais grāds 

   

Pilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas 
 

   1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.  

 Obligātās izvēles kursi  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
 A daĜa                       
 Vispārizglītojošie studiju kursi                       

1. Ievads profesionālajās studijās 1 I          I          
Vereščagina, Rupeika,  
Līdaka 

2. Ievads problēmizglītībā 1 I          I          Rupeika 

3. Vispārīgā psiholoăija 2 E          E          OĜukalne 

4. Politoloăija 2 E          E          Orlovskis 

5. Filosofija 2   x          x        Graumanis 

6. Reliăiju vēsture 2      x           x    Graumanis 

7. Valodas kultūras jautājumi 2      x           x    Laugale 

 Informācijas tehnoloăijas kursi                       

8. Datorzinības 2 E           E         Briška 

 Ierobežotās izvēles kursi                       

 B daĜa                       

 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi                       

 1.modulis "Cilvēka dzīves cikli"                       

9. Attīstības psiholoăijas teorijas 2 E          E          StrazdiĦa 

10. Pirmsskolas audzināšana 1 I          I          Skudra, UkstiĦa 

11. Skolas pedagoăija 1 I          I          Ozola 

12. Androgoăijas pamati 2 E          E          Miėelsone 

13. Gerontoloăija 2 E          E          Lieăeniece, Miėelsone 



 
 

14. 1.moduĜa eksāmena darbs 2 E           E         Skudra, Ozola, Miėelsone 

 2.modulis "Profesionālā attīstība"                       

 2.1.submodulis- Ievads soc.darbā"                       

15. Sociālā darba vēsture 2  E          E         Vereščagina 

16. Sociālā darba teorijas 2  E          E         Vereščagina 

17. Sociālais darbs pasaulē 2  E          E         Latuškēvica 

18. Sociālā likumdošana 3  E          E         Vereščagina 

 2.2.submodulis- Soc. darba process                       

19. 
Soc. d. modeĜi, sistēmteor., 
metodes 2  E          E         Vereščagina 

20. Sociālais darbs ar indivīdu 2  E          E         Lanka 

21. Sociālais darbs ar grupu 2  E          E         Latuškēvica 

22. 2.1.,2.2.submoduĜa ieskaites darbs 1  I          I         Vereščagina, Lanka 

 2.3.subm.-Soc.darba vadība                       

23. Soc.darba vadības pamati 2       E          E    Vereščagina 

24. Personālvadības pamati 1       I          I    Kriėe 

25. Supervīzija soc.darbā 2       E          E    Vereščagina 

26. Soc.instit.kvalit.novērtēšana 1       I          I    Dobelis 

27. Darba likumdoš.un darba aizsardz. 1       I          I    Atiėe 

28. 2.3.subm. Ieskaites darbs 1       I           I   Vereščagina, Latuškēvica 

 2.4.submod.-Soc. darb .prof. ident.                       

29. Profesionālā ētika 1        I         I    Kriėe 

30. Sasniegumu motivācija 1        I         I    Miėelsone 

31. Kreativitātes psiholoăija 1        I         I    Miėelsone 

 4.modulis "Cilvēks un sabiedrība"                       

 4.1.submodulis- Sociālās sistēmas                       

32. Valsts iekārta un politiskā sistēma 1   I          I        Orlovskis 

33. Ekonomika 1   I          I        Kairēna 

34. Tiesu un cietumu sistēma 1   I          I        Košinskis 

35. Cilvēktiesības 1   I          I        Orlovskis 

36. Bērnu tiesību aizsardzība 1   I          I        Zaėe, Orlovskis 

 4.2.submodulis "Sociālā vide"                       

37. Socializācijas pamati 2   E          E        Lieăeniece 

38. Socioloăija 1   I          I        Kriėe 

39. Konfliktoloăija 1   I          I        Samuseviča, PriedoliĦa 

40. Saskarsmes treniĦš 1   I          I        StrazdiĦa 

 4.3.submodulis- Cilvēka uzvedība                       

41. Etnopsiholoăija 1   I           I       Lieăeniece 

42. Audzināšana 2   E           E       Līdaka 

43. Kriminol. un devianta uzvedība 2   E           E       Novickis 

44. 
Krīžu intervence sociālā darba 
praksē 2   E           E       Lanka 



 

 
 
 
 
4.4.submod. - Ăimene kā soc. inst.                       

45. Dzimumu psiholoăija 1    I          I       StrazdiĦa 
46. Ăimenes psiholoăija 2    E          E       Skudra, Vikmane 

47. Ăimenes pedagoăija 2    E          E       Vikmane, Magazeina 

48. Ăimenes tiesību likumdošana 2    E          E       Lanka 

49. Ăimenes  socioloăija 2    E          E       Vereščagina 

50. Ăimenes terapija 2    E          E       Gintere 

51. Vardarbība un incests 1    I          I       Kadiėe 

52. 
4.1.,4.2.,4.3.,4.4. subm. studiju 
darbs 2    E           E      

Līdaka, Vereščagina, 
Lieăeniece 

 
4.5.submod.- Veselība un dzīves 
apstākĜi                       

53. Veselības aizs.sist. Ves. apdrošin. 1     I          I      Erkena 

54. Sociālās apdrošināšanas sistēma 1     I          I      Birzgale, Vereščagina 

55. Ăenētika 1     I          I      Kadiėe 

56. Psihopatoloăija 1     I          I      Kadiėe 

57. Veselība un slimības 2     E           E     Lanka 

58. Ievads katastrofu medicīnā 1     I           I     Lanka 

59. Seksoloăija 1     I          I      Gintere 

60. Atkarības un to profilakse 2     E           E     Lanka 

61. Sociālā integrācija 2     E           E     Bethere 

62. Sociālā rehabilitācija 2     E           E     Vereščagina, Erkena 

63. Logopēdijas pamati 1     I           I     Tomele 

64. Paliatīvā aprūpe 2     E           E     Lanka 

65. 4.5.submod.studiju darbs 2     E           E     
Vereščagina, Kadiėe, 
Lanka  

 
4.6.submod.-Soc.polit. un soc. 
labklājība                       

66. Sociālā politika, attīstība 2       E           E   Barča 

67. Soc.plānošana un administrēšana 1       I           I   Barča 

68. Eiropas soc.un ekon.politika 1       I           I   Orlovskis 

69. Soc. darbs ar nevalstiskām organ. 1        I          I   
Rupeika, VagotiĦš- 
Vagulis 

70. Soc. darbs un brīvprātīgo kustība 1        I          I   Latuškevica 

71. 4.6.submod.iesk.darbs 1        I          I   
Vereščagina, Latuškevica, 
Rupeika 

 5.modulis- Pētn.soc.darbā                       

72. Pēt. metodoloăija, metodes 3      E          E     Samuseviča, Striguna 

73. Lietišėie pēt. soc.darbā. 2      E          E     Rupeika 

74. 5.moduĜa studiju darbs 2      E          E     
Striguna, Rupeika, 
Samuseviča 

 Prakse                       



 3.modulis- Sociālā darba prakse                       

75. 1.moduĜa praktik. (pirmssk./skolā)  2 E          E          Ozola, Skudra, UkstiĦa 

76. Vēroš.prakse soc. darba instit. (I) 3  E           E        Vereščagina 

77. Prakse soc institūcijās (II) 5    E            E     Vereščagina 

78. Prakse soc institūcijās (III) 8      E            E   Vereščagina 

79. Prakse soc institūcijās (IV) 8       E            E  Vereščagina 

 Gala/valsts pārbaudījumi                        

80. Bakalaura darba izstrāde un aizst. 10        E           E  Līdaka 

81. KE 2        E           E  Līdaka 

 Br īvās izvēles kursi                       

 C daĜa                       

82. Izdegšanas problēma un prevencija 2   I I         I I       Vereščagina 

83. 
Personības kvalitāte un tās 
pilnveide 1     I            I    Rupeika 

84. Cilvēku tirdzniecība: probl.un risin. 1      I          I     Agatina 
85. Sociālās drošibas sistēma 2        E          E   Lanka 

 KOPĀ 160                      
 
 



Studiju programmas „Sociālais darbinieks”  

satura un realizācijas apraksts 

  

UzĦemšanas nosacījumi:  diploms par vidējo izglītību. 

UzĦemšanas prasības: centralizēto eksāmenu (latviešu valoda un literatūra, 

svešvaloda) rezultātus vai atzīmes latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) 

vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā svešvalodā (gada atzīme).  

Studiju ilgums: 4 gads (dienas studijas), 4,5 gadi (neklātienes studijas). 

Studiju programmas apjoms: 160 KRP. 

Studiju programmas struktūra: vispārizglītojošie studiju kursi, 5 moduĜi un tiem 

pakārtotie submoduĜi: „Cilv ēka dzīves cikli”, „Profesionālā attīstība” (ievads sociālajā 

darbā, sociālā darba process, sociālā darba vadība, sociālā darbinieka profesionālā 

identitāte), „Sociālā darba prakse” (1., 2., 3., 4. studiju gadā), „Cilvēks un sabiedrība” 

(sociālās sistēmas, sociālā vide, cilvēka uzvedība, ăimene kā sociāla institūcija), 

„Pētniecība sociālajā darbā”, brīvās izvēles kursi. Studiju programmā iekĜauto studiju 

kursu saturs nodrošina iespējas apgūt sociālajā darbā izmantojamās teorijas un 

metodes, veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, 

sociālo, analītisko u.c. prasmju veidošanos; veidot priekšstatus par sociālā darba 

modeĜiem Latvijā un pasaulē, tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; attīstīt profesionālās iemaĦas diferencētu 

prakšu laikā; aktivizēt zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē un iegūtos pētījuma rezultātus apkopojot 

profesionālā bakalaura darbā,  

Iegūstamā kvalifik ācija un grāds: sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs 

sociālajā darbā. 

Iegūstāmais izglītības dokuments: diploms. 

Prasības diploma ieguvei: sekmīga studiju programmas apguve, izpildīti prakses 

nosacījumi, nokārtots kvalifikācijas eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts bakalaura 

darbs. 

Studiju forma: dienas un neklātienes studijas. 

Darbības formas: lekcijas, semināri, patstāvīgās studijas, grupu darbs, projekti, 

pētnieciskais darbs, prakse. 

Pārbaudes formas: eksāmens, ieskaite, pašvērtējuma ziĦojums, eseja, projekts. 



Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums:  

Studiju kursu saturu realizē mācībspēki no Vispārīgās pedagoăijas, Nozaru 

pedagoăijas, Psiholoăijas, Latviešu valodas, Matemātikas un informātikas, Sociālo 

zinātĦu un VadībzinātĦu  katedrām. 

Programmas īstenošanā iesaistās Izglītības zinātĦu institūta Sociālā darba pētniecības 

un izglītības centrs, kurā darbojas studiju programmā, kā arī ir darbojas speciālās 

literatūras izdošanā LiepU iespieddaĜā, piemēram, ir izdota „Sociālā darba speciālistu 

rokasgrāmatu” u.c. 

Palīgpersonāla raksturojums: 

 Laba sadarbība ar LiepU bibliotēku, kas iespēju robežās ir nodrošinājusi studiju 

programmā studējošos un mācībspēkus ar speciālo literatūru. 

Informācijas tehnoloăiju servisa laboratorija rada iespējas darbam ar datoru. 

Studentu dienesta viesnīca nepieciešamības gadījumā piedāvā savus pakalpojumus. 

Materi ālās bāzes raksturojums: 

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

formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

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

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

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

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

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

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

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

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

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

fondos ir pieejamas gan Liepājas Universitātē, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas 

grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.  

Programmas izmaksas: 

Vienam pilna laika studiju profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

studentam finansējums no valsts budžeta līdzekĜiem 2009. / 2010. studiju gadam ir  

Ls 1 236,40 (finansējums ir aprēėināts saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem 

Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”). 



Valsts piešėirto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem studiju programmas realizēšanai 

uz vienu studentu var uzskatīt arī par šīs studiju programmas izmaksām vienam par 

valsts finansējumu studējošajam 2009. / 2010. st. gadā. 

 

Vienam pilna laika studiju profesionālās augstākās izglītības studiju programmas par 

maksu studējošā maksimālās izmaksas 2009. / 2010. studiju gadam ir Ls 956,25, bet 

nepilna laika par maksu studējošā maksimālas izmaksas ir Ls 610,89. 

 

Studiju programmai 2009./2010. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika 

studijās ir 1040 Ls/ gadā, nepilna laika studijās 800 Ls/ gadā. Studiju maksa noteikta 

ievērojot: 

� MK 12.12.2006. noteikumus Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek 

finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”; 

� Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par  „Studiju maksas 

noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 2008.gada 26. maijā. 

Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 1. 

kursā studējošajiem studiju maksa var palielināties atbilstoši Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas Senāta lēmumam par  „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”,  kas 

apstiprināts 2008.gada 26. maijā. 
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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot izpratni par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību, sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamās zināšanas sociālajās zinātnēs (pedagoăijā, socioloăijā, 

psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām un sniegt priekšstatu par 

sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē; 

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

2.Studiju programmas organizācija 

Studiju programma izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē LPA Pedagoăijas 

katedra; programmas direktore pilna laika dienas studijās Dr.paed. A.Līdaka, 

programmas direktores palīgs nepilna laika neklātienes studijās Mg.paed. R.Rupeika.  

Studiju programmas ilgums 4 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju 

kursu sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, 

moduĜu vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas 

pārbaudījums un profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.  Programmu 

veido šādas daĜas: 

1.Vispārizglītojošie priekšmeti  
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2.ModuĜi :   

1.modulis  � Cilvēka dzīves cikli    

2.modulis  � Profesionālā attīstība  

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā 

2.2.submodulis � Sociālā darba process 

3.modulis � Sociālā darba prakse 

4.modulis � Cilvēks un sabiedrība 

4.1.submodulis � Sociālās sistēmas 

4.2.submodulis � Sociālā vide 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija    

5.modulis � Pētniecība sociālajā darbā  

3.Kvalifikācijas ieguve- kvalifikācijas eksāmens, profesionālā bakalaura darba 

izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

Studiju darbs 2003./2004.studiju gadā ir organizēts saskaĦā ar LPA izstrādātu 

vienotu akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē 

apstiprināto studiju plānu, kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un 

struktūra. UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: konkursa kārtībā, izvērtējot 

iestājpārbaudījumu (motivācijas apraksta un pārrunu) rezultātus. 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programma tiek realizēta LPA Pedagoăijas fakultātē kopš 1999.gada. 

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, 

praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā. Līdztekus tradicionālām 

darba formām (lekcijas, semināri) tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, 

grupu darbs, radošais seminārs, dažādas diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta 

vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu veikšana, 

kurus students patstāvīgi veic un aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 
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1.kursa studentiem ir dažādas patstāvīgā darba iemaĦas, dažāda izpratne par tā 

vietu studiju procesā, tādēĜ īpaši svarīgi ir mērėtiecīga studentu ievadīšana studijās, ko 

veicina studiju kursi “Ievads specialitātē” un “Ievads problēmbalstītā izglītībā”. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Tās saturs un organizācija tiek sistemātiski analizēti un pilnveidoti. Šajā 

studiju gadā ir izstrādāti un realizēti jauni prakses uzdevumi 2.kursa studentiem, kas 

nodrošina sociālā darbinieka profesijas pilnīgāku apguvi. 

Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana ir veikta, izmantojot uz Eiropas 

Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības kvalitātes 

pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana Ĝauj attīstīt 

studiju programmas izaugsmi no procesā orientētas studiju programmas uz 

sistēmorientētu programmu.  

4. Vērt ēšanas sistēma 

Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa aprakstā. Studentu zināšanu un prasmju novērtēšana sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā 

atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: eseja, lietišėais 

pētījums, projekts, problēmdiskusija u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes 

nodrošināšanā. 

5.Studenti 

Kopumā studiju programmā studējošo skaits uz 2003.gada 1.oktobri- 290 , no 

tiem pilna laika studijās 143, nepilna laika neklātienes studijās 147, 2003.gadā uzĦemti 

89 studenti, no tiem pilna laika dienas studijās 66 studenti, nepilna laika neklātienes 

studijās 29 studenti. Lai stimulētu profesionālās augstākās izglītības ieguvi praktiėiem, 

kuri strādā sociālajā darbā, Sociālās Palīdzības Fonds ir piešėīris finansējumu 40 

studentu izglītošanai. 2004.gadā sociālā darbinieka kvalifikāciju un profesionālā 

bakalaura grādu ieguva 23 pilna laika studiju absolventi.  

Studijas uzsākot, studenti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju organizāciju, 
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prasībām un plānotajiem rezultātiem, iespējām koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu 

studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas un ierosinājumu raksturu. Studenti ir 

iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. Pēc iespējām tiek 

nodrošināts psiholoăiskais atbalsts un padoms jautājumos, kas skar ne tikai tiešo 

studiju darbu. 

Studiju programmas problemātiskos punktus palīdz atklāt studentu anketēšana, 

ko veic studiju programmas direktore, mācībspēki. Apkopotie rezultāti sniedz ieskatu 

docēšanas metodiskajā nodrošināšanā, studiju programmas apguves problēmās, 

patstāvīgā darba organizēšanā u.c. (anketu rezultāti- Pedagoăijas katedrā).  

6.Studiju programmā nodarbinātais  

akadēmiskais un administratīvais personāls 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto pamatdarbā strādājošo mācībspēku 

īpatsvars ir 77%. Pārējie 23% strādājošie mācībspēki ir profesionāli sociālie 

darbinieki, kas nodrošina teorijas un prakses veselumu studiju procesā. Mācībspēki ir 

aktīvi iesaistījušies dažāda rakstura projektos (Baltijas – ZiemeĜvalstu, Latvijas – 

Dānijas, Tempus, Erasmus, Sorosa fonda u.c.), regulāri piedalās citu augstskolu 

zinātniskajās konferencēs. 

Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un 

lietišėo izstrādĦu vadīšanā. Ir izdota profesores D.Lieăenieces grāmata “Ievads 

gerontoloăijā”. Studentu zinātniskais darbs gan saturiski, gan organizatoriski tiek 

plānots atbilstoši studiju programmas prasībām. 

Studiju programmā iesaistītie pasniedzēji ceĜ savu kvalifikāciju dažādos kursos 

un semināros: I.Vereščagina un V.Latuškeviča 2003.gada septembrī piedalījās CIF 

organizētajā seminārā Somijā par starptautisko brīvprātīgo organizāciju darbību 

sociālajā darbā, par starpkultūru izglītības problēmām . Maăistra grādu ieguva 

S.Lanka, B.Trinīte, par asociēto profesoru ir ievēlēta studiju programmas direktore 

A.Līdaka. 

7.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais  

un metodiskais nodrošinājums 

Akadēmijā esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu studiju 

programmā formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir trīs studiju korpusi, 

kuros ir gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un centri, 

Sporta komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  starpbibliotēku 

abonements), periodikas zāli un studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un 
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iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma studiju programmas nodrošināšanā. 

Bibliotēka strādā ar  akadēmijas lokālā datortīklā iekĜauto informācijas sistēmu 

“Alise”, elektroniskajā katalogā atrodama informācija par saĦemtajiem iespieddarbiem 

no 1984.gada, bibliotēkai ir pieslēgums INTERNET  tīklam. Tādējādi studentiem un 

mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas daudzumu, 

kā arī 5 CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir pieejami gan LPA, gan Latvijā, 

gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju 

programmā “Sociālais darbinieks”. 

Studiju programmas nodrošināšanā ar nepieciešamajiem studiju materiāliem 

liela loma ir LPA iespieddaĜai.  

8.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar ārvalstu augstskolām: 

Skiper Clement semināru Alborgā Dānijā, Toronto Child Psychoanalytic Programme 

Kanādā, Rietumanglijas Universitāti Bristolē, Bekeščobas augstskolu Ungārijā, 

...Tartu Universitāti Igaunijā, Sogn og Fjordanes koledžu Norvēăijā. 

Studenti un mācībspēki ir iesaistījušies dažādos starptautiskos projektos: 

ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija, Portugāle, Slovākija, Lietuva) - 

“Izgl ītības vajadzības mainīgā Eiropā”, ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, 

Latvija) - “Mācīšana un mācīšanās”. 

9.Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām 

Sadarbība raksturojama vairākos virzienos: studiju programmas saskaĦošanā, 

pārraudzībā un izvērtēšanā (ekspertu līmenī), atbalstā un īstenošanā (lektoru, 

konsultantu, prakses vadītāju u.c. statusā). Nozīmīgi vērtējama ir sadarbība ar Latvijas 

profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociāciju, tās prezidenti Ā.BaltiĦu, 

Liepājas pilsētas Sociālo dienestu un tā direktori A.Barču. 

10.Secinājumi  

• Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas un 

profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju programmai 

atbilstošais profesijas standarts un 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standarts. 

• Studiju programmā ir iekĜauti sociālā darbinieka profesijai aktuāli studiju kursi 

(“Politoloăija”, “Reliăijas vēsture”, “Tiesu un cietumu sistēma”, brīvās izvēles 
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kurss svešvalodās), kuri dod iespēju palielināt studentu mobilitāti un nodrošināt 

iespējas izglītību papildināt vai turpināt kādā citā Latvijas augstskolā.  

• Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti kvalificēti sociālā darba praktiėi, kas 

nodrošina teorijas un prakses vienotību studiju kursa apguvē. 

• Ir izstrādāti un pilnveidoti 2.kursa studentu prakses uzdevumi, papildinot prakses 

mapes saturu. 

• Aktuāla ir studiju formu un metožu daudzveidības realizēšana, īpaša vērība tiek 

pievērsta studentu patstāvīgajam darbam un atgriezeniskās saites nodrošināšanai 

studiju darbā. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu LPA bibliotēkā, un 

saturiski paplašinātas studiju mapes, izmantojot studentu moduĜu darbus.  

• Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un 

reăionā, pieprasījums pēc jauniem, kvalificētiem speciālistiem. Šo pārmaiĦu 

ietekmē ir izstrādātas un licenzētas 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 

programmas “Sociālais aprūpētājs”, “Sociālais rehabilitētājs”, “Sociālās palīdzības 

organizators” un 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programma 

“Profesionālais maăistrs sociālajā darbā”.  

11.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

1. Pārskatīt profesionālās studiju programmas saturu, tās studiju kursu atbilstību 

šodienas sociālā darba aktualitātēm, pilnveidojot esošo programmu. 

2. Nostiprināt praktiskās darbības saikni ar sociālā darba zināšanām un prasmēm, 

paplašināt prakses iespējas un demonstrējot sociālo darbinieku lomu izpildi. 

3. Pilnveidot profesionālu pārraudzību, administrēšanu un atbalsta sniegšanu moduĜu 

darbā. 

4. Palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru, pilnveidojot un paplašinot moduĜu 

darbu izstrādes veidus un aizstāvēšanas iespējas. 

5. Piesaistīt sociālās institūcijas un speciālistus studiju programmas realizēšanā un 

kvalitātes izvērtēšanā, izmantojot EFQM modeĜa pieeju, risinot studiju 

programmas pāreju uz sistēmorientētu programmu.  
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Nr. Pasākums Atbild īgais Realizācijas laiks 

1. Studiju kursu lietderības 

izvērtēšana profesionālajā 

studiju programmā 

A.Līdaka, A.Barča Septembris 2004. 

2. Profesionālā bakalaura darbu 

tēmu izvēles, to atbilstības 

sociālā darba specifikai analīze  

A.Līdaka, 

I.Vereščagina, 

A.Barča 

Septembris 2004. 

3. Izveidot sociālā darba studiju 

programmu studentu un 

mācībspēku padomi 

A.Līdaka Novembris 2004. 

4. Noorganizēt sociālā darba 

studiju programmu studentu un 

mācībspēku teorētiski praktisku 

konferenci “Sociālā darba 

profesionāĜu sagatavošana” 

A.Līdaka Februāris 2005. 

5. Izveidot darba grupu un veikt 

studiju programmas kvalitātes 

izvērtēšanu, izmantojot EFQM 

modeĜa pieeju, veicinot studiju 

programmas attīstību uz 

sistēmorientētu programmu 

A.Līdaka Decembris 2004., 

maijs 2005. 
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Studiju programmas “Sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs sociālajā 

darbā” pašnovērtējumu 2003./2004.studiju gadā veica darba grupa:  

vadītāja- A.Līdaka, Dr.paed., asoc.prof., Pedagoăijas vadītāja; 

  

 

locekĜi- V.TrumsiĦa, Mg.philol., Pedagoăijas fakultātes dekāne;  

 

 

R.Rupeika, Mg.paed., Studiju daĜas vadītāja;  

 

 

I.Vereščagina, Pedagoăijas katedras asistente; 

 

 

D.PriedoliĦa, 2.kursa studente. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

 

 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 
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( kods 45 764) 
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par 2004./05. studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed.,asoc.prof. 

Dekāne: …………………… 

/Vineta TrumsiĦa/ 

Mg.philol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

2005.gada ……… 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot izpratni par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību, sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamās zināšanas sociālajās zinātnēs (pedagoăijā, socioloăijā, 

psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām un sniegt priekšstatu par 

sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē; 

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

2.Studiju programmas organizācija 

Studiju programma izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē LPA Pedagoăijas 

katedra; programmas direktore pilna laika dienas studijās Dr.paed. A.Līdaka, 

programmas direktores palīgs nepilna laika neklātienes studijās Mg.paed. R.Rupeika.  

Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika 

neklātienes studijās - 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu 

sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, moduĜu 

vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un 

profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.  Programmu veido šādas daĜas: 

1.Vispārizglītojošie priekšmeti  
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2.ModuĜi :   

1.modulis  � Cilvēka dzīves cikli    

2.modulis  � Profesionālā attīstība  

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā 

2.2.submodulis � Sociālā darba process 

3.modulis � Sociālā darba prakse 

4.modulis � Cilvēks un sabiedrība 

4.1.submodulis � Sociālās sistēmas 

4.2.submodulis � Sociālā vide 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija    

5.modulis � Pētniecība sociālajā darbā  

3.Kvalifikācijas ieguve- kvalifikācijas eksāmens, profesionālā bakalaura darba 

izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

Studiju darbs 2004./2005.studiju gadā ir organizēts saskaĦā ar LPA izstrādātu 

vienotu akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē 

apstiprināto studiju plānu, kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un 

struktūra. UzĦemšana un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta 

apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: pilna laika dienas studijās 

izvērtējot centralizēto eksāmenu (domraksts latviešu valodā, angĜu valoda) un nepilna 

laika neklātienes studijās iestājpārbaudījuma (motivācijas apraksts) rezultātus.  

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programma tiek realizēta LPA Pedagoăijas fakultātē kopš 1999.gada. 

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, 

praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, kuram tiek pievērsta īpaša 

uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, semināri) tiek praktizētas 

interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais seminārs, dažādas diskusiju 

metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju procesā ieĦem 
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dažādu pētniecisko darbu veikšana, kurus students patstāvīgi veic un aizstāv moduĜa 

vai submoduĜa ietvaros. 

1.kursa studentiem ir dažādas patstāvīgā darba iemaĦas, dažāda izpratne par tā 

vietu studiju procesā, tādēĜ īpaši svarīgi ir mērėtiecīga studentu ievadīšana studijās, ko 

veicina studiju kursi “Ievads specialitātē” un “Ievads problēmbalstītā izglītībā”. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Šajā studiju gadā ir adaptēti pilnveidotie prakses uzdevumi visu kursu 

studentiem, izvērtēta to atbilstība sociālā darbinieka profesijas pilnīgākas apguves 

nodrošināšanai. Iespēju robežās ir veikta iepazīšanās ar studentu prakses norisi un 

vietām ārpus Liepājas.  

Ir paplašināta brīvās izvēles kursu izvēle, radot iespējas studentiem iesaistīties 

sporta aktivitātēs, kā arī apgūt papildus zināšanas un prasmes starpkultūru attiecību 

veidošanā. 

Studiju programmas pilnveides nodrošināšanai un kvalitātes izvērtēšanai ir 

izveidota visu ar sociālo darbu saistīto studiju programmu studentu pārstāvju un 

mācībspēku grupa (kopskaitā 20 cilvēki), izstrādāti tās darbības noteikumi. Nozīmīgs 

notikums ir praktizējošo studentu un mācībspēku noorganizētā teorētiski praktiskā 

konference par sociālā darba aktualitātēm. 

Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana ir veikta, izmantojot uz Eiropas 

Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības kvalitātes 

pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana parāda 

studiju programmas attīstību par sistēmorientētu programmu.  

4. Vērt ēšanas sistēma 

Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa aprakstā. Studentu zināšanu un prasmju novērtēšana sniedz pārskatu par 

studiju kvalitāti. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā 

atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: esejā, lietišėajā 

pētījumā, projektā, problēmdiskusijā u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes 

nodrošināšanā. 
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5.Studenti 

Kopumā studiju programmā studējošo skaits uz 2004.gada 1.oktobri- ??? , no 

tiem pilna laika studijās ???, nepilna laika neklātienes studijās ???, 2004.gadā uzĦemti 

?? studenti, no tiem pilna laika dienas studijās ?? studenti, nepilna laika neklātienes 

studijās ?? studenti. Lai stimulētu profesionālās augstākās izglītības ieguvi praktiėiem, 

kuri strādā sociālajā darbā, Sociālās Palīdzības Fonds ir piešėīris finansējumu 40 

2.kursa studentu izglītošanai. 2005.gadā sociālā darbinieka kvalifikāciju un 

profesionālā bakalaura grādu ieguva ?? pilna laika studiju absolventi.  

Studijas uzsākot, studenti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju organizāciju, 

prasībām un plānotajiem rezultātiem, iespējām koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu 

studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas un ierosinājumu raksturu. Studenti ir 

iesaistīti studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un pilnveidošanā. Pēc iespējām tiek 

nodrošināts psiholoăiskais atbalsts un padoms jautājumos, kas skar ne tikai tiešo 

studiju darbu. 

Studiju programmas studentu anketēšanas rezultāti atklāj problēmas studiju 

programmas apguvē studenta vai mācībspēka slimības gadījumā, patstāvīgā darba un 

tā atgriezeniskās saites realizēšanā, 2.kursa prakses uzdevumu veikšanā dažās no 

prakses vietām. 

6.Studiju programmā nodarbinātais  

akadēmiskais un administratīvais personāls 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto pamatdarbā strādājošo mācībspēku 

īpatsvars ir 83%. Pārējie 17% mācībspēki ir profesionāĜi, kas nodrošina teorijas un 

prakses veselumu studiju procesā. Mācībspēki ir aktīvi iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos (Baltijas – ZiemeĜvalstu, Latvijas – Dānijas, Tempus, Erasmus, Sorosa fonda 

u.c.), regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs.  

I.Vereščagina, A.Barča, V.Latuškevica, H.Dēbele izstrādā profesionālā 

maăistra darbu sociālajā darbā, DU doktorantūrā studē R.Rupeika, L.Nakase, 

V.TrumsiĦa, S.Lanka, U.Novickis ir ieguvis maăistra grādu izglītības zinātnēs. 

E.Lapšāne 2004.gadā par izstrādāto maăistra darbu “Sieviešu seksuālā izglītotība kā 

reproduktīvās veselības pamats” ir sanēmusi LZA un GRINDEKS balvu jaunajiem 

zinātniekiem (vad. – A.Samuseviča). 

A.Samuseviča ir veikusi pētnieciskās tēmas “Pedagoăiskā procesa 

humanizācija: realitāte un perspektīva” teorētiskās un praktiskās izpētes darbu aktuālos 
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vispārīgās, skolu un augstskolu pedagoăijas jautājumos. Pētījumu rezultāti ir aprobēti 

zinātniskajās konferencēs Latvijā, Polijā, Vācijā,  lekcijās. A.Samuseviča ir Profesoru 

padomes locekle,  izdevniecības RaKa žurnāla Skolotājs redkolēăijas locekle.  

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

A.Līdaka darbojas ERASMUS projektā   „Izglītības vajadzības mainīgajā Eiropā” 

(LPA koordinatore), ZiemeĜvalstu projektā „M ācīšana un mācīšanās mainīgā Eiropā”, 

ir piedalījusies Comenius 1. kontaktseminārā Islandē, starptautiskajā simpozijā 

“BoloĦas procesa pusceĜā” V ācijā. A.Līdaka ir ISEC ārštata metodiėe, sākumskolas 

skolotāju konsultatīvās padomes locekle. 

V.TrumsiĦa ir piedalījusies 3 starptautiskos izglītības projektos: Sorosa fonda 

– Latvija projektā „Atv ērtā skola”, projektā ECMA (European Counsellor for 

Multiciltural Affairs), Baltijas valstu (Latvija, Igaunija, Lietuva) augstskolu projektā 

EAST-EAST (Shared Values, Shared Cultures).  

D.Betheres pētniecības darbs ir saistīts ar nedzirdīgo zīmju valodas mācīšanas 

metodiku bērniem ar dzirdes traucējumiem, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 

adaptāciju, mācīšanas metodiku bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

un individuālo mācību programmu izveidi bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

D.Bethere darbojas Latvijas Nedzirdīgo savienības projektos par latviešu nedzirdīgo 

zīmju valodas izpēti un tematisko vārdnīcu izveidi.  

D.Lieăeniece ir piedalījusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Latvijā, sadarbojas ar ViĜĦas Pedagoăisko universitāti, ir DU un LU pedagoăijas 

nozares Promocijas  padomju un Profesoru padomju locekle, Latvijas Profesoru 

asociācijas prezidija locekle, LZP nozaru ekspertu komisijas locekle pedagoăijā, 

starptautiska eksperte. 

L.Pavlovska ir pētījusi krievu valodas mācīšanas metodikas funkcionālo 

aspektu un ir Krievu valodas un literatūras pasniedzēju starptautiskās asociācijas 

(MAPRJ) locekle. 

L.Latsone un V.Latuškeviča projekta ietvaros ir iepazinušās ar sociālā darba 

praktisko norisi Dānijā, kā arī guvušas pieredzi bakalaura darba aizstāvēšanā Skipera 

Klementa seminārā Alborgā.  

Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un 

lietišėo izstrādĦu vadīšanā.  
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7.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais  

un metodiskais nodrošinājums 

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

formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir trīs studiju korpusi, kuros ir gan 

auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un centri, Sporta 

komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  starpbibliotēku 

abonements), brīvpieejas lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu 

pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma studiju programmas 

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

pieslēgums INTERNET  tīklam un on-line datu bāzēm: EBSCO (angĜu valodā), 

LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Nozare.lv. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem 

ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī 18 

nosaukumu CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir pieejamas gan LPA, gan 

Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli 

studiju programmā.  

LPA iespieddaĜa nodrošina studiju programmas realizācijai nepieciešamo studiju 

materiālu pavairošanu.  

8.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar ārvalstu augstskolām: 

Skipera Klementa semināru Alborgā Dānijā, Toronto Bērnu psihoanalīzes programmu 

Kanādā, Rietumanglijas Universitāti Bristolē, Porto Universitāti Portugālē, Banskas 

Bistricas Universitāti Slovākijā, Bekeščabas augstskolu Ungārijā, Mikola Romeris 

Universitāti Vi ĜĦā (Lietuva). 

Studenti un mācībspēki ir iesaistījušies dažādos starptautiskos projektos: 

ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija, Portugāle, Slovākija, Lietuva) - 

“Izgl ītības vajadzības mainīgā Eiropā” – A.Līdaka, L.Latsone un studente L.PureniĦa, 

ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Latvija) - “Mācīšana un mācīšanās mainīgā 

Eiropā” – A.Līdaka, L.Latsone, V.Latuškēvica. 

9.Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām 

Sadarbība raksturojama vairākos virzienos: studiju programmas saskaĦošanā, 

pārraudzībā un izvērtēšanā (ekspertu līmenī), atbalstā un īstenošanā (lektoru, 

konsultantu, prakses vadītāju u.c. statusā). Nozīmīgi vērtējama ir sadarbība ar 

Liepājas pilsētas Sociālo dienestu un tā direktori A.Barču, Liepājas rajona Sociālo 

dienestu un tā direktori A.Bētu, Liepājas rajona Attīstības aăentūru un tās vadītāju 
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I.EniĦu, VaiĦodes Bērnu un ăimenes atbalsta centru. Plašas sadarbības iespējas 

iezīmējas ar Bārtavas projektu vadītāju D.Ziemeli un Nīderlandes nevalstiskās 

organizācijas pārstāvjiem.  

Ir notikusi tikšanās ar Saeimas deputātēm S.Bendrāti un I. , kuras laikā tika 

apspriestas sociālā darba problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanai. 

10.Secinājumi  

• Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

• Studiju programmā ir iekĜauti brīvās izvēles kursi sportā un starpkultūru 

attiecībās.  

• Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti kvalificēti praktiėi, kas nodrošina 

teorijas un prakses vienotību studiju kursa apguvē. 

• Ir pilnveidoti un adaptēti visu kursu studentu prakses uzdevumi, nodrošinot 

sociālā darba praktisko apguvi. Ir veikta iepazīšanās ar studentu prakses 

vietām un prakses norisi ārpus Liepājas. 

• Īpaša vērība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam un atgriezeniskās 

saites nodrošināšanai studiju darbā. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu LPA bibliotēkā, 

un saturiski paplašinātas studiju mapes, izmantojot studentu moduĜu darbus. 

• Ir radītas iespējas studentu un mācībspēku mobilitātēm ārzemēs, paplašināta 

sadarbība ar dažādām reăiona sociālām un attīstības institūcijām. 

• Sociālā darba studiju programmu pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir izveidota studentu un mācībspēku grupa, izstrādāti tās 

darbības noteikumi. 

• Ir noorganizēta teorētiski praktiska konference par sociālā darba aktualitātēm. 

11.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

1. Regulāri pārskatīt profesionālās studiju programmas saturu, tās studiju kursu 

atbilstību šodienas sociālā darba aktualitātēm, pilnveidojot esošo programmu. 

2. Nostiprināt praktiskās darbības saikni ar sociālā darba zināšanām un prasmēm, 

paplašināt prakses iespējas un demonstrējot sociālo darbinieku lomu izpildi. 
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3. Pilnveidot profesionālu pārraudzību, administrēšanu un atbalsta sniegšanu moduĜu 

darbā, ieviešot moduĜu supervīziju. 

4. Palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru, pilnveidojot un paplašinot moduĜu 

darbu izstrādes veidus un aizstāvēšanas iespējas. 

5. Attīstīt jaunus kontaktus studentu un mācībspēku mobilitātēm. 

6. Pilnveidot konferences par sociālā darba problēmām norisi, paplašinot dalībnieku 

skaitu un nosakot ikgadējo tēmu loku. 

 

Nr. Konstatētie 

trūkumi 

Priekšlikumi 

to 

novēršanai 

Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi  

Izpild ītājs Izpildes 

apliecinājums, 

novērt ējums 

1. Dažu studiju 

kursu 

lietderība 

profesionālajā 

studiju 

programmā 

Regulāra 

studiju kursu 

lietderības 

izvērtēšana 

09.-11. 

2005. 

A.Līdaka,  A.Barča 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

IzmaiĦas 

studiju plānā 

2. Profesionālā 

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēles 

neatbilstība 

sociālā darba 

aktualitātēm  

Liepājai un 

rajonam 

nozīmīgu 

izpētes tēmu 

piedāvājums 

09. 2005. A.Līdaka,  A.Barča 

A.Bēta 

Izstrādāti 

profesionālā 

bakalaura darbi 

piedāvātajā 

tematikā 

3. Sociālā darba 

studiju 

programmas 

studentu un 

mācībspēku 

sadarbības 

formu 

pilnveides 

nepieciešamība 

Studentu un 

mācībspēku 

pārstāvju 

grupas 

atjaunošana 

un darba 

plāna izveide 

studiju 

programmas 

09. 2005.- 

06. 2006. 

A.Līdaka Darba grupa Darbības 

noteikumi 

Grupas darba 

plāns 

Kvalitātes 

izvērtēšanas 

datu uzskaite 
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pilnveidei un 

kvalitātes 

izvērtēšanai 

4. Sociālā darba 

studiju 

programmu 

studentu un 

mācībspēku 

teorētiski 

praktiskās 

konferences 

attīstības 

nepieciešamība 

Konferences 

dalībnieku 

loka 

paplašināšana 

un 

apspriežamo 

aktualitāšu 

noteikšana 

Konferences 

novadīšana 

10. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

02. 2006. 

A.Līdaka A.Barča 

I.Vereščagina 

L.Latsone 

A.Bēta  

A.Jansons 

Konference 
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Studiju programmas “Sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs sociālajā 

darbā” pašnovērtējumu 2004./2005.studiju gadā veica darba grupa:  

 vadītāja-  

A.Līdaka, Dr.paed., asoc.prof., studiju 

programmas    direktore: 

 

 

 locekĜi-  

V.TrumsiĦa, Mg.philol., Pedagoăijas 

fakultātes dekāne: 

 

 

 R.Rupeika, Mg.paed., Studiju daĜas 

vadītāja: 

 

 

 I.Vereščagina, Mg.paed., Pedagoăijas 

katedras asistente: 

 

 

 D.PriedoliĦa, 3.kursa studente: 

 

 

 

 



Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

 

 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS 

( kods 45 764) 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

par 2005./06. studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed.,asoc.prof. 

Dekāne: …………………… 

/Vineta TrumsiĦa/ 

Mg.philol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot izpratni par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību, sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamās zināšanas sociālajās zinātnēs (pedagoăijā, socioloăijā, 

psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām un sniegt priekšstatu par 

sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē; 

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

2.Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē LPA 

Pedagoăijas katedra; programmas direktore pilna laika dienas studijās Dr.paed. 

A.Līdaka, programmas direktores palīgs nepilna laika neklātienes studijās Mg.paed. 

R.Rupeika.  

Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika 

neklātienes studijās - 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu 

sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, moduĜu 

vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un 

profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.  Programmu veido šādas daĜas: 
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1.Vispārizglītojošie studiju kursi  

2.ModuĜi :   

1.modulis  � Cilvēka dzīves cikli    

2.modulis  � Profesionālā attīstība  

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā 

2.2.submodulis � Sociālā darba process 

3.modulis � Sociālā darba prakse 

4.modulis � Cilvēks un sabiedrība 

4.1.submodulis � Sociālās sistēmas 

4.2.submodulis � Sociālā vide 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija    

5.modulis � Pētniecība sociālajā darbā  

3.Kvalifikācijas ieguve- kvalifikācijas eksāmens, profesionālā bakalaura darba 

izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programma tiek realizēta LPA Pedagoăijas fakultātē kopš 1999.gada. 

Studiju darbs 2005./2006.studiju gadā ir organizēts saskaĦā ar LPA izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē apstiprināto studiju 

plānu, kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un struktūra. UzĦemšana 

un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: dienas studijās- izvērtējot centralizēto 

eksāmenu (latviešu valoda, angĜu valoda) un nepilna laika neklātienes studijās- 

iestājpārbaudījuma (motivācijas apraksts) rezultātus.  

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, kuram tiek 

pievērsta īpaša uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, semināri) 

tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais seminārs, dažādas 
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diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju 

procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu veikšana, kurus students patstāvīgi veic un 

aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 

1.kursa studentiem ir dažādas patstāvīgā darba iemaĦas, dažāda izpratne par tā 

vietu studiju procesā, tādēĜ īpaši svarīgi ir mērėtiecīga studentu ievadīšana studijās, ko 

veicina studiju kursi “Ievads profesionālajās studijās” un “Ievads problēmizglītībā”. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Ir atkārtoti izvērtēta prakses uzdevumu atbilstība sociālā darbinieka profesijas 

standarta prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. 

Īpaši ir jāatzīmē sadarbība ar Liepājas domes Sociālo dienestu studentu prakses vietu 

nodrošināšanai, praktiskās darbošanās vadīšanai un konsultēšanai. 

Ir notikusi praktizējošo studentu un mācībspēku teorētiski praktiskā konference 

par sociālā darba aktualitātēm. Pozitīvi vērtējama ir 3.kursa mērėa grupas studentu 

aktivitāte sociālo problēmu izvērtēšanā. 

Brīvās izvēles kursu piedāvājums 4.kursa studentiem ir devis iespējas gūt 

papildus zināšanas un prasmes darbā ar minoritātēm, kā arī iepazīties ar sociālās 

drošības sistēmu. 3.kursa studenti ir iepazinušies ar izdegšanas problemātiku un 

prevenciju, kā arī ar drāmu, kas ir noderīga sociālā darba praksē. 2.kursa studentu 

izvēle ir „Ievads atbalsta sniegšanā” un „Vardarbība pret bērnu”.  

4. Vērt ēšanas sistēma 

Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa aprakstā. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā 

atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: esejā, lietišėajā 

pētījumā, projektā, problēmdiskusijā u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs.  

5.Studenti 

Kopumā studiju programmā studējošo skaits uz 2005.gada 1.oktobri- 292, no 

tiem pilna laika studijās- 129, neklātienes studijās- 163. 2005.gadā uzĦemti 59 

studenti, no tiem dienas studijās- 17 studenti, neklātienes studijās- 42 studenti. 

2005./2006.gadā sociālā darbinieka kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu 

ieguva 17 dienas studiju absolventi, 28 neklātienes studijās.  
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Visi ar Sociālās Palīdzības pārvaldes finansējumu 3.kursā studējošie studenti ir 

sekmīgi apguvuši plānoto studiju programmas saturu, parādot dziĜu ieinteresētību 

teorētisko atziĦu un praktisko iemaĦu integrācijā, tādējādi ceĜot sava praktiskā darba 

kvalitāti.  

Studiju programmas studentu anketēšanas rezultāti sniedz ieskatu pozitīvajās un 

problemātiskajās studiju procesa norisēs: 

Pozitīvi Problēmas Ierosinājumi 

Īpaši izdalītais laiks katram 
studiju kursam, kurš 
beidzas ar pārbaudījumu.  

Vērtējuma par studiju kursa 
apguvi saĦemšana 
nodarbību neapmeklējuma 
dažādos gadījumos. 

Intensīvākus prakses 
uzdevumus 2.kursa praksei. 

Studiju procesa plānojums 
nodrošina vienmērīgu 
darba ritmu. 

Neskaidrības C bloka 
studiju kursu norises laikos. 

Iespējas rakstīt profesionālā 
bakalaura darbu pie 
speciālistiem, kuri nestrādā 
akadēmijā. 

Izprotamas savstarpējās 
studiju kursu kopsakarības 
modulī, kā arī submoduĜu 
sasaiste modulī. 

Nepielaišana pie prakses 
nenokārtotu studiju kursu  
gadījumos. 

 

Teorētiskā sagatavotība 
patstāvīgā darba veikšanai, 
nodrošinājums. 

  

 
DaĜa no ierosinājumiem ir iekĜauta studiju programmas attīstības plānā. Studiju 

gada noslēgumā katrā studentu grupā ir veikta studiju gada darba analīze un panākumu 

izvērtēšana. Katra studenta aktīva līdzdalība studiju procesa izvērtēšanā palīdz veikt 

nepieciešamās izmaiĦas studiju procesa pilnveidē.  

No šī gada 17 dienas nodaĜas absolventiem 6 uzsāk darbu Liepājas domes 

Sociālā dienesta dažādās daĜās. 

6.Studiju programmā nodarbinātais  

akadēmiskais un administratīvais personāls 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto pamatdarbā strādājošo mācībspēku 

īpatsvars ir 87,5%. Pārējie 12,5% mācībspēki ir profesionāĜi, kas nodrošina teorijas un 

prakses veselumu studiju procesā.  

I.Vereščagina, A.Barča, V.Latuškevica, H.Dēbele ir aizstāvējušas un ieguvušas 

profesionālā maăistra grādu sociālajā darbā. DU doktorantūrā studē R.Rupeika, 

L.Nakase, V.TrumsiĦa, S.Lanka, LPA doktorantūrā- D.Bethere, Ā.Orlovskis, 

D.Skudra .  
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Kopumā vērtējot, studiju programmas studiju kursu realizācijā darbojas 13 

dažādu zinātnes nozaru un apakšnozaru doktori, 31 maăistrs, 4 augsta līmeĦa 

profesionāĜi attiecīgajās jomās, kā arī atbilstoši studentu skaitam attiecīgs skaits 

profesionāĜi, kuru vadībā studenti veic sociālā darba praksē plānotos uzdevumus.  

Mācībspēki ir aktīvi iesaistījušies dažāda rakstura projektos, regulāri piedalās 

citu augstskolu un valstu zinātniskajās konferencēs. A.Samuseviča kopā ar studentiem 

ir veikusi lietišėo pētījumu “Konfliktu cēloĦi sociālajā darbā”. Pētījumu rezultāti tiek 

apkopoti. A.Līdakas teorētiskās un praktiskās izpētes darbs saistās ar vērtībizglītību un 

tās realizācijas iespējām. Pasaulē aktuāls ir vērtību apguves process, kas ir nozīmīgs 

arī sociālajā darbā. A.Līdaka ir piedalījusies starptautiskajā vasaras skolā par 

dzīvošanas vērtībām Oksfordā (Anglijā). D.Bethere darbojas Latvijas Nedzirdīgo 

savienības projektos par latviešu nedzirdīgo zīmju valodas izpēti un tematisko 

vārdnīcu izveidi, R.UkstiĦa, S.Lanka, V.TrumsiĦa- par patvēruma meklētāju 

integrāciju sabiedrībā. 

Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un 

lietišėo izstrādĦu vadīšanā: 

Tēma Vadītājs 
Narkomānija, tās izplatība un sekas Mg.paed., 

Mg.soc.d.  
 Irina Verščagina 

Sociālie pakalpojumi no penitenciārajām iestādēm atbrīvotajām 
personām 

Mg.paed.  
Rita Ozola 

Pusaudžu grūtniecība kā mūsdienu sociāla problēma Mg.paed.  
Irina Verščagina 

Sociālais darbs ar vecākiem bērna aprūpes tiesību atjaunošanas 
procesā 

Veselības mag. 
Baiba Trinīte 

Vecāki ārzemēs- bērni Latvijā Mg.paed., 
Mg.soc.d.   
Irina Verščagina 

Negribēta grūtniecība kā sociāla problēma Mg.soc.d.  
Vinita 
Latuškevica 

Sociālā darba iespējas darbā ar ăimenēm bērna aprūpes tiesību 
atjaunošanas procesā 

Mg.paed. 
Svetlana Lanka 

Sociālais darbs ar bijušajiem ieslodzītajiem sociālajā 
rehabilitācijas centrā 

Mg.paed.  
Uldis Novickis 

Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana stacionārās 
ārstniecības iestādēs 

Mg.paed.  
Rita Ozola 

Sociālais darbs ar cilvēku tirdzniecības upuriem Mg.paed. 
Svetlana Lanka 

Brīvprātīgais  darbs sociālajā sociālajā jomā dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 

Ph.D. 
Lāsma Latsone 
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Sociālais darbinieka loma un uzdevumi cilvēku ar garīgās 
attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā 

Mg.soc.d.  
Helga Dēbele 

Sociālpsiholoăiskās problēmas novecošanas procesā un sociālā 
atbalsta pakalpojumu nozīme pensijas vecuma cilvēku dzīves 
kvalitātes nodrošināšanā 

Mg.soc.d.  
Vinita 
Latuškevica 

Bērna līdzatkarība kā sociāla problēma alkohola atkarīgo 
ăimenēs 

Ph.D. 
Lāsma Latsone 

Atkarība kā sociāla problēma un tā risināšanas iespējas Mg.paed.  
Lāsma Ulmane- 
OzoliĦa 

Sociālais darbs ar HIV/AIDS problēmu Dr. paed., 
Mg.soc.ped. 
Rita UkstiĦa 

Sociālais darbs ar „ielas bērniem Mg.paed. 
Svetlana Lanka 

 

7.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais  

un metodiskais nodrošinājums 

Lai stimulētu profesionālās augstākās izglītības ieguvi praktiėiem, kuri strādā 

sociālajā darbā, Sociālās Palīdzības pārvalde jau 3.gadu ir piešėīrusi finansējumu 40 

studentu izglītošanai. LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu 

studiju programmā formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir trīs studiju 

korpusi, kuros ir gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un 

centri, Sporta komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  

starpbibliotēku abonements), brīvpieejas lasītava un datorlasītava, studijām 

nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma 

studiju programmas nodrošināšanā. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto 

sistēmu “Alise”, ir pieslēgums INTERNET  tīklam un on-line datu bāzēm: EBSCO 

(angĜu valodā), LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Nozare.lv. Tādējādi studentiem 

un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas 

daudzumu, kā arī 18 nosaukumu CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir 

pieejamas gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību 

līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.  

8.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar ārvalstu augstskolām: 

Rietumanglijas Universitāti Bristolē, Porto Universitāti Portugālē, Banskas Bistricas 

Universitāti Slovākijā, Bekeščabas augstskolu Ungārijā, Mikola Romeris Universitāti 

Vi ĜĦā (Lietuva). Tieši ārējo sakaru attīstības nepieciešamība ir kĜuvis aktuālākais 
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jautājums programmas attīstībā, jo finansējuma nepiešėiršanas dēĜ ir radušās grūtības 

studentu un docētāju mobilitāšu organizēšanā. Sakarā ar Alborgas Skiper Klement 

augstskolas Dānijā reorganizāciju ir pārtraukta ilggadīgā partneru sadarbība. 

9.Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām struktūrām 

Nozīmīgi vērtējama ir sadarbība ar Liepājas pilsētas Sociālo dienestu un tā 

direktori A.Barču, Liepājas rajona Sociālo dienestu un tā direktori A.Bētu, Liepājas 

rajona Attīstības aăentūras bijušo vadītāju I.EniĦu, VaiĦodes Bērnu un ăimenes 

atbalsta centru, Ventspils Sociālo dienestu, tā direktori S.Valdi, Cēsu Amatas pagasta 

Sociālā dienesta vadītāju A.Jansonu. Plašas sadarbības iespējas iezīmējas ar Bārtavas 

projektu vadītāju D.Ziemeli un Nīderlandes (Oldenzaal) nevalstiskās organizācijas 

pārstāvjiem.  

10.Secinājumi  

• Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

• Studiju programmā ir paplašinātas iespējas brīvās izvēles kursu apguvē, 

nodrošinot iespējas gūt plašāku spektru sociālā darba zinību apguvē. 

• Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir ieguvuši profesionālā 

maăistra grādu sociālajā darbā, tādējādi nodrošinot profesionālo izaugsmi. 

• Ir atkārtoti pārskatīti visu kursu studentu prakses uzdevumi, nodrošinot to 

atbilstību sociālā darbinieka profesijas standartam. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu LPA bibliotēkā.  

• Sociālā darbinieku studiju programmas pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir paplašināta sadarbība ar dažādām reăiona sociālām un 

attīstības institūcijām. 

• Ir noorganizēta teorētiski praktiska konference par sociālā darba aktualitātēm. 

11.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

1. Regulāri pārskatīt profesionālās studiju programmas saturu, tās studiju kursu 

atbilstību šodienas sociālā darba aktualitātēm, pilnveidojot esošo programmu. 

2. Nostiprināt sociālā darba teorētiskās bāzes un praktiskās darbības savstarpējo 

saikni, paplašinot prakses iespējas un demonstrējot sociālo darbinieku lomu 
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izpildi. Pilnveidot profesionālu pārraudzību, administrēšanu un atbalsta sniegšanu 

praksē. 

3. Attīstīt jaunus kontaktus studentu un mācībspēku mobilitātēm. 

4. Pilnveidot konferences par sociālā darba problēmām norisi, paplašinot dalībnieku 

skaitu un nosakot ikgadējo tēmu loku. 

Nr. Ierosinājumi 

darba 

uzlabošanai 

Priekšlikumi 

to 

īstenošanai 

Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi  

Izpild ītājs Izpildes 

apliecinājums, 

novērt ējums 

1. Studiju 

programmas 

pilnveidošana 

Regulāra 

studiju kursu 

lietderības 

izvērtēšana 

09.-

11.2006. 

A.Līdaka,  A.Barča 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

IzmaiĦas 

studiju plānā 

2. Profesionālā 

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēle 

Liepājai un 

rajonam 

nozīmīgu 

izpētes tēmu 

piedāvājums 

09. 2006. A.Līdaka,  A.Barča 

A.Bēta 

Izstrādāti 

profesionālā 

bakalaura darbi 

piedāvātajā 

tematikā 

3. Sociālā darba 

studiju 

programmu 

studentu un 

mācībspēku 

teorētiski 

praktiskā 

konference 

Konferences 

dalībnieku 

loka 

paplašināšana 

un 

apspriežamo 

aktualitāšu 

noteikšana. 

Konferences 

novadīšana 

09.-10. 

2006. 

 

 

 

 

 

 

03., 04. 

2006. 

 

A.Līdaka A.Barča 

I.Vereščagina 

L.Latsone 

A.Bēta  

A.Jansons 

Konference 

4. Studentu un 

mācībspēku 

mobilitātes 

Intensīvi 

meklēt 

sadarbības 

iespējas 

Visu stud. 

gadu 

A.Līdaka A.Līdaka 

L.Latsone 

 

Sadarbība ar 

citu augstskolu 

līdzīgām 

studiju 

programmām 
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Studiju programmas “Sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs sociālajā 
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 vadītāja-  

A.Līdaka, Dr.paed., asoc.prof., studiju 

programmas    direktore: 

 

 

 locekĜi-  

V.TrumsiĦa, Mg.philol., Pedagoăijas 

fakultātes dekāne: 

 

 

 R.Rupeika, Mg.paed., Studiju daĜas 

vadītāja: 
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 D.PriedoliĦa, 4.kursa studente: 
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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot izpratni par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību, sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamās zināšanas sociālajās zinātnēs (pedagoăijā, socioloăijā, 

psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām un sniegt priekšstatu par 

sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē; 

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

2.Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē LPA 

Pedagoăijas katedra; programmas direktore pilna laika dienas studijās Dr.paed. 

A.Līdaka, programmas direktores palīgs nepilna laika neklātienes studijās Mg.paed. 

R.Rupeika.  

Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika 

neklātienes studijās - 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu 

sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, moduĜu 

vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un 

profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.  Programmu veido šādas daĜas: 
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1.Vispārizglītojošie studiju kursi  

2.ModuĜi :   

1.modulis  � Cilvēka dzīves cikli    

2.modulis  � Profesionālā attīstība  

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā 

2.2.submodulis � Sociālā darba process 

3.modulis � Sociālā darba prakse 

4.modulis � Cilvēks un sabiedrība 

4.1.submodulis � Sociālās sistēmas 

4.2.submodulis � Sociālā vide 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija    

5.modulis � Pētniecība sociālajā darbā  

3.Kvalifikācijas ieguve- kvalifikācijas eksāmens, profesionālā bakalaura darba 

izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programma tiek realizēta LPA Pedagoăijas fakultātē kopš 1999.gada. 

Studiju darbs 2006./2007.studiju gadā ir organizēts saskaĦā ar LPA izstrādātu vienotu 

akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē apstiprināto studiju 

plānu, kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un struktūra. UzĦemšana 

un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta apstiprinātiem 

UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem: dienas studijās- izvērtējot centralizēto 

eksāmenu (latviešu valoda, angĜu valoda) un nepilna laika neklātienes studijās- 

iestājpārbaudījuma (motivācijas apraksts) rezultātus.  

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, kuram tiek 

pievērsta īpaša uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, semināri) 

tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais seminārs, dažādas 
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diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju 

procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu veikšana, kurus students patstāvīgi veic un 

aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 

1.kursa studentiem ir dažādas patstāvīgā darba iemaĦas, dažāda izpratne par tā 

vietu studiju procesā, tādēĜ īpaši svarīgi ir mērėtiecīga studentu ievadīšana studijās, ko 

veicina studiju kursi “Ievads profesionālajās studijās” un “Ievads problēmizglītībā”. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Ir atkārtoti izvērtēta prakses uzdevumu atbilstība sociālā darbinieka profesijas 

standarta prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. 

Īpaši ir jāatzīmē sadarbība ar Liepājas domes Sociālo dienestu studentu prakses vietu 

nodrošināšanai, praktiskās darbošanās vadīšanai un konsultēšanai. 

4. Vērt ēšanas sistēma 

Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa aprakstā. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā 

atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: esejā, lietišėajā 

pētījumā, projektā, problēmdiskusijā u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs.  

5.Studenti 

Kopumā studiju programmā studējošo skaits uz 20056.gada 1.oktobri- 292, no 

tiem pilna laika studijās- 129, neklātienes studijās- 163. 2006.gadā uzĦemti 59 

studenti, no tiem dienas studijās- 17 studenti, neklātienes studijās- 42 studenti. 

2006./2007.gadā sociālā darbinieka kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu 

ieguva 17 dienas studiju absolventi, 28 neklātienes studijās.  

Visi ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes finansējumu 4.kursā studējošie studenti ir 

sekmīgi apguvuši plānoto studiju programmas saturu, nokārtojuši kvalifikācijas 

eksāmenu, izstrādājuši un aizstāvējuši profesionālā bakalaura darbu sociālajā darbā, 

parādot dziĜu ieinteresētību teorētisko atziĦu un praktisko iemaĦu integrācijā, tādējādi 

ceĜot sava praktiskā darba kvalitāti.  

Studiju programmas studentu anketēšanas rezultāti sniedz ieskatu pozitīvajās un 

problemātiskajās studiju procesa norisēs: 
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Pozitīvi Problēmas Ierosinājumi 

Studiju procesa plānojums 
nodrošina vienmērīgu 
darba ritmu, sniedz iespēju 
studentiem izmantot 
bibliotēku dienas laikā. 

Vērtējuma par studiju kursa 
apguvi saĦemšana 
nodarbību neapmeklējuma 
dažādos gadījumos. 

Nav precīzs mācībspēku 
konsultāciju grafiks. Tas ne 
vienmēr tiek ievērots. 

Labi izprotamas 
savstarpējās studiju kursu 
kopsakarības modulī, kā arī 
submoduĜu sasaiste modulī. 

Plašākas iespējas C bloka 
studiju kursu apguvei, lai 
arī kopējais KRP skaits 
pārsniedz gada ietvaru – 40 
KRP.. 

Ārzemju vieslektoru 
lekcijas atzīmēt sekmju 
uzskaites lapā. 

Studiju programmas 
realizācijā ir iesaistīti 
praktiėi. 

Grūti tos pēc tam satikt, jo 
nav LPA uz vietas. 

Sastādīt studentam 
individuālo plānu, 
iepazīstinot ar to attiecīgo 
mācībspēku. 

Labs prakšu uzdevumu 
plānojums. 

Pielaišana pie prakses 
parādu gadījumos. 

Pielaist pie prakses 
nenokārtotu studiju kursu  
gadījumos ar atĜauju 
parādus novērst studiju 
gada garumā. 

 
DaĜa no ierosinājumiem ir iekĜauta studiju programmas attīstības plānā.  

6.Studiju programmā iesaistītais  

akadēmiskais personāls 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto pamatdarbā strādājošo mācībspēku 

īpatsvars ir 87,5%. Pārējie 12,5% mācībspēki ir profesionāĜi, kas nodrošina teorijas un 

prakses veselumu studiju procesā.  

DU doktorantūrā studē R.Rupeika, L.Nakase, V.TrumsiĦa, S.Lanka, LPA 

doktorantūrā- D.Bethere, Ā.Orlovskis, D.Skudra .  

Kopumā vērtējot, studiju programmas studiju kursu realizācijā darbojas 13 

dažādu zinātnes nozaru un apakšnozaru doktori, 31 maăistrs, 4 augsta līmeĦa 

profesionāĜi attiecīgajās jomās, kā arī atbilstoši studentu skaitam attiecīgs skaits 

profesionāĜi, kuru vadībā studenti veic sociālā darba praksē plānotos uzdevumus.  

Mācībspēki ir aktīvi iesaistījušies dažāda rakstura projektos, regulāri piedalās 

citu augstskolu un valstu zinātniskajās konferencēs. Mācībspēku zinātniski pētnieciskā 

darbība atspoguĜojas studentu zinātnisko un lietišėo izstrādĦu vadīšanā. 

7.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Lai stimulētu profesionālās augstākās izglītības ieguvi praktiėiem, kuri strādā 

sociālajā darbā, Sociālo pakalpojumu pārvalde jau 4.gadu ir piešėīrusi finansējumu 40 

studentu izglītošanai. LPA esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai pamatā realizētu 
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studiju programmā formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir trīs studiju 

korpusi, kuros ir gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas, darbnīcas, kabineti un 

centri, Sporta komplekss, datorklases, bibliotēka ar abonementu (t.sk. arī  

starpbibliotēku abonements), brīvpieejas lasītava un datorlasītava, studijām 

nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas iespējām, kam ir būtiska loma 

studiju programmas nodrošināšanā. Bibliotēka strādā ar  bibliotēku automatizēto 

sistēmu “Alise”, ir pieslēgums INTERNET  tīklam un on-line datu bāzēm: EBSCO 

(angĜu valodā), LURSOFT, LETA, NAIS, Letonika, Nozare.lv. Tādējādi studentiem 

un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot neierobežotu informācijas 

daudzumu, kā arī 18 nosaukumu CD – ROM datu bāzes.  Bibliotēkas fondos ir 

pieejamas gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību 

līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā.  

8.Ārējie sakari 

Studiju programmas attīstības pamatos ir kontakti ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām Lietuvā, Vācijā un Norvēăijā.. Tieši ārējo sakaru attīstības 

nepieciešamība ir kĜuvis aktuālākais jautājums programmas attīstībā, jo finansējuma 

iztrūkums rada grūtības studentu un docētāju mobilitāšu organizēšanā.  

Nozīmīgi vērtējama ir sadarbība ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu un 

tā direktori Ivetu Pūėi, Latvijas Republikas Saeimas deputāti A.Barču, Liepājas rajona 

Sociālo dienestu un tā direktori A.Bētu, Ventspils Sociālo dienestu, tā direktori 

S.Valdi, Cēsu Amatas pagasta Sociālā dienesta vadītāju A.Jansonu.  

9.Secinājumi  

• Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

• Studiju programmā ir paplašinātas iespējas brīvās izvēles kursu apguvē, 

nodrošinot iespējas gūt plašāku spektru sociālā darba zinību apguvē. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu LPA bibliotēkā.  

• Sociālā darbinieku studiju programmas pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir paplašināta sadarbība ar dažādām reăiona sociālām un 

attīstības institūcijām. 

• Ir noorganizēta 1.sociālā darba konference “Sociālā darba aktualitātes”.  
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• Ir notikusi praktizējošo studentu un mācībspēku teorētiski praktiskā 

konference par sociālā darba aktualitātēm. Pozitīvi vērtējama ir 3.kursa mērėa 

grupas studentu aktivitāte sociālo problēmu izvērtēšanā. 

10.Priekšlikumi studiju programmas attīstībai 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanai ir izvirzīti uzdevumi: 

1. Regulāri pārskatīt profesionālās studiju programmas saturu, tās studiju kursu 

atbilstību šodienas sociālā darba aktualitātēm, pilnveidojot esošo programmu. 

2. Nostiprināt sociālā darba teorētiskās bāzes un praktiskās darbības savstarpējo 

saikni, paplašinot prakses iespējas un demonstrējot sociālo darbinieku lomu 

izpildi. Pilnveidot profesionālu pārraudzību, administrēšanu un atbalsta sniegšanu 

praksē. 

3. Attīstīt jaunus kontaktus studentu un mācībspēku mobilitātēm. 

4. Pilnveidot konferences par sociālā darba problēmām norisi, paplašinot dalībnieku 

skaitu un nosakot ikgadējo tēmu loku. 

Nr. Ierosinājumi 

darba 

uzlabošanai 

Priekšlikumi 

to 

īstenošanai 

Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi  

Izpild ītājs Izpildes 

apliecinājums, 

novērt ējums 

1. Studiju 

programmas 

pilnveidošana 

Regulāra 

studiju kursu 

lietderības 

izvērtēšana 

09.-

11.2006. 

A.Līdaka,  A.Barča 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

IzmaiĦas 

studiju plānā 

2. Profesionālā 

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēle 

Liepājai un 

rajonam 

nozīmīgu 

izpētes tēmu 

piedāvājums 

09. 2006. A.Līdaka,  A.Barča 

A.Bēta 

Izstrādāti 

profesionālā 

bakalaura darbi 

piedāvātajā 

tematikā 

3. Sociālā darba 

studiju 

programmu 

studentu un 

mācībspēku 

teorētiski 

praktiskā 

Konferences 

dalībnieku 

loka 

paplašināšana 

un 

apspriežamo 

aktualitāšu 

09.-10. 

2006. 

 

 

 

 

 

A.Līdaka A.Barča 

I.Vereščagina 

L.Latsone 

A.Bēta  

A.Jansons 

Konference 
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konference noteikšana. 

Konferences 

novadīšana 

 

03., 04. 

2006. 

 

4. Studentu un 

mācībspēku 

mobilitātes 

Intensīvi 

meklēt 

sadarbības 

iespējas 

Visu stud. 

gadu 

A.Līdaka A.Līdaka 

L.Latsone 

 

Sadarbība ar 

citu augstskolu 

līdzīgām 

studiju 

programmām 

 
 

 

Studiju programmas “Sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs sociālajā 

darbā” pašnovērtējumu 2006./2007.studiju gadā veica darba grupa:  

 vadītāja-  

A.Līdaka, Dr.paed., asoc.prof., studiju 

programmas    direktore: 

 

 

 locekĜi-  

V.TrumsiĦa, Mg.philol., Pedagoăijas 

fakultātes dekāne: 

 

 R.Rupeika, Mg.paed., Studiju daĜas 

vadītāja: 

 

 I.Vereščagina, Mg.paed., Mg.soc.d., 

Pedagoăijas katedras asistente: 

 

 Z.Millere, 4.kursa studente: 
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Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

 

 

 

 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS 

( kods 45 764) 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

par 2007./08. studiju gadu 
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Programmas direktore: ……………………. 

/Anita Līdaka/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

Katedras vadītāja: …………………… 

/Lāsma Latsone/ 

Ph.D.,doc. 

Dekāne: …………………… 

/Ilze Miėelsone/ 

Dr.paed., asoc.prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Senāta sēdē  

....gada ……. protokola Nr... 

Senāta priekšsēdētāja: ………………. 

   /Alīda Samuseviča/ 

   Dr.paed., profesore 
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Studiju programmas ikgadējā pašnovērt ējuma ziĦojums 
 
 

Saturs 
 

1.  Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 

iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

5 

2.  Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbība 

5 

3.  Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu - 

A, obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, 

norādot programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 

6 

4.  Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 

8 

5.  Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 

akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

10 

6.  Programmas perspektīvais novērt ējums: 10 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; 

atbilstība profesijas standartam 

10 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 

gadiem 

11 

7.  Studējošie: 11 

7.1. Studējošo skaits programmā 11 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 11 

7.3. Absolventu skaits 11 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 12 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 12 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 12 

8.  Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums: 13 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 13 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 13 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 13 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

13 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 13 

9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 

14 

10.  Ārējie sakari: 14 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 14 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 15 

11.  Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

15 

12.  Secinājumi 15 

13.  Programmas attīstības plāns 16 
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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
 
Studiju programmas mērėis:   

izglītot kvalificētus speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu 

sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un 

sekmētu sociālo labklājību. 

Studiju programmas uzdevumi: 

• sniegt vispusīgas zināšanas, nodrošinot izpratni par: 

- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloĦiem un attīstību, 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 

- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērėiem, šīs sistēmas 

pamatelementu funkcionēšanu, 

- sociālā darba būtību, sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeĦos; 

• nodrošināt nepieciešamās zināšanas sociālajās zinātnēs (pedagoăijā, socioloăijā, 

psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), tādējādi Ĝaujot skatīt sabiedrības un indivīda 

mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

• iepazīstināt ar sociālā darbā izmantojamām teorijām un sniegt priekšstatu par 

sociālā darba modeĜiem Latvijā un pasaulē; 

• attīstīt profesionālās iemaĦas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, 

veicinot sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, 

analītisko u.c. prasmju veidošanos;  

• aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātĦu 

teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 

• sekmēt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību. 

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība 

augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās 
kvalit ātes mehānisma darbība 

 
 

Studiju programma tiek realizēta LPA Pedagoăijas fakultātē kopš 1999.gada. 

Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē LPA Pedagoăijas 

katedra; programmas direktore pilna laika dienas studijās Dr.paed. A.Līdaka, 

programmas direktores palīgs nepilna laika neklātienes studijās Mg.paed. R.Rupeika.  
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Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika 

neklātienes studijās - 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu 

sistēmiskumu nodrošina studiju programmā paredzētie moduĜi un submoduĜi, moduĜu 

vai submoduĜu darbu izstrāde un aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un 

profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.   

 
3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu - A, 
obligātās izvēles daĜu - B un brīvās izvēles daĜu - C apjomu, norādot 

programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus 
 

Studiju programmu veido šādas daĜas: 

1.Vispārizgl ītojošie studiju kursi (Ievads profesionālajās studijās; Ievads 

problēmizglītībā; Vispārīgā psiholoăija; Datorzinības; Politoloăija; Filosofija; Reliăiju 

vēsture; Valodas kultūras jautājumi) 

2.ModuĜi :   

1.modulis  ���� Cilvēka dzīves cikli  (Attīstības psiholoăijas teorijas; Pirmsskolas 

audzināšana;  Skolas pedagoăija; Androgoăijas pamati; Gerontoloăija; 1.moduĜa 

eksāmena darbs)  

2.modulis  ���� Profesionālā attīstība  

2.1.submodulis � Ievads sociālajā darbā (Sociālā darba vēsture; Sociālā 

darba teorijas; Sociālais darbs pasaulē; Sociālā likumdošana) 

2.2.submodulis � Sociālā darba process (Sociālā darba modeĜi, 

sistēmteorija, metodes; Sociālais darbs ar grupu; Sociālais darbs ar 

indivīdu; 2.1., 2.2. submoduĜu ieskaites darbs) 

2.3.submodulis � Sociālā darba vadība (Sociālā darba vadības pamati; 

Personālvadības pamati; Supervīzija sociālajā darbā; Sociālo institūciju 

kvalitātes novērtēšana; Darba likumdošana un darba aizsardzība; 2.3. 

submoduĜa ieskaites darbs) 

2.4.submodulis � Sociālā darbinieka profesijas identitāte (Profesionālā 

ētika; Sasniegumu motivācija; Kreativitātes psiholoăija) 

3.modulis ���� Sociālā darba prakse (1.moduĜa praktikums; Vērošanas prakse sociālā 

darba institūcijās (I); Prakse sociālajās institūcijās (II); Sociālā darba prakse (III); 

4.modulis ���� Cilvēks un sabiedrība  
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4.1.submodulis � Sociālās sistēmas (Valsts iekārta un politiskā sistēma; 

Ekonomika; Tiesu un cietumu sistēma; Cilvēktiesības; Bērnu tiesību 

aizsardzība) 

4.2.submodulis � Sociālā vide (Socializācijas pamati; Socioloăija; 

Konfliktoloăija; Saskarsmes treniĦš) 

4.3.submodulis � Cilvēka uzvedība (Etnopsiholoăija; Audzināšana; 

Kriminoloăija un devianta uzvedība; Krīzes terapija) 

4.4.submodulis � Ăimene kā sociāla institūcija  (Vīrieša un sievietes 

psiholoăija; Ăimenes psiholoăija; Ăimenes pedagoăija; Ăimenes 

likumdošana; Ăimenes socioloăija; Ăimenes terapija; Vardarbība un 

incests; 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.submoduĜu ieskaites darbs)  

4.5.submodulis � Veselība un dzīves apstākĜi (Veselības aizsardzības 

sistēma. Veselības apdrošināšana; Sociālās apdrošināšanas sistēma; 

Ăenētika; Psihopatoloăija; Veselība un slimības; Katastrofu medicīna 

Seksoloăija; Atkarība no narkotikām un alkohola; Sociālā  integrācija; 

Sociālā rehabilitācija; Logopēdijas pamati; Paliatīvā aprūpe; 

4.5.submoduĜa eksāmena darbs) 

4.6.submodulis � Sociālā politika un sociālā labklājība (Sociālā 

politika, attīstība; Sociālā plānošana un administrēšana; Eiropas sociālā 

un ekonomiskā politika; Sociālais darbs ar nevalstiskajām 

organizācijām; Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība; 4.6.submoduĜa 

ieskaites darbs) .   

5.modulis ���� Pētniecība sociālajā darbā (Pētījumu metodoloăija, metodes; Lietišėie 

pētījumi sociālajā darbā; 5.moduĜa eksāmena darbs) 

3.Brīvās izvēles (C) daĜa (Izdegšanas problēma un prevencija; Personības 

kvalitāte un tās pilnveide; Cilvēku tirdzniecība: problēmas un risinājumi; 

Sociālās drošības sistēma) 

4..Kvalifik ācijas ieguve- kvalifikācijas eksāmens  

5.profesionālā bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana  

Studiju programmā ir ievērota profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nepārtrauktu 

nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās un patstāvīgā praksē. Programmas saturs 

nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina 

profesionālās kompetences pilnveidi. 
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4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  

rezultātu analīze) 
 

Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas forma un biežums ir iekĜauts katra 

studiju kursa aprakstā. Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā 

atbilstoši katra studiju kursa programmas nosacījumiem, kā arī katra moduĜa vai 

submoduĜa ietvaros izvirzītās problēmas kontekstā veiktajā darbā: esejā, lietišėajā 

pētījumā, projektā, problēmdiskusijā u.c. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā. 

Novērtēšanā gūtie rezultāti (īpaši kvalifikācijas eksāmenā un profesionālā bakalaura 

darba izstrādē un aizstāvēšanā) tiek analizēti mācībspēku un studentu savstarpējās 

diskusijās, mācībspēku apspriedēs.  

 Valsts pārbaudījumos iegūto vērtējumu analīze parāda studenta zināšanu, 

prasmju un iemaĦu līmeni. Pilna laika studijās studentu kvalifikācijas eksāmenā gūtie 

vērtējumi: izcili – 3 jeb 15%, teicami – 5 jeb 25%, Ĝoti labi – 5 jeb 25%, labi – 4 jeb 

20%, gandrīz labi – 3 jeb 15%. Bakalaura darbu vērtējums: izcili – 2 jeb 10%, teicami 

– 6 jeb 30%, Ĝoti labi – 3 jeb 15%, labi – 5 jeb 25%, gandrīz labi – 1 jeb 5% un 

apmierinoši - 3 jeb 15%.  

 
Pilna laika studentu bakalaura darbu tēmas, vadītāji un darbu recenzenti 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Bakalaura darba tēma 
Darba 

zinātniskais 
vadītājs 

Recenzents 

1.  Viktorija AGAPOVA „Saskarsme vecu cilvēku 
sociāla problēma” 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

2.  Evita ANIĥA „Aizputes novada 
ilgstošo bezdarbnieku 
motivācija strādāt algotu 
darbu” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.paed. Lāsma 
Nakase 

3.  Andris ERLECKIS „Bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmas 
darbība Liepājā” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Dr.phil Lāsma 
Latsone 

4.  Jānis GINEITIS „Divdesmitpirmās 
hromosomas trisomijas 
problēmas Latvijā” 

Mg.oec. Atis 
EgliĦš-Eglītis 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone 

5.  Agnese GINTAUTE „Alkohola līdzatkarība – 
psihosociāla ăimenes 
problēma” 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

 
Mg.paed. Uldis 
Novickis 

6.  Diāna KAUPUŽA „Nevalstisko 
organizāciju un 
pašvaldību sadarbības 

Mg.sc.educ. Santa 
Striguna 

Mg.paed. Svetlana 
Lanka 
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iespējas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā” 

7.  Anda KAZĀKA „Adopcijas norises 
process, problēmas un 
risinājumi” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.paed. Rita Ozola 

8.  Gita KIRSTE „Sociālā darba 
speciālistu un sociālo 
pedagogu sadarbība 
sociālo problēmu 
risināšanā” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.sc.educ. Santa 
Striguna 

9.  Ludmila KOSTKO „Laulības šėiršanas 
ietekme uz bērniem un 
sociālais darbs ar ăimeni 
šajā procesā” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

10.  MārtiĦš MAMIS „Jauniešu ar invaliditāti 
nodarbinātības 
problēmas” 

Dr.phil. Lāsma 
Latsone  

Dr.paed. Ilma 
Neimane 

11.  Laura MANTEJA „Sociālais darbs ar 
personām, kuras izcieš 
sodu ieslodzījumā” 

Mg.sc.educ. 
Svetlana Lanka 

Mf.philol. Vineta 
TrumsiĦa 

12.  Kristīna 
MEŽBRAKŠE 

„Emocionālās 
vardarbības ietekme uz 
pusaudžiem ăimenē” 

Mg.paed. Uldis 
Novickis 

Mg.paed. Lāsma 
Nakase 

13.  Zane NIPERE-
NIPEROVIČA 

„Dienas centrs – personu 
ar garīgās attīstības 
traucējumiem sociālā 
atbalsta un integrācijas 
iespēja” 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

Mg.paed. Rita 
Rupeika 

14.  Olga OHOTĥIKOVA „Vardarbība pret sievieti 
ăimenē kā sociāla 
problēma Latvijā” 

Vija Kriėe Dr.paed. Rita UkstiĦa 

15.  AĜina PUSTOVAJA „Sociālais darbs ar „Ielas 
bērniem”” 

Mg.paed. Rita 
Ozola 

Vija Kriėe  

16.  Marta SĪLE „Vardarbība ăimenē, 
kuras rezultātā cieš 
bērni” 

Mg.oec. Atis 
EgliĦš-Eglītis 

Mg.paed. Uldis 
Novickis 

17.  Elīna ŠEIBE „Mūžizglītības 
nepieciešamība sociālā 
darba speciālistu 
profesijā” 

Mg.sc.educ., 
Prof.maă.soc.d. 
Irīna Vereščagina 

Mg.paed. Rita Ozola   

18.  Jūlija TIŠKOVA „Cilv ēku tirdzniecība” Mg.paed. Lāsma 
Nakase 

Mg.philol. Vineta 
TrumsiĦa 

19.  Liene VEIDEMANE „Sociālā darbinieka 
profesionālās izdegšanas 
sindroms darbā ar 
cilvēkiem ar psihiskās 
veselības traucējumiem” 

Dr.phil Lāsma 
Latsone 

Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 

20.  Agnese ZIĥĂE „AudžuăimeĦu vieta un 
loma aprūpes sistēmā” 

Vija Kriėe Prof.maă.soc.d. 
Vinita Latuškēvica 
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5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 
akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 
 

Studiju darbs 2007./2008.studiju gadā ir organizēts saskaĦā ar LPA izstrādātu 

vienotu akadēmiskā gada kalendāru un atbilstoši  konkrētai augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas specifikai, Pedagoăijas fakultātes Domes sēdē 

apstiprināto studiju plānu, kura pamats ir akreditētās studiju programmas saturs un 

struktūra. UzĦemšana un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaĦā ar Senāta 

apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem.  

Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs un konsultācijās, kā arī studentu patstāvīgajā darbā, kuram tiek 

pievērsta īpaša uzmanība. Līdztekus tradicionālām darba formām (lekcijas, semināri) 

tiek praktizētas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, radošais seminārs, dažādas 

diskusiju metodes, situāciju analīze, “prāta vētra” u.c.). Nozīmīgu vietu studiju 

procesā ieĦem dažādu pētniecisko darbu veikšana, kurus students patstāvīgi veic un 

aizstāv moduĜa vai submoduĜa ietvaros. 

Viens no nozīmīgākajiem komponentiem profesionālo studiju programmā ir 

prakse. Ir atkārtoti izvērtēta prakses uzdevumu atbilstība sociālā darbinieka profesijas 

standarta prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. 

Īpaši ir jāatzīmē sadarbība ar Liepājas domes Sociālo dienestu studentu prakses vietu 

nodrošināšanai, praktiskās darbošanās vadīšanai un konsultēšanai. 

Ir notikusi 2.sociālā darba konference „Sociālā darba aktualitātes”, kurā galvenā 

vērība pievērsta sociālajam darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti. Konferences 

dalībnieku vidū praktizējoši sociālie darbinieki, maăistranti un studenti, augstskolu 

mācībspēki, kuri ir iesaistīti sociālā darba programmu realizēšanā. Pozitīvi vērtējama 

ir pilna laika 2.kursa studentu aktivitāte sociālā darba konferences sagatavošanā.  

 
6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 

LPA studiju programma ir saskaĦota ar MK noteikumiem Nr.481. 

(20.11.2001.) “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. Atbilstoši tiem studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības programmā 
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sociālā darbinieka kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā 

ieguvei ir 4/4,5 gadi, kas atbilst LPA piedāvātās studiju programmas ilgumam. 

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

nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts.  

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 

Darba devēji norāda, ka profesionālās studiju programmas absolventu 

nodarbinātība turpmākajos sešos gados ir vērtējama pozitīvi, jo, ievērojot 

likumdošanas nostādnes, var secināt, ka sociālā darba tirgū nodarbināti var būt tikai 

profesionāli sociālie darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst ieĦemamajam amatam. 

Turpmākajā augstskolas darbībā sociālo darbinieku sagatavošanā ir ieteicams 

padomāt par tālākizglītības iespējām, specializējoties darbam ar  kādu mērėa grupu, 

piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti.  

 
7. Studējošie 

 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Kopumā studiju programmā studējošo skaits uz 2007.gada 1.oktobri- 248, no 

tiem pilna laika studijās- 174, neklātienes studijās- 174.  

Studentu sadalījums pa gadiem 

Studiju gads Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1.kurss 26 31 

2.kurss 12 31 

3.kurss 15 45 

4.kurss 21 36 

5.kurss  31 

 

 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 

2007.gadā uzĦemti 65 studenti, no tiem dienas studijās- 26 studenti, no tiem 15 

ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes finansējumu, neklātienes studijās- 39 studenti. 

 
7.3. Absolventu skaits 
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Pilna laika studijās – 20, nepilna laika studijās - . 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Studentu aptaujā ir apkopotas šādas atziĦas: 

+ - 

Pati moduĜu sistēma ir pozitīvi vērtējama, 

jo vienlaikus nav nepieciešams sadalīt 

uzmanību un patstāvīgā darba laiku starp 

vairāku studiju kursu satura apguvi.  

Problemātiska moduĜa vai submoduĜa 

satura apguve, ja rodas iemesli, kad nav 

iespējams apmeklēt nodarbības. 

Darbs nelielās grupās. Dažreiz nav savlaicīgi zināmas izmaiĦas 

lekciju sarakstā. 

Mācībspēku draudzīgā attieksme, 

pozitīvas saskarsmes nodrošināšana. 

Nepielaišana pie prakses nenokārtotu 

studiju kursu  gadījumos. 

Patstāvīgu pienākumu uzticēšana 

konferences sagatavošanas periodā un 

konferences norisē. 

Par maz iespēju rakstīt profesionālā 

bakalaura darbu pie speciālistiem, kuri 

nestrādā akadēmijā. 

Atsaucība prakses vietās, izplānotie 

prakses uzdevumi vispusīgi Ĝauj izprast 

sociālā darbinieka pienākumus. 

 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Lielākā daĜa aptaujāto absolventu strādā sociālā darba institūcijās dažādos 

amatos. Absolventi augsti novērtē studiju programmas saturā ietverto un apgūto 

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

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

studiju programmā pievērsties sociālās likumdošanas studiju kursa paplašināšanai. 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Uzsākot studijas, 1.kursa studenti tiek iepazīstināti ar izvēlētās augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju 

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

koriăēt un pilnveidojot attīstīt savu studiju programmu, Ħemot vērā budžeta iespējas 
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un ierosinājumu raksturu. Studiju gaitā studenti regulāri tiek informēti par novitātēm 

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

Studiju programmas studentu anketēšanas rezultāti sniedz ieskatu pozitīvajās un 

problemātiskajās studiju procesa norisēs. DaĜa no ierosinājumiem ir iekĜauta studiju 

programmas attīstības plānā. Studiju gada noslēgumā katrā studentu grupā ir veikta 

studiju gada darba analīze un panākumu izvērtēšana. Katra studenta aktīva līdzdalība 

studiju procesa izvērtēšanā palīdz veikt nepieciešamās izmaiĦas studiju procesa 

pilnveidē.  

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Teorētisko kursu satura realizēšanā ir iesaistīti 35 mācībspēki. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 
Atbilstoši studiju kursiem 10 dažādu zinātĦu doktori, 19 dažādu zinātnes nozaru 

maăistri, 3 sociālā darba maăistri, 2 praktizējoši ārsti un 1 sociologs. 

 
8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 
10 dažādu zinātĦu doktori, no tiem 2 profesori, 2 asociētie profesori. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem 6 gadiem 
 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 

lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju. Studiju programmas 

realizācijā labprāt iesaistās profesionālā maăistra studiju programmas „Sociālais 

darbs” absolventi, tādējādi nodrošinot teorijas un prakses saistību. 

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Programmā strādājošie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies dažāda rakstura 

projektos, regulāri piedalās citu augstskolu zinātniskajās konferencēs. Šajā studiju 

gadā LPA ir notikusi 2.sociālā darba konference, kuras sagatavošanā un vadīšanā ir 

iesaistījušies studiju programmā strādājošie mācībspēki. 
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Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

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

programmas prasībām.  

Pie Izglītības zinātĦu institūta ir izveidots „Sociālā darba pētniecības un 

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

aktivizēšana. Ir izdotas studiju programmā strādājošo mācībspēku izveidotās grāmatas 

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

speciālistiem”. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 

tehniskais un metodoloăiskais nodrošinājums) 
 

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

formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir auditorijas studiju procesa 

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

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

lasītava un datorlasītava, studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas 

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

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

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

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

Edition. Tādējādi studentiem un mācībspēkiem ir nodrošinātas  iespējas izmantot 

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

fondos ir pieejamas gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, 

mācību līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā. Studiju materiālu nodrošināšanā tiek 

izmantota LPA izdevniecība „LiePa”.  

 
10. Ārējie sakari 

 
 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

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

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

ilglaicīgu skatījumu uz studiju programmu attīstību un pilnveidi mūsdienu sabiedrības 

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

attiecīgās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai un tā pilnveides nepieciešamības 

analīze, sabiedrības vajadzību jaunu speciālistu sagatavošanā izpēte, kā arī jaunu 

studiju programmu veidošana un esošo pilnveide. 

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

rajona padomes izpilddirektori I.Behmani, Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu, 

Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu, Saldus pilsētas Sociālo dienestu u.c..  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Lai veicinātu sociālā darba speciālistu sagatavošanu un zinātnisko pētniecību 

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

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

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

sadarbība starp tām. 

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Bergenas Universitātes koledžas Sociālās 

pedagoăijas un sociālā darba  katedru Norvēăijā un Odenses Lillebalt skolotāju 

izglītības koledžas Sociālā darba institūtu Dānijā par studentu un mācībspēku 

apmaiĦu. 

 ApmaiĦas programmas ietvaros studijās Somijas Laurea Universitātē 

iesaistījās studente Marika Rimša. 

 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

 
Studējošiem tiek garantēta pāreja no vienas radniecīgas studiju programmas 

otrā, ja tiek izpildītas uzĦemšanas noteikumos reglamentētās prasības un nokārtoti 

salīdzinošo studiju kursu pārbaudījumi.  

 
12. Secinājumi 

 
• Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas standarts un 2.līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 
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• Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir atbilstoši studiju 

programmas īstenošanas prasībām. 

• Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu LPA bibliotēkā.  

• Sociālā darbinieku studiju programmas pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir paplašināta sadarbība ar dažādām reăiona sociālām un 

attīstības institūcijām. 

• Ir noorganizēta 2.sociālā darba konference „Sociālā darba aktualitātes”. 

• Ir attīstīti jauni kontakti ar Dānijas un Norvēăijas sociālā darba augstskolām 

studentu un mācībspēku mobilitāšu nodrošināšanai. 

Ir jāpārskata studiju programmas absolventu tālākās specializācijas iespējas, 
nodrošinot tālākizglītības iespējas. 

 
 13. Programmas attīstības plāns 

Nr. Ierosinājumi 

darba 

uzlabošanai 

Priekšlikumi 

to 

īstenošanai 

Izpildes 

laiks 

Atbild īgais 

par izpildi 

Izpild ītājs Izpildes 

apliecinājums, 

novērt ējums 

1. Studiju 

programmas 

pilnveidošana 

Studiju kursu 

un prakses 

izvērtēšana 

globālo 

sociālā darba 

izglītības un 

prakses 

standartu 

kontekstā 

09.-

11.2008. 

A.Līdaka,  S.Lanka 

I.Vereščagina 

 

IzmaiĦas 

studiju plānā 

vai prakses 

uzdevumos 

2. Profesionālā 

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēle 

Liepājai un 

rajonam 

nozīmīgu 

izpētes tēmu 

piedāvājums 

09. 2008. A.Līdaka,  A.Barča 

I.Pūėe 

A.Bēta 

Izstrādāti 

profesionālā 

bakalaura darbi 

piedāvātajā 

tematikā 

3. Sociālā darba 

konferences 

organizēšana 

Konferences 

dalībnieku 

loka 

paplašināšana 

09.-10. 

2008. 

 

 

A.Līdaka A.Barča 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

 

3.sociālā darba 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes” 
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un 

apspriežamo 

aktualitāšu 

noteikšana. 

Konferences 

novadīšana 

 

 

 

 

04. 2009. 

 

4. Studentu un 

mācībspēku 

mobilitātes 

Sadarbības 

iespējas ar 

Latvijas un 

ārvalstu 

augstskolām 

sociālā darba 

jomās 

Visu 

studiju 

gadu 

A.Līdaka A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

 

Dažāda veida 

sadarbība ar 

citu augstskolu 

līdzīgām 

studiju 

programmām  

5. Sociālā darba 

zinātniskās un 

pētnieciskās 

darbības 

aktivizēšana 

Aktīva 

piedalīšanās 

sociālā darba 

zinātnes, 

izglītības un 

pētniecības 

padomes 

darbībā. 

Visu 

studiju 

gadu 

A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

A.Līdaka 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

Sēdes 

sagatavošana 

un novadīšana 

IZI „Sociālā 

darba 

pētniecības un 

studiju centrā”. 

Regulāra sēžu 

apmeklēšana. 
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Studiju programmas “Sociālais darbinieks un profesionālais bakalaurs sociālajā 
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