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2. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 
universitātes attīstības stratēģiju 

LiepU attīstības virzieni definēti Liepājas Universitātes (LiepU) Stratēģijā 2016.–2020. gadam 
(apstiprināta LiepU Senāta sēdē 2016. gada 20. jūnija sēdē, protokols Nr.11. Pieejama: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf), kas nosaka gan AII 
attīstību kopumā, gan prioritātes studiju virziena attīstībā. 

Studiju virziena attīstības tendences atklājas arī Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF) 
pašnovērtējuma ziņojumos un pilnveides plānos. Studiju virziena attīstībā un realizācijā respektēti LiepU 
mērķi – daudzveidīgas pētniecības, studiju un inovatīvo darbību izmantošana, kas nodrošina starptautiski 
atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni un pētījumus izglītības zinātnē un pakalpojumos. Studiju 
virziena atbilstība Liepājas Universitātes Stratēģiskās attīstības virzieniem atspoguļota 1.tabulā. 

Studiju virziena attīstības stratēģija pieejama (https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-
20142015). 

 
1. tabula 

Studiju virziena atbilstība LiepU stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem 
 

LiepU stratēģijas aspekti Studiju  virziena atbilstība 

Virsmērķis 
Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā 
konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 
profesionālās, akadēmiskās izglītības un 
mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot 
zināšanās un profesionālajās kompetencēs 
balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, 
kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos. 

 
Piedāvā starpdisciplināru pieeju studiju virziena īstenošanā, tai 
skaitā, akcentējot STEM iekļaušanu. 

Filozofijas aspekti: 
● Atvērtība un tolerance.  
● Zinātnisko pētījumu, teorētisko studiju un 

prakses integrācija, veicinot pētniecībā 
balstītas starptautiski atzītas studijas.  

● Augstākās izglītības iestādes darbības 
internacionalizācija. 

● Studējošo līdzdalība studiju programmu 
pilnveidē. 

● Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju 
ieviešana un izmantošana. 

Studiju virzienā iekļauto studiju programmu saturs ietver 
atvērtību jaunajam, inovatīvajam, izprotot globālos un lokālos, 
sociālpolitiskos, ekonomiskos un izglītības procesus, paredzot 
profesionālo kompetenču pilnveidi radošai pašpieredzei un 
darbībai dažādās sociālās vidēs, izmantojot komunikāciju 
tehnoloģijas un resursus. 
Studiju programmu apguve sniedz padziļinātas zināšanas un 
kritisku izpratni par izglītības nacionālajām iezīmēm, 
sabiedrības sociokultūras aspektiem un attīstības tendencēm 
vienotajā Eiropa izglītības telpā.  

Misija 
Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, 
zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības 
veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, 
reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un 
starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar 
studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu 
pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu 
attīstību. 
Vērtības 
Cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija.  

Studiju process, studiju programmu saturs un sagaidāmie 
rezultāti ir orientēti uz profesionalitāti, kompetenču apguvi un 
ilgtspēju, kā arī prasmi piedalīties pētnieciskajās aktivitātēs. 
Studiju virzienā iekļauto studiju programmu saturs orientē 
studentus uz izpratni par savu ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzturēšanā un konkurētspējas nodrošināšanā savas un nākamo 
paaudžu ilgtspējīgā attīstībā. 
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3. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

 
Studiju virziens „Izglītība pedagoģija un sports” ietver šādas studiju programmas ar 

apakšvirzieniem, kas veidotas ievērojot pēctecību dažādos izglītības līmeņos pilna cikla studijās: 
1) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”; 
2) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma (PBSP) „Logopēdija”; 
3) PBSP „Skolotājs” ar apakšvirzieniem: Pirmsskolas izglītības skolotājs, Pamatizglītības skolotājs, 

Speciālās izglītības skolotājs, Mūzikas skolotājs, Sporta un deju skolotājs, Vēstures un sociālo 
zinību skolotājs; 

4) PBSP tālmācības programma „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” (tiek 
īstenota sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju – RPIVA) ; 

5) Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma (PMSP) „Vispārējās  izglītības 
skolotājs” ar apakšvirzieniem: profesionālais maģistrs izglītībā (bez specializācijas), Angļu 
valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Franču valodas skolotājs, Vizuālās mākslas skolotājs 
(ar tiesībām pasniegt dizainu), Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, Mūzikas skolotājs, 
Pirmsskolas skolotājs (metodiķa darbā), Latviešu valodas un literatūras un kulturoloģijas 
skolotājs, Krievu valodas un literatūras  un kulturoloģijas skolotājs, Angļu un franču valodas 
skolotājs, Angļu un vācu valodas skolotājs, Angļu un krievu valodas skolotājs, Vizuālās mākslas 
skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs, Matemātikas skolotājs, 
Informātikas skolotājs, Fizikas skolotājs, Bioloģijas skolotājs, Vēstures un sociālo zinību 
skolotājs, Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem, Sporta skolotājs; 

6) PMSP „Karjeras konsultants” ar apakšvirzieniem: Karjeras konsultants un sociālais pedagogs, 
Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists; 

7) Doktora studiju programma „Pedagoģija”. 
 

Kvalitatīvas izglītības pieejamība nodrošina tautsaimniecības izaugsmi gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā. Studiju virzienā tiek aktualizēta gan vertikālā attīstība – formālā veidā, gan horizontālā 
attīstība – neformālā veidā. Studiju virziena attīstībā un realizācijā tiek respektēti šādi dokumenti: 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP 2020), Latvijas 
nacionālo reformu programma "ES 2020" stratēģijas īstenošanai (NRP), Latvijas augstākās izglītības un 
augstskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam, Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam, Informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 

Ņemot vērā to, ka Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem ir arī globāls ietvars, lielākais 
izaicinājums izglītībā ir esošo izglītības sistēmu padarīt atvērtu globālajam kontekstam. Nodrošinot 
globālā un vietējā konteksta mijiedarbību, tiek attīstītas prasmes vienlaicīgi domāt globāli un rīkoties 
lokāli. Tas ir pamats valsts izglītības sistēmas elastīgumam un orientācijai uz globāla līmeņa sadarbību un 
mobilitāti. Formālajā izglītībā tas veicinātu profesionālo kvalifikāciju ieguvušo izglītības iestāžu beidzēju 
iekļaušanos darba tirgū, un līdz ar to, izglītības un darba tirgus (gan nacionālā, gan globālā) savstarpējo 
savietojamību. Mūsdienās veiksmīga sevis īstenošana profesionālajā jomā ir iespējama pārorientējoties no 
zināšanu pārneses uz inovāciju kopradīšanu. Tā ir nozīmīga arī līdzsvara radīšanā starp izglītību, zinātni, 
sabiedrību, ekonomiku, politiku un tautsaimniecību gan vietējā, gan globālā mērogā.  

Studiju virzienā tiek sekmēta daudzpusīga izglītības pieredze, kas nodrošina kompetenču attīstību 
personīgajai un profesionālajai pašizpausmei mainīgos apstākļos. Lai tas īstenotos tiek respektēta 
sadarbības atvērtība un brīvprātīga partnerība gan ar valsts iestādēm, gan nevalstiskajām organizācijām. 
Būtisks ir arī mūsdienu sabiedrības tīklojums, kas veicina studējošo un docētāju mobilitāti nacionālā un 
starptautiskā mērogā. 

Atsaucoties uz kopīgajām tendencēm Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un Eiropā 
skolotāju sagatavošanā1 un izvērtējot LiepU studiju virzienā  realizētās studiju programmas, studiju 
virziens tiek pilnveidots atbilstoši attīstības tendencēm zinātnē un praksē, tādējādi paplašinot absolventu 

                                                             
1 Eiropas Kopienu komisijas paziņojums „Par skolotāju kvalitātes uzlabošanu”, Briselē, 3.8.2007. 
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nodarbinātību un konkurētspēju darba tirgū, kā arī nodrošinot reģionālās intereses, jo studiju virziens 
„Izglītība, pedagoģija un sports” ir vienīgais reģionā, kas sagatavo profesionāļus izglītības jomā ar plašu 
kvalifikāciju spektru. Rezultātā atskaites periodā studiju virzienā ir veiktas šādas būtiskas izmaiņas 
(Senāta lēmums Nr. 3, 31.10.2016., skatīt 1. pielikumu): 

1) ir slēgta akadēmiskā maģistra programma „Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” (LiepU 
Uzņemšanas komisijas sēdes protokols Nr.01, 12.01.2016.); 

2) ir iekļauta jauna 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas 
skolotājs”; 

3) ir pilnveidots PBSP „Skolotājs” apakšvirziens „Pirmsskolas izglītības skolotājs”, paplašinot 
iespējas profesionālās kvalifikācijas izvēlē: pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma 
skolotājs vai pirmsskolas izglītības skolotājs (papildinot profesionālo statusu ar tiesībām strādāt par 
sociālo pedagogu un speciālās izglītības skolotāju pirmsskolā); 

4) ir pilnveidots PBSP „Skolotājs” apakšvirziens „Pamatizglītības skolotājs”, precizējot iegūstamo 
kvalifikāciju atbilstoši Vispārējās izglītības likumam (http://likumi.lv/doc.php?id=20243) un 
paplašinot iespējas profesionālās kvalifikācijas izvēlē: pamatizglītības pirmā posma un 
pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu valoda/ vācu valoda/ franču 
valoda) skolotājs vai pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu 
(latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ 
mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs; 

5) ir papildināta PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” ar šādiem apakšvirzieniem: Speciālās 
izglītības skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem, Sports, Vēstures un sociālo zinību skolotājs; 

6) ir dažādota studiju forma un īstenošanas valoda PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” 
apakšvirzienā ar studiju ilgumu 1 gads, to piedāvājot pilna laika neklātienē tālmācībā latviešu un 
angļu valodās; 

7)  PMSP „Karjeras konsultants” papildināta ar jaunu apakšvirzienu „karjeras konsultants un skolotājs 
mentors”. 

2017.gada 27. novembra Senāta sēdē tika apstiprināts Liepājas Universitātes (LiepU) rīcības plāns 
2017.-2019., kur attiecībā uz studiju virzienu „Izglītība, pedagoģija un sports” tika pieņemts 
2017./2018. studiju gadā īstenot šādas darbības: 
1) turpināt attīstīt LiepU un LU kopīgo studiju programmu „Sākumskolas un pamatizglītības mācību  
priekšmeta skolotājs"; 
2) izveidot (licencēt) pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”; 
3) pilnveidot skolotāju programmas saskaņā ar Jauno skolotāju izglītības sistēmas konceptuālo modeli; 
4) īstenot publicitātes pasākumus studentu piesaistei  un sadarbībai ar absolventiem atbilstoši katra gada 
plānam; 
5) nodrošināt studiju darbu tematikas un LiepU pētniecības tematikas saikni visos studiju virzienos un 
līmeņos; 
6) saskaņot docētāju pētniecisko darbību studiju virziena ietvaros un izstrādāt pētniecības plānu studiju 
virzienā;  
7) optimizēt pamatdarbā/ ievēlēto strādājošo un pieaicināto mācībspēku attiecību. 

Studiju virziena konkurētspēju nodrošina starpdisciplinārās pieejas īstenošana, akcentējot STEM 
virzienu iekļaušanu studiju procesā, kas ir saskaņā ar studija virziena izstrādātās stratēģijas 3. punktu 
Zinātniskā darbība un inovācijas. Tā, piemēram, bakalaura studiju programmu realizācijā tiek izmantota  
Logopēdijas centra Balss un runas izpētes laboratorija. Studenti izmanto KayPentax balss funkcijas 
novērtēšanas un attīstīšanas aprīkojumu (Programmas - Voice Range Profile, Multidimensionāla balss 
programma MDVP, Elektroglotogrāfija: Real-time EGG Analysis) un praktizē dzirdes funkcijas 
novērtējumu ar toņa audiometrijas metodi. 

Mūzikas studijā studenti izmanto skaņu ierakstu tehnoloģiju iespējas un Finale nošu rakstīšanas 
programmu, kas tiek  izmantota studiju kursos „Aranžēšana” un „Populāras mūzikas ansamblis”. 

Dažādojot pedagoģiskās pieejas, studentiem tiek piedāvāts iepazīt mūzikas terapijas metodes 
pedagoģijā. Tādējādi visu virziena studentu un docētāju rīcībā ir  Mūzikas terapijas centrā esošie Karla 
Orfa mūzikas instrumenti. Savukārt radošuma centrā ir pieejams gaismas galds, dokumentu kamera, ko 
izmanto ne tikai studenti, bet arī pirmsskolēni un pamatizglītības 1.posma skolēni. 

Virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” programmu saturiskā nodrošinājumā notiek konstruktīva 
sadarbība ar  Mākslas pētījumu laboratoriju, Vides pētījumu centru, Matemātikas un dabaszinātņu 



13 
 

didaktikas centru. Studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt prasmes darboties un izmantot 
datorprogrammu  cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa diagnostikai  „OMEGA –M”. 

Sadarbojoties ar STEM programmām un izmantojot to nodrošinājumu, kā arī e-vidi (Moodle), tiek 
radīti pedagoģiskie  nosacījumi profesionāli izglītota, radoša, kompetenta skolotāja sagatavošanai, kurš 
spēj risināt aktuālus izglītības jautājumu, izmantojot tehnoloģijas sasniegumus un ir spējīgs konkurēt 
darba tirgū. Tas saistās arī ar piedāvāto iespēju studentiem iegūt skolotāja kvalifikāciju studējot 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura tālmācības programmā „Sākumskolas un pamatskolas mācību 
priekšmetu skolotājs”. 
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4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

Darba tirgus situācijas analīze 

Studiju virziena absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu pieprasījums pēc 
skolotājiem dažādos izglītības līmeņos. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes izglītības 
jomā vidējā un ilgtermiņa skatījumā liecina par pieprasījuma samazināšanos un piedāvājuma 
palielināšanos, tomēr pastāv arī nopietni riski, jo aptuveni 1/3 daļa skolotāju ir vecāki par 56 gadiem 
(www.izm.gov.lv/images/aktualitates/2015/.../LU_10122015.pdf). Kā liecina IZM statistikas dati 54% 
skolotāju ir vecāki par 55 gadiem. Vecumā no 25-34 gadiem Latvijas skolās strādā tikai 13% pedagogu. 
To apliecina arī Liepājas Izglītības pārvaldes veiktā pētījuma rezultāti – Liepājas pilsētā 9% pirmsskolas 
skolotāju ir vecāki par 60 gadiem, bet  27% ir vecumā no 50-59 gadiem. Arī Liepājas skolās pašreiz 
strādā 9 dabas zinātņu jomas skolotāji, kas vecāki par 65 gadiem un 20 skolotāji vecumā no 60-64 
gadiem. Reģionā pieejamie dati (IZM VIIS datu bāze) liecina, ka, piem., Aizputes novadā 43% pedagogu 
ir vecāki par 50 gadiem. Tādējādi Liepājā un reģionā tuvākajā nākotnē būs nepieciešami skolotāji dažādos 
izglītības līmeņos – piem., pirmsskolas un pamatizglītības skolotāji, kā arī logopēdi, vēstures un sociālo 
zinību, mūzikas un dabas zinātņu jomas skolotāji. 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norādījusi, ka joprojām ir skolas, 
kurās trūkst konkrētu mācību priekšmetu skolotāji skolotāji. Kā liecina darba tirgus izpētes dati, kas 
atrodami Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā (http://idtps.esynergy.lv/top/setting), tad 
pamatizglītības pedagogi ir starp visvairāk pieprasītajām profesijām, kurai prognozē nelielu pieprasījuma 
pieaugumu turpmākajos gados. Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba 
tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto īpatsvars 
turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) līdz aptuveni 7% 2020.gadā.  

Atsaucoties uz IZM aktualitātēm (informatīvais seminārs 20.11.2015) pedagogu sagatavošanā, 
īpaši akcentēta ir bilingvālās un speciālās izglītības iestrādes visās skolotāju sagatavošanas programmās. 
Tiek norādīta nepieciešamība sagatavot vēstures un sociālo zinību skolotājus visās klašu grupās (1.-
12.klase), kā arī norādīta nepieciešamība pēc konkrētas specializācijas – skolotājiem, kas strādā ar 
vājdzirdīgiem un vājredzīgiem bērniem. Kā prioritārās studiju virziena īstenotās skolotāju sagatavošanas 
kvalifikācijas tiek atzītas pirmsskolas izglītības skolotājs, pamatizglītības skolotājs, vēstures un sociālo 
zinību skolotājs. Par aktuālu tiek atzīta arī logopēdijas joma. Tādējādi tiek ieskicēti jauni PBSP 
„Skolotājs” un PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” attīstības virzieni. 

Tā kā studiju virziens piedāvā apgūt darba tirgū aktuālas kvalifikācijas dažādos izglītības līmeņos, 
arī saistībā ar STEM virzieniem un valodu jomā, tad, ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pedagogu 
novecošanās tendences un nomaiņas nepieciešamību, studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” 
studiju programmas varētu tikt vērtētas kā atbilstošas darba tirgus pieprasījumam. 
 
Darba devēju aptaujas rezultāti 

Skolas/ iestādes/ uzņēmuma nosaukums, kurā strādā Liepājas Universitātes absolvents/-i. 

Aptaujā piedalījās 23 darba devēji, kas pārstāv dažādas izglītības iestādes: 11 pirmsskolas izglītības 
iestādes (Liepāja, Durbe, Saldus, Iecava), 5 pamatskolas un internātpamatskolas (Liepāja, Grobiņa, 
Pampāļi, Laža), kā arī 7 vidusskolas un ģimnāzijas (Nīca, Kuldīga, Aizpute, Tukums, Mērsrags, Jelgava).  

Specialitāte, kuru/-as Liepājas Universitātes absolvents/-i absolvējis/-uši pēdējo 3 gadu laikā. 

Darba devēji ir snieguši atbildes par 37 dažādu specialitāšu absolventiem LiepU bakalaura un 
maģistra līmeņa programmās. Absolventu iegūtās specialitātes pēdējo 3gadu laikā atspoguļotas 1. attēlā 
(8. lpp.) 

Lielākais raksturoto absolventu skaits pārstāv bakalaura līmeņa programmu „Skolotājs” 
apakšvirzienā „pirmsskolas izglītības skolotājs” (24%) un „pamatizglītības skolotājs (16%). 

Maģistra līmeņa programmās lielākais raksturoto absolventu skaits ir PMSP „Vispārējās izglītības 
skolotājs” (19%). 
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Savukārt, mazākais absolventu raksturotais skaits pēdējo 3 gadu laikā ir attiecināms uz PBSP 
„Skolotājs” apakšvirzienu „vēstures un sociālo zinību skolotājs” (5,4%). 

 

 

1. attēls. Absolvētās studiju programmas 

Lielākais raksturoto absolventu skaits pārstāv bakalaura līmeņa programmu „Skolotājs” 
apakšvirzienā „pirmsskolas izglītības skolotājs” (24%) un „pamatizglītības skolotājs (16%). 

Maģistra līmeņa programmās lielākais raksturoto absolventu skaits ir PMSP „Vispārējās izglītības 
skolotājs” (19%). 

Savukārt, mazākais absolventu raksturotais skaits pēdējo 3 gadu laikā ir attiecināms uz PBSP 
„Skolotājs” apakšvirzienu „vēstures un sociālo zinību skolotājs” (5,4%). 

Liepājas Universitātes absolventu teorētiskā un praktiskā sagatavotība (var atzīmēt vairākus aspektus) 

Kopumā darba devēji atzīst un novērtē absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību kā labu un 
atzīst, ka viņi ir spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus (44%). 22% respondentu atzīst, ka 
absolventiem ir nepieciešamas neilgas mācības darba vietā. Tāpat 22% darba devēju uzskata, ka 
vērtējumu izteikt ir grūti, jo absolventi ir ļoti atšķirīgi. Tomēr 2 respondenti (9%) ir atzinuši, ka 
absolventi ir labi teorētiski sagatavoti, taču ar nepietiekami apgūtām praktiskām iemaņām. Viens no 
respondentiem ir izvēlējies citu atbildes variantu, atklājot, ka absolventiem, kas studējuši klātienē, ir laba 
teorētiskā un praktiskā sagatavotība un viņi ir spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus, 
savukārt absolventiem, kas studējuši neklātienē ir nepieciešamas papildus mācības, lai veiktu savus darba 
pienākumus. Tomēr dažus šos atsevišķos gadījumus nevar attiecināt uz situāciju kopumā. 

Liepājas Universitātes BAKALAURA LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMU absolventu izvērtējums 
atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) definētajiem studiju rezultātiem (skatīt 2. tabulu). 

 
2. tabula 

Absolventu izvērtējums bakalaura līmeņa studiju programmām 

EKI definētie studiju rezultāti Pilnībā 
sasniegts 

Drīzāk 
sasniegts 

Drīzāk 
netika 

sasniegts 
4.1. Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās 
pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, 
turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas 

7 12 0 
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augstāko sasniegumu līmenim 
4.2. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas 
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni 

7 12 0 

4.3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt 
profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski 
aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai 
profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan 
speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm 

6 8 5 

4.4. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 
parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un 
iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 
darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 
neskaidros apstākļos 

8 9 2 

4.5. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, 
pieņemts lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai 
profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 
profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties 
attiecīgās profesionālās jomas attīstībā 

11 7 1 

Lūdzu komentējiet iepriekšējo jautājumu, sevišķi, ja norādījāt, ka rezultāts netika sasniegts vai drīzāk 
netika sasniegts (precizējot, kas tieši netika sasniegts, vai drīzāk netika sasniegts). 

Kopumā virzienā esošo studiju programmu absolventi spēj darboties apgūtajā profesijā, jo pārzina 
attiecīgās profesijas prasības, spēj demonstrēt attiecīgajai profesijai raksturīgās pamata un specializētas 
zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 
profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Pilnībā sasniegta un drīzāk sasniegta ir absolventu spēja izprast 
un atbilstoši situācijai lietot profesionālās jomas svarīgāko jēdzienus un likumsakarības. 

Savukārt visplašākā spektra novērtējums ir sniegts absolventu spējai izmantot apgūtos teorētiskos 
pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 
informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti 
diskutēt par tiem gan speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm. 73% no darba devējiem ir atzinuši, 
kā šie studiju rezultāti ir pilnībā sasniegti vai drīzāk sasniegti, taču 27% darba devēju norāda, ka šie 
rezultāti drīzāk netika sasniegti. Mūsuprāt tas saistīts ar nepietiekošu praktisko pieredzi. Lai gan lielākā 
daļa no absolventiem jau studiju laikā strādā izvēlētajā profesijā, tomēr to nevar attiecināt uz visiem. 
Tāpēc nepietiekošā darba pieredze liedz pilnībā demonstrēt visu šo studiju rezultātu spektru. 

89% darba devēju atzīst, ka absolventi pilnībā sasnieguši vai drīzāk sasnieguši spēju patstāvīgi 
strukturēt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, 
uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt 
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Savukārt 11% atzīst, ka šis 
rezultāts drīzāk netika sasniegts. Šo faktu var saistīt ar dažu pirmsskolas izglītības skolotāju 
nepietiekošajām zināšanām mācību priekšmetu metodikās, ka arī ar to, ka mācītā teorija daudzās jomās ir 
novecojusi. Tas būtu attiecināms uz docētāju profesionalitāti un viņu spēju pārzināt mūsdienu 
pedagoģiskās pieejas pirmsskolas izglītības praksē. Tāpēc studiju programmas realizācijā ir piesaistīti 
profesionāļi – praktiķi. 

5% darba devēju norāda uz to, ka rezultāts drīzāk netika sasniegts spējā patstāvīgi iegūt, atlasīt un 
analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai 
profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 
sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Šo vērtējumu sniedzis viens darba 
devējs, viņš arī norādījis, ka tas saistāms ar absolventa nedrošību. Citādi šis konkrētais darba devējs 
absolventu raksturo kā atbildīgu, ieinteresētu savā profesijā, ar pietiekoši labām teorētiskajām zināšanām 
un praktiskajām iemaņām. 

Liepājas Universitātes MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMU absolventu izvērtējums atbilstoši 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) definētajiem studiju rezultātiem (skatīt 3. tabulu). 

Kopumā visi darba devēji absolventu studiju rezultātus ir vērtējuši kā pilnīgi sasniegtus vai drīzāk 
sasniegtus. Tikai viens darba devējs kā drīzāk nesasniegtu rezultātu ir minējis absolventa spēju parādīt 
padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 
profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai 
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pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Mūsuprāt tas būtu vērtējams kā atsevišķs 
gadījums, kas nebūtu attiecināms uz visiem absolventiem. 

 

3. tabula 
Absolventu izvērtējums maģistra līmeņa studiju programmām 

 
EKI definētie studiju rezultāti Pilnībā 

sasniegts 
Drīzāk 

sasniegts 
Drīzāk 
netika 

sasniegts 
5.1. Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no 
kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas 
jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai 
vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē 

4 4 1 

5.2. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 
prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas 
profesionālas funkcijas 

8 2 0 

5.3. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai 
sistemātiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas 
aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm 

6 4 0 

5.4. Spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, 
uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, 
veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai 
profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 
jaunas pieejas 

7 3 0 

5.5. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas 
un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, 
veikt papildus analīzi 

6 4 0 

5.6. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu 
zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu 
attīstībā, parādīt izpratni un ētiski atbildību par zinātnes rezultātu vai 
profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

5 5 0 

 
Komentāros darba devēji arī atzīst, ka vienlīdz svarīga nozīme rezultātu sasniegšanā ir gan 

universitātes devumam, gan arī paša studējošā motivācijai, kādēļ ir izdarīta izvēle turpināt studijas 
maģistru programmā. Pozitīvu atzinumu darba devējs ir izteicis par studiju programmas „Karjeras 
konsultants” absolventi, kura sadarbībā ar kolēģi ieviesa ir ieviesusi skolā e-mācību vidi un pašreiz ir 
direktora vietniece tālmācības jautājumos. Absolvente turpina studijas doktorantūras programmā un veic 
mentora darbu gan topošajiem skolotājiem, gan jaunajiem skolotājiem. 

Kaut arī respondentu kopa nav liela, taču atbildes iezīmē dažas tendences, kas būtu ņemamas vērā 
pilnveidojot un aktualizējot studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas: 

1)  bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu profesionālās kompetences atbilst darba 
tirgus prasībām un nodrošina viņu konkurētspēju. Absolventi spēj risināt problēmjautājumus, spēj 
pielāgoties jaunām situācijām, prot plānot un īstenot savu profesionālo darbību atbilstoši darba 
tirgus prasībām, sociālajām vajadzībām un inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses tendencēm; 

2) darba devēji pozitīvi vērtē studiju virziena orientāciju uz profesionālu izglītību darbībai 
mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un kompetenču spektra paplašināšanu, 

3)  iegūtie dati liek izvērtēt docētāju profesionālo pilnveidi un sekmēt ciešāku teorijas un prakses 
saistību; 

4) studēju rezultātu sasniedzamību ietekmē arī pašu studentu interese, motivācija un attieksme. 
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5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” SVID analīze (skatīt 5. tabulu) veikta 
pamatojoties uz: 1) LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam, 2) Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultātes pašnovērtējuma ziņojumiem par pārskata periodu, 3) Studiju virzienā iekļauto studiju 
programmu pašnovērtējumos iekļautajiem materiāliem attiecīgajā pārskata periodā. 

5. tabula 
Studiju virziena SVID analīze 

 
IEKŠĒJIE FAKTORI 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
- Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes uzlabošanā, 

veicinot pedagogu un studējošo sadarbību un 
nodrošinot demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

- Docētāju kvalifikācijas izaugsme, darbojoties 
projektos, piedaloties zinātniskās konferencēs. 

- Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošām skolām pedagoģisko prakšu 
realizēšanā. 

- Stabilas tradīcijas skolēnu iesaistīšanā pētniecībā 
izglītības zinātnēs. 

- Aktīva un daudzveidīga zinātnisko atziņu un 
pētniecības popularizēšana. 

- Pašvaldības finansiāls atbalsts vieslektoru piesaistei 
studiju procesā.  

- Pašvaldības ikgadēja balva zinātniskās darbības 
novērtēšanai. 

- Izglītības zinātņu institūta pētnieku reģionālā un 
starptautiskā darbība izglītības zinātņu un 
starpnozaru zinātniskā pētniecībā. 

- Ilgstoša sadarbība ar ārējām institūcijām, kas 
nodrošina kvalitāti, saikni ar sabiedrību  (Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas pilsētas sporta 
metodisko apvienību, skolotāju metodiskajām 
apvienībām, pilsētas un reģiona izglītības iestādēm, 
Liepājas muzeju, Liepājas zonālo valsts arhīvu,  
„Kurzemes Vārdu” u. c.). 
 
2017./2018. studiju gads 

- dod iespēju apgūt mācīt vairākus priekšmetus, kas 
palielina darba iespējas; 

- pilnveidota materiālā bāze ar mūsdienu prasībām 
atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām; 

- Zinoši un profesionāli spēcīgi mācībspēki/treneri ar 
profesionālu pieredzi studiju programmā “Sporta un 
deju skolotājs” 

- Augstskolas akadēmiskā personāla tālākizglītības 
resursu nepietiekamība, kā rezultātā notiek lēna 
pāreja uz holistisku pieeju studiju procesā, satura 
integrāciju un modulāro sistēmu. 

- Nepietiekami aktīva studentu iesaistīšanās 
zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs. 

- Ierobežotas svešvalodas zināšanas 
studentiem, kas mazina LiepU bibliotēkā pieejamās 
zinātniskās literatūras izmantošanas iespējas un 
kavē mobilitāti. 

- Prakses trīspusēja nodrošināšana – studējošā 
prakses realizācijā izglītības iestādē ir jāiesaistās arī 
augstskolas pārstāvim. 

- Neapmierinošs materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums – tehniskais aprīkojums un 
darbnīcas. 

- Nelielais budžeta vietu skaits un studiju maksa. 
- LiepU zinātniskā personāla novecošanās. Jaunu 

zinātņu doktoru sagatavošanas un piesaistes 
nepietiekama intensitāte. 

- Finansiālo resursu trūkums jauno zinātnieku 
motivēšanai un piesaistei akadēmiskajam un 
zinātniskajam darbam. 

- Ierobežoto finanšu resursu dēļ docētāju slodzē 
zinātniski pētnieciskais darbs netiek iekļauts 

 
2017./2018. studiju gads 
- mazs studentu skaits, kas ietekmē izvēles 

priekšmetu nokomplektēšanu 
- studentu aptaujas liecina, ka nepietiekams akcents 

uz specifiskām lietām, kas attiecas, piemēram, uz 
vēstures skolotāju nevis uz pedagogu vispār, vairāk 
vajadzīgi studiju kursi saistībā ar bērniem ar 
speciālajām vajadzībām,  par metodēm kā strādāt 
un komunicēt ar viņiem; 

- dažu studiju kursu neatbilstība logopēdijas 
specialitāte;  

- nepietiekams mācību literatūras vienādu 
eksemplāru skaitu abonementā; 

- studiju procesa nodrošināšanai nepietiekami 
izmantota elektroniskā vide, īpaši nepilna laika 
studijās; 

- izvērtējama maģistra studiju programma ar un bez 
pedagoģiskās izglītības, kur studentiem bez 
pedagoģiskās izglītības arī jāapgūst kursi, kas 
saistīti ar angļu valodas kvalifikāciju. Studentu 
vēlme ir apgūt studiju kursus, kas saistīti ar angļu 
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valodas skolotāja kvalifikāciju nevis tulkošanu. 
 
 

ĀRĒJIE FAKTORI 

IESPĒJAS DRAUDI 
- Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 
- Mūžizglītības un tālākizglītības kursu izstrāde un 

pilnveide. 
- Vietējās pašvaldības atbalsts studentu 

prakses vietu nodrošināšanai. 
- Studentiem tiek nodrošinātas iespējas 

papildināt zināšanas ERASMUS programmas 
ietvaros ārzemju augstskolās. 

- Metodiskās literatūras fonda papildināšana, 
izmantojot ESF projektā izstrādātos materiālus. 

- LiepU atbalsts studiju kursu izstrādei Moodle vidē. 
- Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla 

paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru piesaiste. 
- Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu 

prasībām atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām. 
- Doktorantūras studiju starptautiskās sadarbības 

paplašināšana. 
- Pētniecības jomu un tematikas attīstīšana atbilstoši 

valsts pētniecības prioritātēm, kā arī saistībā ar 
pilsētas un reģiona stratēģiskās attīstības vajadzībām, 
izmantojot sadarbības saiknes ar sociālajiem 
partneriem. 

- Pētījuma rezultātu publiskošanas intensitātes 
palielināšana. 
 
2017./2018. studiju gads 

- pilnveidota sadarbība ar skolām, pieredzes apmaiņa, 
kursu satura sasaiste ar reālo dzīvi; 

- plašāk izmantotas elektroniskās vides iespējas studiju 
procesa nodrošināšanai, piemēram, semināru, lekciju 
papildināšana ar videomateriāliem;  

- ir iespēja digitalizēt mācību literatūru, nodrošinot 
brīvu pieeju asha.com (logopēdijas joma) rakstiem; 

- Latvijas izglītības un zinātnes sistēmu kopumā 
negatīvi turpina ietekmēt nepamatoti politiski 
lēmumi, turpinot samazināt valsts budžeta apjomu 
skolotāju izglītības programmām, kas ilgtermiņā 
neveicina stabilu un ilgtspējīgu izglītotas sabiedrības 
attīstības modeli (tai skaitā skolotāju atalgojuma 
sistēmas nepilnības, skolotāju pensionēšanās 
sistēmas nepilnības, skolotāja palīga institūcijas 
nepieciešamība (īpaši iekļaujošās izglītības 
nostādnes kontekstā). 

- Tuvāko 5–7 gadu demogrāfiskās situācijas 
prognoze Latvijā liek rēķināties ar 3–8 % 
samazinājumu studentu skaita ziņā. 

- Nepietiekamais finansējums zinātnei un mācībspēku 
lielais noslogojums dažādu nelietderīgu un ne 
vienmēr pamatotu dokumentu rakstīšanā.  

- Studiju vietas bāzes finansējuma aprēķina 
metodika neatbilst reālajām izmaksām prakšu 
nodrošināšanai 

- Materiālās situācijas pasliktināšanās, iedzīvotāju 
maksātspējas pazemināšanās un studentu nespēja 
segt ar studijām saistītās izmaksas. 

- Jauno zinātnieku motivācijas zudums turpināt 
pētniecības un akadēmisko karjeru Latvijā. 

- Disproporcijas veidošana, uzturēšana un 
pastiprināšana starp Rīgu un reģioniem, neveicinot 
zinātniskās pētniecības policentrisku attīstību valstī 
 
2017./2018. studiju gads 

- ne visi ārzemēs apgūtie studiju kursi tiek pielīdzināti 
un, atgriežoties LiepU, ir jākārto eksāmeni 
neapgūtajos studiju kursos; 

- studenti ir neapmierināti ar lekciju plānojumu sporta 
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- Ir iespēja pēc studentu ieteikuma izvērtēt un uzlabots 
lekciju plānojumu atsevišķu programmu studentiem, 
īpaši nepilna laika studijās, to savlaicīgi ievietot 
LAIS. 
 

nodarbībām (šķēršļi- plānojuma atkarība no sporta 
spēļu zāles īres un pasniedzēju aizņemtības, jo viņi 
apvieno vairākas darba vietas). 
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6. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” tiek īstenota Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultātē (bakalaura un maģistra studiju līmenī) un LiepU Izglītības zinātņu institūtā (doktora studiju 
līmenī). Studiju virziena attīstību koordinē un vada studiju virziena padome. Fakultātē virziena 
administrēšanā atbildīgās personas ir fakultātes dekāns, nodaļas vadītājs, savukārt IZI – institūta direktors 
un Zinātniskā padome. Visu studiju programmu īstenošanas procesā nozīmīgi ir studiju programmu 
direktori un apakšvirzienu vadītāji. Tā kā profesionālā maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības 
skolotājs” realizācija tiek īstenota sadarbībā ar citām LiepU fakultātēm, tad PSDF paplašinātā fakultātes 
dome, kurā tiek pārstāvētas visas jomas, kurās tiek īstenoti apakšvirzieni, apstiprina visus ar šo studiju 
programmu saistītos nepieciešamos dokumentus, piem., studiju plānus un izmaiņas tajos, prakšu 
uzdevumus, studiju kursu aprakstus u.c. 

Doktora studiju programmas īstenošanā kā viens no nozīmīgiem aspektiem ir studējošo zinātniskā 
darbība, tādēļ IZI Zinātniskā padome veic doktora studiju procesa pārvaldību, studiju plāna un studiju 
kursa aprakstu apstiprināšanu, izvērtē un apstiprina doktorantu ikgadējos individuālos studiju plānus un 
atskaiti par gada plāna izpildi, pilnveido un apstiprina Promocijas eksāmena saturu un komisiju, regulāri 
uzklausa doktorantu priekšaizstāvēšanas prezentācijas, veic zinātniskās darbības izvērtēšanu un akceptē 
promocijas darba iesniegšanu aizstāvēšanai. 

Studiju virziena pārvaldības efektivitāte tiek nepārtraukti pilnveidota. Līdz šim ir sakārtoti 
studējošo piederības jautājumi fakultātei, novēršot maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības 
skolotājs” sadrumstalotību, kā arī izstrādāts modelis efektīvai sadarbības pilnveidei ar IZI. Studiju 
virziena pārvaldības shēma ir pievienota 2. attēlā.  

2. attēls. Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” pārvaldības shēma 
 

Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem vairākiem dokumentiem, 
kuri reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības, balstīti uz 
demokrātijas principiem: 

1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., 
ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.). 

2. Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., grozījumi 25.04.2016.). 



22 
 

3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti 
LiepU Senātā 21.02.2011.). 

4. Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2016.). 
5. LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.). 
6. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 

23.05.2011., grozījumi/precizējumi, rektora 14.04.2015. rīkojums Nr. 17-v). 
7. Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi (apstiprināti 22.02.2016.) 
8. KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri noteiktas 

administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības: 
a.Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot 

pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība); 
b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no citas augstskolas 

vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības); 

c.Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina  studiju programmu vai studiju 
formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot studentu, 
mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

e.Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma (aprakstīts 
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbības);  

f. Gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu darbu pārbaude ar vienotās datorizētās plaģiāta 
kontroles sistēmas palīdzību; 

g. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot 
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

h. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, finansiālo 
saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības). 
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7. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums 

7.1. Finanšu resursi 

LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido augstskolas 
ienākošie un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. 

Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas veido: 
 valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai; 
 studiju maksas ieņēmumi. 
Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu saskaņā ar MK 

12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Universitātes par 
noteikta skaita speciālistu sagatavošanu. 

Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu apmēru, 
atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina LiepU Senāts. 

Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem par 
pamatbudžeta plānošanu, nosakot: personāla likmju skaitu nākamajam katram akadēmiskajam gadam 
atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un LiepU 
normatīvajiem dokumentiem, kā arī atlīdzības plānu katram budžeta gadam (personāla likmju skaitu var 
pārskatīt un precizēt, ņemot vērā uzņemšanas rezultātus) un fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta 
apmēru, kas tiek piešķirts no attiecīgās fakultātes pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu 
resursiem plānotajam kalendārajam gadam atbilstoši “Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un 
izmantošanai” (apstiprināta ar LiepU rektora v.i. 02.02.2016.rīkojumu Nr.10-v). 

LiepU pamatbudžetā katru kalendāra gadu tiek izveidots zinātniskās darbības attīstības fonds. Par 
tā sadali fakultātēm/ institūtiem lemj Zinātnes padome. 

Finansējums literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datubāžu abonēšanai iekļauts LiepU 
kopējā pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti studiju un pētniecības resursi 
LiepU bibliotēkā.  

Katru kalendāro gadu LiepU un LiepU Studentu padome, lai atbalstītu un sekmētu studējošo 
pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības līgumu un nosaka piešķirto finansējumu no LiepU 
pamatbudžeta, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši Augstskolas likumam 
53. pantam.  

Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, un apstiprina Senāts. 
 

Studiju programma “Logopēdija” 
 

Pilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018.studiju gada visam studiju periodam – 4 gadiem.   
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017.–2018. gadam bija EUR 

62 095,11, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 59 395,11 (t.sk. finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem EUR 
5 755,40), ieņēmumi no studiju maksas EUR 2 700. 

Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes” jomā: 
1,1, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1532,66 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,44. 
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Studiju programma
Studiju 

vietu 
skaits 

kmin k grada
Studiju bāzes 

izmaksas, 
EUR

Stipendija uz 
vienu studiju 

vietu, EUR

Grūtniec. 
atvaļinājuma 

stipendija, EUR

Sports, kultūra, 
dienesta 
viesnīcas 

izmaksas gadā, 
EUR

Studiju 
finansējums 

gadā, EUR

Logopēdija 35 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 59 395.11

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 460. 
Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

Studiju programma “Skolotājs” 
 
Pilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam – 4 gadiem. 
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017.–2018. gadam bija 

EUR 300 400,67, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 244 600,67 (t.sk. finansējums no 
valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem 
EUR 21 541,64), ieņēmumi no studiju maksas EUR 55 800. 

Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes” jomā: 
1,1 un „Vizuālās mākslas vai mūzikas skolotājs” jomā: 3,1, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās 
bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1532,66, 
“Mūzikas skolotājs” ir EUR 4 319,32 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,44.   
  

Studi ju programma
Studiju 

vietu 
skaits 

kmin k grada
Studiju bāzes 
izmaksas, EUR

Stipendija uz 
vienu studi ju 

vietu, EUR

Grūtniec. 
atvaļinājuma 

stipendija, 
EUR

Sports, 
kultūra, 
dienesta 
viesnīcas 
izmaksas 

Studiju 
finansējums 

gadā, EUR

Skolotājs - Mūzikas skolotājs 8 3.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 35 869.30
Skolotājs - Pamatizglītības 
skolotājs

46 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 78 062.14

Skolotājs - Pirmsskolas 
izgl ītības skolotājs

46 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 78 062.14

Skolotājs - Speciālās izglītības 
skolotājs

18 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 30 546.05

Skolotājs - Sporta un deju 
skolotājs

10 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 16 970.03

Skolotājs - Vēstures un sociālo 
zinību skolotājs

3 1.1 1.0 1 393.33 145.13 5.69 13.52 5 091.01

Kopā 131 244 600.67

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 460, 
“Mūzikas skolotājs” ir EUR 1 730. Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

 
Nepilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam – 4,5 gadiem.  
Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas nepilna laika studijās 2017.–2018. 

gadam ir EUR 124 725. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1.kursam ir 
EUR 1 090 un studiju programmas virzienam “Mūzikas skolotājs” ir EUR 1 290, maksa ir fiksēta visam 
studiju periodam. 

 

Studiju programma “Karjeras konsultants” 
 
Pilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam – 2 gadiem. 
Studiju programmas plānotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem pilna laika studijās 2017.–

2018. gadam bija EUR 36 950,02 (t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un 
dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem EUR 2 795,48), ieņēmumi no studiju maksas nav. 
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Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes” jomā: 
1,1, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās maģistra līmeņa studiju programmās: 1,5. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 2 298,99 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,44. 
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma
Studiju 

vietu 
skaits 

kmin k grada
Studiju bāzes 

izmaksas, EUR

Stipendija 
uz vienu 
studiju 

vietu, EUR

Grūtniec. 
atvaļinājuma 

stipendija, 
EUR

Sports, kultūra, 
dienesta 
viesnīcas 

izmaksas gadā, 
EUR

Studiju 
finansējums 

gadā, EUR

Karjeras konsultants 15 1.1 1.5 1 393.33 145.13 5.69 13.52 36 950.02  

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 640. Studiju 
maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

 
Studiju programma “Vispārējās izglītības skolotājs” 

Pilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam – 2 gadiem. 
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017.–2018. gadam bija 

EUR 159 786,76, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 137 946,73 (t.sk. finansējums no 
valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem 
EUR 9 208,64), ieņēmumi no studiju maksas EUR 21 840. 

Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktas izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes” jomā: 
1,1, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās maģistra līmeņa studiju programmās: 1,5. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 2 098,99 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,44. 

 
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma
Studi ju 

vietu 
skaits 

kmin k grada

Studi ju 
bāzes 

izmaksas, 
EUR

Stipendija uz 
vienu studi ju 

vietu, EUR

Grūtniec. 
atvaļinājuma 

stipendija, EUR

Sports, kultūra, 
dienesta viesnīcas 

izmaksas gadā, EUR

Studiju 
finansējums 

gadā, EUR

Vispār.izgl . skolotājs 56 1.1 1.5 1 393.33 145.13 5.69 13.52 137 946.73  

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 640. Studiju 
maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

 
Studiju programma “Pedagoģija” 

Pilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018.studiju gada visam studiju periodam – 3 gadiem.   
Studiju programmas plānotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem pilna laika studijās 

2017.– 2018. gadam bija EUR 28 037,60, (t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta 
un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem EUR 5 047,65). 

Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1399,33 uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktas izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes” jomā: 
1,1, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās doktora līmeņa studiju programmās: 3,0. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 4 597,99 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 1 009,53. 

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma
Studiju vietu 

skaits 
kmin k grada

Studi ju 
bāzes 

izmaksas, 
EUR

Stipendija 
uz vienu 
studiju 

vietu, EUR

Grūtniec. 
atvaļ inājuma 

stipendija, 
EUR

Sports, kultūra, 
dienesta 
viesnīcas 

izmaksas gadā, 
EUR

Studi ju 
finansējums 

gadā, EUR

Pedagoģija 5 1.1 3.0 € 1 393.33 € 990.32 € 5.69 € 13.52 € 28 037.60  
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Studiju programma Skolotājs "Pirmsskolas skolotājs", 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

Nepilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018.studiju gada visam studiju periodam – 2,5 gadiem. 
Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas nepilna laika studijās 2017.–2018. 

gadam bija EUR 14 170. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir 
EUR 1 090, maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

 
E-studiju programma “Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” 

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018.studiju gada visam studiju periodam – 4 gadiem.  
Studiju prog 
rammas plānotie ieņēmumi no studiju maksas pilna laika neklātienes tālmācības studijās 2017.–

2021. gadam bija EUR 25 352,39. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 
1. kursam ir EUR 2 400, maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

Studiju programma „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” realizēta kopā ar 
Latvijas Universitātes. Saņemtais studiju programmas finansējums un izdevumi sadalīti starp abām 
augstskolām savstarpēja vienojoties. 

7.2. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju 
virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

Studiju virzienā strādājošo docētāju kvalitatīvais sastāvs atbilst Augstskolu likumam un Ministru 
kabineta prasībām Nr. 481. Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir 
atbilstoša studiju programmas specifikai un īstenošanas nosacījumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām 
izglītības jomā. Mācībspēki ir profesionāļi savā zinātnes nozarē, kas apliecinājuši savu kompetenci 
nozares pētniecībā un e-vides izmantošanā studiju procesā, kā arī piedalījušies starptautiskos projektos un 
izstrādājuši mācību līdzekļus un materiālus. Studiju virziena studiju programmu īstenošanā ir piesaistīti 
arī profesionāļi savā specialitātē un ar praktiskā darba stāžu attiecīgajā jomā - galvenokārt tajos studiju 
kursos, kas saitīti ar mācību priekšmetu metodikām, praksēm, specifiskiem nozares kursiem. Īpaši tas 
attiecināms uz PBSP „Skolotājs”, „Logopēdija” un PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs”, tādējādi šo 
docētāju maiņa par labu pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama. 

Studiju virziena realizācijā kopumā ir iesaistīti 124 mācībspēki – 65 no tiem ir ievēlēti LiepU 
(52,4%). No ievēlētajiem docētājiem 43 vai 66,1% ir ar doktora grādu, savukārt neievēlēto mācībspēku 
vidū ir 8 ar doktora zinātnisko grādu (13,55% no 59 neievēlētajiem docētājiem). 

Sadarbībā ar RPIVA īstenotajā tālmācības studiju programmas „Sākumskolas un pamatskolas 
mācību priekšmetu skolotājs” realizācijā ir iesaistīti 40 mācībspēki, no kuriem 15 ir ievēlēti LiepU un 
14 ievēlēti RPIVA. 

Studiju virziena akadēmiskā personāla raksturojums, norādot informāciju, vai mācībspēki ir ievēlēti 
akadēmiskajā amatā un cik no tiem ir ar doktora zinātnisko grādu, ir atspoguļots 6. tabulā. 

 
6. tabula 

Akadēmiskā personāla raksturojums 
 

Studiju programma Akadēmiskā personāla raksturojums 

Kopējais 
skaits 

Ievēlēti Ar doktora grādu 
(no ievēlētajiem) 

Ar doktora grādu 
(no neievēlētajiem) 

1.līmeņa studiju programma 
„Pirmsskolas skolotājs” 

19 15 (78,9%) 10 (66,6%) 1 (25%) 

PBSP „Logopēdija” 36 22 (61%) 14 (63,6%) 2 (14,2%) 

PBSP „Skolotājs” 76 51 (67,1%) 33 (64,7%) 1 (4%) 

PBSP tālmācības programma 
„Sākumskolas un pamatskolas 

40 29 (72,5%) 22 (75,8%) 6 (27,2%) 
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mācību priekšmetu skolotājs” 

PMSP „Karjeras konsultants” 14 9 (64,2%) 7 (77,7%) 3 (60%) 

PMSP „VIS” 95 56 (58,9%) 39 (69,6%) 2 (5%) 

Visu studiju virzienā iesaistīto mācībspēku valsts valodas zināšanas atbilst MK 7.07.2008. 
noteikumiem Nr. 733. Akadēmiskā personāla pievienotajos CV ir norādītas arī angļu valodas un citu 
svešvalodu zināšanas, kas ir pietiekamā līmenī, lai īstenotu studiju kursus valodu jomas apakšvirzienos, 
nodrošinātu studiju kursus ERASMUS+ apmaiņas studentiem, kā arī darbotos starptautiskos projektos. 
Docētāju, kas nodrošina jaunizveidoto pilna laika neklātienes tālmācības formā realizējamo PMSP „VIS” 
apakšvirzienu angļu valodā, valodas zināšanas atbilst B2, C1 un C2 līmeņiem saskaņā ar Europass 
valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, kas ir pietiekošs kvalitatīvai studiju programmas realizācijai. 

 

7.3. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām 

Studentu rīcībā ir bibliotēka ar abonementu un brīvpieejas lasītavām, kā arī ir pieejama studijām 
nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas iespēja. 

Bibliotēka no 1992. gada strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”, kas ietver visu 
bibliotekāro procesu (bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, cirkulāciju – lasītāju reģistrāciju un 
informācijas vienību izsniegšanu/saņemšanu, pasūtīšanu/rezervēšanu, OPAC, WebPAC u. c.) 
automatizāciju.  

LiepU elektroniskais katalogs nodrošina bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu bibliotēkas 
veidotajās lokālajās datubāzēs (elektroniskajā katalogā, Akadēmiskā personāla publikāciju datu bāzē, 
promocijas darbu datu bāzē un Noslēguma darbu datu bāzē), kā arī attālināto meklēšanu, pieslēdzoties 
virtuālajam Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogam 
(http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) vai Liepājas Universitātes katalogam 
(http://alise.liepu.lv). Tas ļauj studentam no jebkuras vietas pieslēgties bibliotēkai un sekot līdzi grāmatu 
izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī dod iespēju rezervēt 
nepieciešamo literatūru, vai iestāties rindā pēc tās. 

Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā 
„Lasonis”. Bibliotēkas krājumā ir pieejamas gan LiepU, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, 
dažādi turpinājumizdevumi, mācību līdzekļi, kas ir aktuāli konkrētajā studiju programmā. 

Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 
starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar dokumentu piegādes 
servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS procedūru 
A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. Komplektēšana notiek pēc LiepU mācībspēku un pētnieku 
pieprasījumiem, atbilstoši LiepU studiju un pētniecības virzieniem. Grāmatas tiek iepirktas gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Iegādājoties grāmatas, tiek meklētas un pētītas izdevīgākās iegādes vietas. Nepieciešamais 
eksemplāru skaits tiek saskaņots ar mācībspēkiem (skatīt 8. tabulu). 

 
8. tabula 

Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” saņemto izdevumu skaits atskaites periodā 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Eks. Nos. Eks. Nos. Eks. Nos. Eks. Nos. Eks. Nos. 

Daba. Vides zinātnes 22 17 23 13 23 11 2 2 5 1 

Daiļliteratūra 59 58 56 48 37 36 37 36 36 35 

Datorzinātnes. E-studijas 17 17 7 6 4 3 20 14 31 11 
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Filozofija. Ētika. Estētika. 
Loģika 

10 10 11 11 4 4 1 1 0 0 

Folklora. Mitoloģija. Tradīcijas 10 10 67 16 6 5 3 2 2 2 

Ģeogrāfija 25 3 28 6 3 2 9 1 0 0 

Izglītība. Pedagoģija 209 82 317 124 255 104 69 32 173 68 

Māksla. Mūzika 81 49 102 82 84 68 29 19 44 28 

Matemātika. Fizika 105 66 56 30 48 48 1 1 3 3 

Psiholoģija 48 27 51 45 25 21 11 8 6 6 

Sabiedriskās zinātnes (vispārīgi) 8 8 3 2 8 4 6 4 7 4 

Sports 1 1 5 1 2 2 0 0 8 8 

Vēsture 39 20 63 31 30 20 21 11 5 11 

 
Drukātā veidā lasītavā pieejami 10 nosaukumu žurnāli pedagoģijā (Das Kind,  Forum logopadie, 

Mans Mazais, Psiholoģija ģimenei un skolai, Логопед u.c.), elektroniski e-LiepU pieejami izdevumi 
Skolas Vārds un Pirmsskolā, bet izmantojot Liepājas Universitāte abonētās tiešsaistes datu bāzes 
„Letonika”, „EBSCO eBooks”, „EBSCO”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un 
“Web of Science”, kuras  ir pieejamas arī ārpus augstskolas telpām, kopumā izglītībā un pedagoģijā ir 
pieejami vairāk kā 1000 žurnāli. 

LiepU infrastruktūra ir piemērota studiju programmas īstenošanai. Studiju procesa nodrošināšanai 
tiek izmantotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – datorklases, multimediji, internets, 
e-studiju vide Moodle (moodle.liepu.lv), kurā ievietotos materiālus students var izmantot visu studiju 
laiku, bibliotēka, mācību priekšmetu metodikas kabineti. Piemēram, matemātikas un informātikas 
skolotāju sagatavošanai ir iekārtots metodikas kabinets, kas aprīkots ar videokonferenču aparatūru, 
interaktīvo tāfeli, datu projektoru, dokumentu kameru, grafisko projektoru un uzskates materiāliem, 
nodrošināts interneta pieslēgums. Kabinetā ir pieejami ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 
mācību un metodiskie materiāli, kā arī plašs specializēts mācību literatūras klāsts. Fizikas laboratorija 
nokomplektēta ar ierīcēm laboratorijas darbu veikšanai visa fizikas kursa apjomā. 

Vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju sagatavošanai tiek izmantotas Humanitāro 
un mākslas zinātņu fakultātes telpas mākslinieciski radošai darbībai darbnīcās Kuršu ielā 20: 4 telpas 
teorētisko studiju kursu apgūšanai, vizuālās mākslas darbnīcas: grafikā, veidošanā, zīmēšanā un 
gleznošanā, konstruēšanas – piegriešanas auditorija, 5 liela izmēra (2 x 4m) pārvietojamie stendi veikto 
darbu eksponēšanai. Studiju procesā ir iespēja izmantot 46 mazos molbertus un 20 lielos molbertus. 
Grafikas darbu veikšanai ir iespēja izmantot oforta un estampa presi. Rasēšanai iegādāti specializētie 
galdi. Kā studiju materiāls tiek izmantota arī Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē izstrādāto studiju 
darbu un bakalaura darbu bāze studiju programmās “Māksla”, „Dizains”, „ Vizuāli plastiskā māksla” un 
„Lietišķā māksla”. 

Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst studiju programmas 
mērķiem un uzdevumiem. LiepU fakultātēs ir sešas datoru klases, kas nodrošinātas ar nepieciešamo 
programmatūru un interneta pieslēgumu. Fakultāšu rīcībā ir video/datu projektori, interaktīvās tāfeles un 
grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un 
semināru materiālu demonstrēšanai, metodiku kabineti ar uzskates un metodiskajiem materiāliem, e-
studiju vide Moodle. Lai uzlabotu studiju kvalitāti un nodrošinātu studējošo patstāvīgās studijas, docētāji 
tiek veicināti aktīvāk iesaistīties studiju materiālu sagatavošanā Moodle vidē. Studenti ar mācībspēkiem 
var sazināties, izmantojot e-pastu, Skype vai Moodle vidi. 

Lai realizētu studiju programmas, universitātē ir sekojošs materiāli tehniskais nodrošinājums: 
1) Datori – 80; 
2) Video projektori – 26; 
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3) Interaktīvās tāfeles – 3; 
4) Kopētāji – 4; 
5) Foto, videokameras – 3; 
6) Studentiem ir katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls (kopumā ir uzstādīti 

36 bezvadu tīkla pieejas punkti); 
7) Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju un izveidots CAMPUS 

datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem; 
8) Studentiem pieejams vairākas zinātnisko publikāciju datubāzes – EBSCO, Letonika, ScienceDirect, 

SCOPUS, Web of Science, Cambridge Journals Online, CABI Leisure Tourism un Project MUSE.;  
9) Universitāte studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas:  

● Bibliotēkas informatīvās sistēma „Alise”, 
● E-studiju vide „Moodle”; 
● Latvijas augstskolu informatīvā sistēma – LAIS. 
Liepājas Universitātes studentiem imatrikulācijas procesā tiek izsniegtas pieejas studiju procesa 

uzskaites Latvijas augstskolu informatīvajai sistēmai (LAIS), kas pieejama globālā tīmekļa interneta 
adresē www.lais.lv. 
  

2017./2018. studiju gadā atkārtoti veikta uzskaite par materiāltehnisko nodrošinājumu studiju 
procesa nodrošināšanai. Informācijai ir pieejami dati par visām LiepU īstenotajām studiju programmām, 
tās nedalot pa atsevišķiem virzieniem. 

Lai realizētu studiju programmas, universitātē ir sekojošs materiāli tehniskais nodrošinājums: 
1. Datori – 320, (no tiem 80 datori ne vecāki par  3 gadiem); 
2. Video projektori – 23; 
3. Interaktīvās tāfeles – 7; 
4. Kopētāji – 6; 
5. Foto, videokameras – 18 (11 fotokameras, 7 videokamera); 
6. Studentiem ir katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls 

(kopumā ir uzstādīti 36 bezvadu tīkla pieejas punkti); 
7. Ir ieviests darba staciju virtualizācijas risinājums un trīs datoru klases ir aprīkotas ar 

darba staciju klientiem (kopā 63 darba vietas). Studentiem tiek izveidots katram savs 
virtuālais dators, kurš nav piesaistīts darba vietai. Šis risinājums nodrošina studiju procesa 
mobilitāti un drošību. 

8. Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju un 
izveidots CAMPUS datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem; 

9. Studentiem pieejams vairākas zinātnisko publikāciju datubāzes – EBSCO, Letonika, 
ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science, Cambridge Journals Online un Sage Knowledge. 

10. Ir noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu Microsoft par MS Office un MS 
Windows programmatūras licenču nomu, kuras pasniedzēji var izmantot gan mācību procesa 
realizācijā, gan mācību materiālu izgatavošanā. Šā sadarbības līguma ietvaros gan LiepU 
pasniedzējiem, gan studentiem ir pieejams MS Office 365, 1Tb datņu arhīvs mākonī u. c. bez 
papildus maksas. 

11. Universitāte studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas: 
11.1. Bibliotēkas informatīvās sistēma “Alise”, 
11.2. E-studiju vide “Moodle”; 
11.3. Latvijas augstskolu informatīvā sistēma - LAIS (aprakstu skatīt zemāk). 
 

Liepājas Universitātes studentiem studiju uzņemšanas procesā tiek izsniegtas pieejas studiju 
procesa uzskaites Latvijas augstskolu informatīvā sistēmai (turpmāk tekstā LAIS). Informatīvā sistēma 
pieejama globālā tīmekļa interneta adresē www.lais.lv. Skatīt 1. attēlu. 
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1. attēls. LAIS galvenās saskarnes ekrānskats 
  

LAIS ieteicams izmantot atverot to globālā tīmekļa vidē ar sekojošām interneta 
pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Pieejas nozaudēšanas gadījumā 
studentiem, izmantojot e-pastu, jāsazinās ar IT centra darbiniekiem. Skatīt 2. attēlu. 

 

 

2. attēls. LAIS autentifikācijas datu atgūšanas ekrānskats 

Sākotnēji atverot LAIS students var iepazīties ar programmas aktualitātēm. Programmas 
aktualitātes var ietvert dažādus paziņojumus par reģistrēšanos nākamajam studiju semestrim, paziņojumus 
par rotācijas rezultātiem un akadēmiskajiem parādiem. Skatīt 3. attēlu. 
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3. attēls. LAIS sadaļas “Programmas aktualitātes” ekrānskats 

  
Sadaļā “Studiju dati” studentam ir pieejama informācija par savu studentu apliecības numuru, 

studiju formu un ilgumu, studiju apjomu kredītpunktos, studiju statusu, tekošo studiju gadu, finansējuma 
veidu, studiju virzienu, līgumu, imatrikulāciju, eksmatrikulāciju un uzņemšanas pieteikuma datiem. Skatīt 
4.attēlu. 

 

 

 
4. attēls. LAIS sadaļas “Studiju dati” ekrānskats 

  
Sadaļā “Studiju dati” izvēloties spiedpogu “Programmas dati” studentam ir pieejama informācija 

par fakultāti, studiju programmu, programmas līmeni, LRI kodu, LAIS programmas kodu, programmas 
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akreditācijas datiem, licencēšanas datiem un programmas direktoru. Sadaļā “Studiju dati” izvēloties 
spiedpogu “Studiju līgums” studentam ir pieejams savs studiju līgums. 

Sadaļā “Studiju plāns” studentam ir pieejama informācija par studiju plānu, par apgūstamo 
kredītpunktu sadalījumu pa studiju semestriem. Skatīt 5. attēlu. Pieejams apgūstamo kursu saraksts un 
apraksts. 

 

 
5. attēls. LAIS sadaļas “Studiju plāns” ekrānskats 

 
Sadaļā “Lekciju saraksts” studentam ir pieejama informācija par savu nodarbību sarakstu. 

Nodarbību saraksts veidots matricas formā. Katrs ieraksts matricā atbilst konkrēta datuma kalendārajai 
dienai un tajā atrodama informācija par studija kursa nosaukumu, nodarbības laiku, vietu un docētāju, 
kurš vadīs minēto nodarbību. Skatīt 6. attēlu. 

 

 

6. attēls. LAIS sadaļas “Lekciju saraksts” ekrānskats 
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Sadaļā “Sekmes” studentam ir pieejama informācija par akadēmiskā studiju plāna izpildi. Konkrētā 
studiju semestrī students tiek reģistrēts uz studiju kursu un viņam šajā sadaļā parādās ieraksts. Kad 
students šo studiju kursu ir apguvis, sekmīgi nokārtojot eksāmenu viņš saņem vērtējumu. Attiecīgi, šajā 
sadaļā studentam ir iespēja redzēt savus studiju kursu vērtējumus. Skatīt 7. attēlu. 

 

 
7. attēls. LAIS sadaļas “Sekmes” ekrānskats 

  
Sadaļā “Rīkojumi” studentam ir pieejama informācija par rīkojumiem, kurus lietveži ir izpildījuši 

saistībā ar akadēmiskā plāna izpildi. Studentam ir iespēja redzēt rīkojuma reģistrācijas numuru, datumu, 
rīkojuma veidu, saturu un izpildītāja personas vārdu. Skatīt 8. attēlu. 

 

 
8. attēls. LAIS sadaļas “Rīkojumi” ekrānskats 

  

Sadaļā “Maksājumi” studentam ir pieejama informācija par maksājumiem, ko students ir veicis vai 
ko studentam ir veikusi universitāte. Katrā maksājumā ir iekļauta informācija par studiju semestri (par 
kuru maksājums ir izpildīts), maksājuma veidu, numuru, datumu un maksājamo summu. Skatīt 9. attēlu. 



34 
 

 

9.attēls. LAIS sadaļas “Maksājumi” ekrānskats 

  

Sadaļā “Profils” studentam ir pieejamas divas saskarnes – “Pesonas dati” un “Paroles maiņa”. Otrā 
sadaļa ir domāta, lai students nomainītu savu pieejas paroli, kas studentam jādara reizi trijos mēnešos. 
Saskarnē “Personas dati” ir izvietota kontaktinformācija un norādītais bankas konts. Kontaktinformācijas 
daļā ir pieejama sekojoša informācija – personas fotogrāfija (kas nav redzama publiski), dzimums, 
dzimšanas datums, personas kods, pilsonība, dzimtā valoda, izglītība, personu apliecinošs dokuments, 
kontaktadrese, kotaktepasts, deklarētā dzīves vietas adrese u.c. Skatīt 10. attēlu. 

 

 
10.attēls. LAIS sadaļas “Profils” ekrānskats 

  

Par iepirkumiem 

Lai iegādātos nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi tiek veikti iepirkumi. Iepirkumu tiek veikti, 
izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu – EIS (interneta vietnē https://www.eis.gov.lv). Tikai tad, ja 
nepieciešamais mācību procesa tehniskais aprīkojums vai programmatūras licences nav pieejamas 
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elektronisko iepirkumu sistēmā, LiepU izsludina konkursu, ievietojot informāciju galvenajā LiepU mājas 
lapā, sadaļā “Publiskie iepirkumi - https://www.liepu.lv/lv/175/publiskie-iepirkumi”. 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, iegādājoties dažādu datortehniku vai mācību procesam 
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, priekšroka tiek dota katalogiem, kuri pilnībā atbilst zaļā publiskā 
iepirkuma kritērijiem (ZPI kritēriji). 

 
Sadarbībā ar RPIVA īstenotajai profesionālās augstākās izglītības bakalaura tālmācības 

programmai „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”, RPIVA nodrošina e-studiju 
programmas sistēmu, kurā ietilpst šādi resursi: 

● Datu bāze – lietotāju dati, e-kursi (izņemot datnes); 
● Virtuāli izdalītie resursi: procesors Intel Xeon E5620 2,4 GHz 4 kodoli, 16 GB RAM, 120 GB 

HDD, Operētājsistēma: Microsoft Windows Server 2012 R2, Datu bāze: Microsoft SQL Server 
2012; 

● WEB serveris – lietotāju saskarne, funkcionālie moduļi, e-kursi (tikai datnes) 
Aparātresursi: procesors Intel Xeon E5410 2,3 GHz 4 kodoli, 8 GB RAM, 300 GB HDD; 

● Operētājsistēma: Microsoft Windows Server 2008 R2, WEB serveris: Microsoft IIS 7.5, PHP 
modulis: v.5.4.32 

● Moodle: v.2.8.1 
● pieeja RPIVAs elektronisko resursu katalogam 

(http://www.rpiva.lv/index.php?mh=bem&search=Pedago%ECija). 
  

Kopš 2017./2018. studiju gada studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, 
kas arī nodrošina e-studiju programmas sistēmu. 

Starpnozaru sadarbības īstenošanas nodrošinājums sadarbībai ar STEM virzieniem atspoguļots 
3. punktā. 
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8. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena 
ietvaros 

Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā Liepājas Universitāte ir reģistrēta kā viena 
zinātniskā institūcija (reģistrācijas Nr. 172085, 15.09.2008.), tāpēc institūtu un fakultāšu darba 
koordinēšanā svarīga loma ir Zinātnes padomei, zinātnes budžeta sadalē un izlietojuma pārraudzībā – arī 
Budžeta komisijai. 

Zinātniskās darbības un pētniecības pārvaldības koleģiālā institūcija ir Zinātnes padome, kas 
atbilstoši Liepājas Universitātes Satversmes 18. punktam pārzina zinātniskās pētniecības darba 
organizācijas un koordinācijas jautājumus, kas saistoši visām LiepU zinātņu nozarēm, tostarp izglītības 
zinātnēm. 

Kopš 2007. gada 1. septembra LiepU darbojas Izglītības zinātņu institūts, kurā pētniecības 
personāla daļslodzes amatos pašlaik ievēlēti 13 mācībspēki. Nav pētnieka, kura darbs netiek izmantots 
vismaz vienā no studiju virziena programmām. Institūta darbība ļauj pētniecības attīstīšanai piesaistīt 
zinātniskās darbības bāzes finansējumu, kas tiek izlietots pētnieku atalgojumam, kā arī tādas 
infrastruktūras uzturēšanai un pilnveidei, kas izmantojama arī studentiem, piem., datu bāzu abonēšanai 
LiepU bibliotēkā, auditoriju IT aprīkojuma atjaunošanai. Zinātniskās darbības infrastruktūras finansējums 
ir LiepU kopējā budžeta daļa, par tās mērķtiecīgu izlietojumu lemj Budžeta komisija. 

Līdz ar Izglītības zinātņu institūta darbības attīstīšanu Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
mācībspēku pētnieku grupu sastāvs ir mazinājies, tāpēc institūta un fakultātes specifisko tēmu un virzienu 
definēšana jāturpina. Fakultātes sastāvā ir Logopēdijas centrs – galvenais metodiskais un pētniecības 
atbalsts studiju programmai “Logopēdija”, kā arī šāda satura studiju kursiem citās virziena programmās. 

Zinātniskajai darbībai paredzēto augstskolas finansējumu no valsts pamatbudžeta veido līdzekļi, ko 
konkursa kārtībā (projekti) iegūst augstskolā strādājošie zinātnieki, kā arī līdzekļi doktora studiju 
programmām (MK noteikumi Nr. 994, 17. punkts).  

LiepU pamatbudžetā no pašieņēmumiem tiek veidots zinātniskās darbības attīstības fonds, kura 
mērķis ir palielināt starptautiski citējamo publikāciju un monogrāfiju skaitu, atbalstīt dalību starptautiskās 
konferencēs, īpaši tajos gadījumos, kad pētniekiem vai mācībspēkiem nav projektu finansējuma. Fonda 
lielums katru gadu ir mainīgs, tas pilnībā nefinansē visus pieteikumus, tomēr ir veicinājis starptautiski 
citējamu publikāciju stabilitāti vairākos LiepU pētniecības virzienos, arī izglītības zinātnēs.  

Izglītības zinātņu institūts organizē un attīsta pedagoģijas nozares doktorantūru un promociju, 
sadarbojoties ar tiem pedagoģijas nozares LZP ekspertiem, kas strādā tikai fakultātē. LiepU Zinātnes 
padome koordinē visu fakultāšu un zinātnisko institūtu zinātniskās un mācību metodiskās literatūras 
izdošanu izdevniecībā LiePA. Mācību un zinātniskās literatūras izdošanu finansē projekti, fiziskās un 
juridiskās personas, kā arī LiepU pamatbudžetā izdevniecībai paredzētais finansējums. 

 
Zinātniskās pētniecības pārvaldības shēma attiecībā uz studiju virzienu atspoguļota 3. attēlā.  
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3. attēls. 
 Zinātniskās 
pētniecības 

(radošās 
darbības) 

pārvaldības 
shēma studiju 

virzienam  
 

LiepU 
mācībspēku 

zinātniski pētnieciskā un 
radošā darbība un tās 
rezultāti tiek veikta 
saskaņā ar Zinātniskās 
darbības stratēģijā 2016.–
2020. gadam 

noteiktajiem 
mērķiem un 

sasniedzamajiem 
rezultātiem. 

Studiju programmā 
iesaistītie mācībspēki 
darbojas LiepU 
pētniecības struktūrvienībās, piemēram, Kurzemes Humanitārajā institūtā, Izglītības zinātņu institūtā, 
Socioloģisko pētījumu centrā un Mākslas pētījumu laboratorijā.  

Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko apstiprina LiepU 
Senāts. Pārskats par akadēmiskā personāla veikto zinātnisko un radošo darbību pašnovērtējuma ziņojuma 
atskaites periodā ir pievienots 4. pielikumā. Detalizēta informācija pieejama arī LiepU mājaslapā 
https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati.  

 
Pārskats par LiepU pētniecisko darbu 2017. gadā ir pieejams: 

https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278 
Jautājumi, kas skar zinātniskās darbības izvērtējumu,  2017./2018. studiju gadā skatīti 2018. gada 

19. marta Senāta sēdē, ietverot šādus apstiprinātos dokumentus: Liepājas Universitātes 2017. gada 
zinātniskās darbības un zinātniskās kvalifikācijas pilnveides izvērtējums par 2017. gadu; Liepājas 
Universitātes pētniecības tematiskais plāns 2018. gadam;  Akadēmiskā personāla un LiepU darbinieku 
zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plāns 2018. gadā. 

Akadēmiskā personāla zinātniskās un radošās darbības rezultāti ir atbilstoši MK Studiju 
programmu licencēšanas noteikumiem Nr.230, attiecībā uz nepieciešamajiem kvalitatīvajiem rādītājiem 
studiju virzienam piesaistītajam akadēmiskajam personālam. 4.pielikumā ir pievienots mācībspēku 
zinātnisko publikāciju saraksts recenzējamos izdevumos, izdotie mācību līdzekļi, pētniecības projekti un 
mākslinieciskās jaunrades sasniegumu saraksts, kas raksturo studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā 
personāla profesionālo kompetenci docējamo studiju kursu nodrošināšanā. Tā kā studiju virziena 
realizācijā ir iesaistītas visas LiepU fakultātes, tad arī zinātniskās pētījuma jomas ir plaša spektra, piem., 
māksla, humanitārās zinātnes, matemātika, informātika, dabaszinātnes, kā arī sociālās zinātnes. 
Zinātniskos pētījumus augsti vērtētās datu bāzēs Web of Science un SCOPUS ir publicējuši gan LiepU 
pētnieki, gan akadēmiskā personāla pārstāvji, piem., A.Samuseviča, A.Līdaka, V.Frišfelds, A.Grickus, 
I.Miķelsone, A.Kastiņš, L.Pavītola, I.Klāsone, D.Bethere, P.Jurs u.c. Savukārt radošās darbības jomā 
izcili sasniegumi ir I.Valcei, I.Klāsonei, O.Blauzdei, H.Erbam, M.Krūmiņam, R.Gabaliņam u.c. 

Studiju virzienam piesaistītie jomas profesionāļi visiem ir darba stāžs profesionālās darbības jomā, 
kas atbilst kritērijiem (MK noteikumi Nr. 230, 18.4.punkts). Daļa jomas profesionāļu ir aktīvi 
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iesaistījušies gan starptautisku projektu aktivitātēs, gan arī reflektē savu profesionālo pieredzi 
starptautiskās publikācijās, piem., V.Pole, E.Ņikiforova, K.Žīmante I.Griškēviča, J.Dehtjars, L.Gaile, 
Z.Tumševica u.c., savukārt I.Kalniņa iesaistījusies projektu aktivitātēs gan kā to vadītāja, gan dalībniece. 

Atsevišķu mācībspēku, kas ievēlēti 2015./2016. studiju gadā, publikāciju skaits ir norādīts 
proporcionāli nostrādātajam laikam studiju programmas īstenošanā, piem., D.Kūma, D.Barute, kam ir arī 
pedagoģiskā darba stāžs skolā. Daļa akadēmiskā personāla, kas savas zinātniskās darbības rezultātus 
prezentējuši 2016.gada 2. pusgadā, piem., 2. starptautiskajā mūžizglītības konferencē ICLEL-2016, kur 
publikācijas ir paredzētas citājamos žurnālos un Web of Science datu bāzē, ir norādījuši, ka raksti ir 
iesniegti un pieņemti publicēšanai. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās un radošās darbības rezultātu integrācija studiju procesā 
nodrošina studiju kursu programmu satura pilnveidi un veicina studentu pētniecisko darbību. Docētāju 
pētnieciskais darbs atspoguļojas studiju kursu saturā kā novitāte, bet sagatavotie mācību līdzekļi sekmē 
studiju kursu apguvi, palīdz veiksmīgāk organizēt patstāvīgo darbu un atvēl vairāk laika diskusijām. 
Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās problēmas 
mūsdienu pedagoģiskajā procesā saistībā ar profesionālo kvalifikāciju apakšvirzieniem, piemēram, 
izglītības un audzināšanas problēmu risināšana mainīgajā sabiedrībā, skolotāju izglītības problēmu 
kvalitatīvā analīze un attīstības perspektīvas ilgtspējīgas darbības kontekstā multikulturālā sabiedrībā, 
studentu veselīga dzīvesveida izpratne un veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās, pāreja no 
pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska problēma, skolas pedagoģija – mācību 
priekšmetu didaktika, mākslas pedagoģijas elementu izmantošana darbā ar bērniem un dabas zinību 
metodisko aspektu īstenošana, muzikāli radošās darbības, instrumentspēles un mūzikas mācības 
metodikas aspekti u. c. 

Studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību –  akadēmiskā personāla 
pētnieciskās darbības integrācija studiju procesā izpaužas kā viņu zinātniski metodiskajās publikācijās 
atspoguļoto pētnieciskās darbības metožu un secinājumu ieviešana praksē, atbilstošu bakalaura un 
maģistra darbu tēmu piedāvāšanā studentiem un studējošo iepazīstināšanā ar pētniecības metožu 
izmantojumu šo darbu izstrādē. Studiju virziena studentu pētījumu tematika un pētnieciskās darbības 
virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu pedagoģiskajā procesā saistībā ar izvēlēto 
specializāciju. Pētījumi gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši studiju programmu 
specifikai un atspoguļo konkrētus pedagoģiskā procesa aspektus saistībā ar studiju programmas 
izvirzītajiem mērķiem, piemēram: Skolēnu sagatavošana matemātikas stundās ar ekonomikas attīstību un 
finansēm saistītu uzdevumu risināšanai, IKT izmantošana svešvalodas stundās, Starppriekšmetu saiknes 
aktualizācija mūzikas mācībā, Skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanas iespējas vidusskolā, 
Mācību motivācijas veidošana vidusskolas posma skolēniem, Mākslinieciskās darbības pilnveidošanas 
iespējas kulturoloģijā, Radošo metožu un darba formu izmantošana krievu valodas kā svešvalodas 
stundās, Skolēnu rakstīto tekstu izmantošana radošās rakstīšanas procesā, Rakstu prasmes attīstības 
iespējas multikulturālā skolas vidē u. c. 

Studējošie piedalās arī konferencēs – gan kā referenti, gan organizētāji. Tā, piemēram, Larisa Petre 
(2016. gada absolvente) piedalījās 13.starptautiskā zinātniskā konferencē „Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva” ar referātu (kopautorībā ar Dr. paed. Marinu Noviku): Выбор текста для чтения на 
русском как иностранном языке в средней школе (Lasāmā teksta izvēle krievu valodas kā svešvalodas 
stundās vidusskolā), savukārt Laura Lazdupa (2016. g. absolvente) ir Erasmus+ projekta 
Numeracy@English koordinatore Kalētu skolā. Tas ir skolu partnerības projekts ar mērķi veicināt 
matemātikas un svešvalodu tiešās un starpnozaru prasmes, izmantojot inovatīvas metodes 
(http://kaletuskola.lv/lv/projekti). Oļesja Adilova (PMSP „VIS” studente) piedalījās 12. starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” ar referātu  Integrētas stundas 
svešvalodu apguvē pamatskolā. Daļēji ir īstenota studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku 
zinātnisko darbību. Inovatīvu tēmu un praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā ar 
mācībspēku zinātnisko darbību vairāk tiek īstenota maģistra darbos. Aktuālākie maģistrantu 
pētījumi tiek publicēti studentu zinātnisko rakstu krājumos. Taču šos sasniegumus nevar uzskatīt par 
pietiekošiem, tāpēc būtu jāpalielina gan docētāju un studentu kopīgie pētījumi, gan  maģistra darbu 
pētniecisko rezultātu publicitāte. 

Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji un studenti ir iesaistījušies ERAF, ESF 
projektos, NORD Plus, gan ERASMUS projektos sadarbībā ar Latvijas un citu valstu augstskolām.  

Var secināt, ka docētāju aktivitāte atskaites periodā ir bijusi saistībā ar dažādu ESF projektu 
realizāciju, atbilstoši pārstāvētajai pētniecības jomai un docējamajiem kursiem – piemēram, ESF projekts 
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„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana”, „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide”, „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 
atbalsta sistēmas izveide”, „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” Projektu rezultātā paredzēta pedagogu studiju programmu izveide, pilnveide un īstenošana, kā 
arī metodisko materiālu izstrāde izglītības procesa nodrošināšanai (J. Grava, S. Lanka, A. Līdaka, 
A. Samuseviča, L. Pavītola, I. Miķelsone, L. Latsone, D. Bethere u. c.). 
Nozīmīgākie nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskie un radošie projekti, kas realizēti atskaites 
periodā, iesaistoties gan studentiem, gan docētājiem, ir atspoguļoti 9. tabulā, savukārt detalizēts īstenoto 
projektu aktivitāšu raksturojums atrodams LiepU zinātniskās un radošās darbības pārskatos 
(https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati) un Studiju virziena ziņojumam pievienotajā Pielikumā  

 
9. tabula 

Būtiskākie atskaites periodā realizētie projekti 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 

LiepU –
projekta 
īstenotājs 
/partneris 

Projektā 
iesaistītais 
akadēmiskais 
personāls 

Projektā iesaistītie 
studējošie/ jomas 
profesionāļi 

Projekti, kuros iesaistīti studenti un jomas profesionāļi – ieguvumi: 
● starptautiska pieredze, profesionālās kompetences pilnveide, 
● sadarbības un līdzdalības izpratne un īstenošana darbībā, darbs komandā, 
● sadarbība ar izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldi, pilsētas Domi, 
● atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu, 
● studiju procesa kvalitātes pilnveide. 

1. ERASMUS IP Intercultural Education for 
Sustainability – wise education for a decent life 
(IES) (2013) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Svetlana 
Lanka, 
Anita Līdaka 
 

Normunds 
Karpičs, Jeļena 
Dzērvēna (PBSP 
„Skolotājs”) 

2. ERASMUS IP Using schools for developing 
European Citizenship (USDEC3), 2014 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Svetlana 
Lanka, 
Anita Līdaka 
 

Grēta Parfjonova, 
Dairis Šinkevičs 
(PBSP 
„Skolotājs”), 
Līga Kalniņa 
(PBSP 
„Logopēdija”) 

3. COMENIUS CREANET – Network on Creativity 
in Preschool Education. (Nr.510473-2010-LLP-
IT-COMENIUS-CNW) 
 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Linda Pavītola,  
Ilze Miķelsone, 
Jana Grava, 
Juris Pavītols 
 

Liepājas Kristīgā 
PII: Vineta Pole, 
Nora Kirhnere, 
Studenti: Linda 
Beča, Linda 
Stiebre (PBSP 
„Skolotājs”), Ilze 
Ābele (PMSP 
„VIS”) 

4. Erasmus+ KA2 Partnerības projekts Enhancing 
quality in ECEC through participation ECEC 

(Early childhood education and care) (2015 – 
2017) 
 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Linda Pavītola, 
Jana Grava 
 

Vineta Pole 
(Liepājas kristīgā 
PII) un 3 Liepājas 
PII 

5. ESF Projekts Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 
(Vienošanās 
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Dina Bethere,  
Anita Līdaka, 
Santa Striguna 
 

Anna Plostniece, 
Janīna 
Ponomarjova 
(spec.izglības 
ekspertes) 

Projekti, kuros iesaistīts akadēmiskais personāls – ieguvumi: 
akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, 
mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveide, 
pētījumu rezultāti, tālākizglītības programmu izstrāde, 
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studiju kursu pilnveide, 
studiju procesa kvalitāte. 
6. ESF un VISC projekts Izglītojamo ar 

funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide 
Vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 
1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Gundega 
Tomele 

 

7. Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi 
sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās 
iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTEREHI 
(2014 – 2017) (Nr 10-4/VPP-8/7) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Dina Bethere, 
vadošā 
pētniece 

 

8. Erasmus LLP Network Tuning Standards & 
Quality of Educational Programs for Speech-
Language Therapy in Europe (NetQues) 
(177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 
 

Baiba Trinīte 
 
 

 

9. 2011.–2013. ESF projekts „Izglītojamo ar 
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide”, 
(Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001
) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Dina Bethere, 
Kaiva Žīmante 

 

10. Erasmus+ KA2 Project Infinitus (2014 – 2016) 
(Nr. KA200-2014-005) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Dina Bethere, 
Ingūna 
Griškēviča 

 

11. ESF Using Schools for Developing European 
Citizenship 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Aira Klampe, 
Indra Kalniņa 

 

12. COMENIUS Transitions and multilingualism – 
TRAM (2009–2013) 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 
 

Dina Bethere, 
Linda Pavītola 

 

13. LIFE+ project Baltic Info Campaign on 
Hazardous Subsatances Nr. LIFE10 INF/EE/108 

LiepU – 
sadarbības 
partneris 

Olga Glikasa 
Ludmila Karule 

 

Projekti radošās darbības jomā – ieguvumi: 
attīsta un pilnveido studentu un docētāju radošo pašizpausmi, 
starptautiska pieredze radošās darbības jomā, 
apakšvirziena Mūzikas skolotājs studentiem – profesionālo prasmju pilnveide starptautiskā kontekstā, 

muzicēšanas prasmju pilnveide. 
14. VKKF projekts Liepājas Universitātes sieviešu 

kora „Atbalss” dalība 2. Eiropas Koru spēlēs 
Magdeburgā, Vācijā (2015.)  

LiepU – 
projekta 
īstenotājs 

Ilze Valce LiepU koris 
„Atbalss” 

15. VKKF projekts Aizputes izcilās personības 
mūzikā. (2015-2016) 

LiepU – 
projekta 
īstenotājs 

Ilze Valce LiepU koris 
„Atbalss” 

16. VKKF projekts Kurzemes Dziesmu svētki (2015-
2016).  

LiepU – 
projekta 
īstenotājs 

Ilze Valce LiepU koris 
„Atbalss” 

 
2017./2018. studiju gadā  tiek uzsākti/īstenoti šādi projekti: 

1. MOKKA Modellentwicklung: Kunst und Kreativitiit als Alternative” (ERASMUS+), A.Līdaka 

2. “Improving the Initial Education of Adult Immigrants” (ERASMUS+), A. Līdaka 

3. “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve” 4.2.1.2/17/I/014 (ERAF) K. Baltputns; 

4. “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un 
verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001(ERAF) 
B. Trinīte; 
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5. “Kompetenču pieeja mācību saturā” 8.3.1.1/16/I/002 (ESF) D. Bethere 

6. “Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana Kurzemes reģionā” 8.3.2.1/16/I/002 
(ESF) I. Ozola 

7. “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas 
universitātē”,Nr.1.1.1.5/18/I/018 (ERAF) Inga Vasermane 

8. “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU”, 8.2.1.0/18/I/002,(ESF)Linda Pavītola 

9. “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – 
logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, 8.2.2.0/18/I/003”, (ESF) Līga Krūmiņa, 

10. “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē , 8.2.3.0/18/A/017”, (ESF) Inta 
Kulberga 

11. “Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro 
sensorimotor disorders” (Interprof),(Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma) Inga 
Vasermane. 
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9. Informācija par ārējiem sakariem 

9.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 

10. tabula 
Informācija par sadarbības ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības partneriem ietekmi uz studiju virziena īstenošanu 

 
N.p.k. Sadarbības partneri Sadarbības saturs Sadarbības ietekme uz studiju programmām 

Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar sociālajiem partneriem 

1.  Liepājas pilsētas 
dome 

Katru gadu piešķir 
finansējumu ārzemju 
viesdocētāju piesaistei un 
studiju procesa 
nodrošināšanai.  

1) Maria Teresa Santos (Bejas Politehniskais institūts, Portugāle) laika periodā no 24. līdz 28. novembrim 
vadīja seminārus un lekcijas par tēmu „The challenges of Inclusive Education at school and class level” 
skolotāju programmas studentiem.  

2) Pedro Jose' Arrifano Tadeu (Guardas Politehniskais institūts, Portugāle) laika periodā no 25. līdz 
28.novembrim vadīja praktiskās nodarbības un seminārus „Construction and Exploration of Tangram”, 
„Solving problems by using the Tangram” pedagoģijas jomas un sociālās labklājības jomas studentiem. 

3) Mogens Larsen Stenderup (University of Northern Jutland, Dānija) laika periodā no 14.oktobra  līdz 
27.oktobrim 2013. gadā vadīja seminārus un  lekcijas par tēmu „Izglītības tīkla izpratne un konstruēšana: 
improvizācijas un radošuma izpēte. 

4) Britta Nørgaard (University College of Northern, Dānija) laika periodā no 24.10. - 30.10.2012. gadam 
vadīja lekcijas un seminārus, atklājot jaunākos sasniegumus izglītībā, vadīja studiju kurus ”Professional 
work in the moderns society: central themes as ethics, recognition, inclusion and communication” (3 ECTS). 

5) Kay S. Dennis, Ed. D. (Park University, ASV) laika periodā no 12.05.- 26.06.2013. vadīja lekcijas un 
seminārus studiju kursā „Intercultural Communication ( 3 ECTS). 

Finansējums tiek izmantots arī profesionāļu piesaistei studiju virziena īstenošanā. 
Konferences 
„2.Starptautiskā 
mūžizglītības un vadības 
konferencē” partneris/ 
 „2nd International 
conference on  Lifelong 
Learning and Leadership for 
All” (ICLEL) 

Studiju virzienā strādājošo docētāju iespējas publicēt savas publikācijas  citējamības datu bāzēs, atbilstoši 
universitāšu kvalitātes kritērijiem: WEB of SCIENCE, SCOPUS. 
Izdevniecības: UVa Online Judge; PEGEM AKADEMI; International Journal of Human Sciences 

2.  Liepājas Izglītības 
pārvalde (LIP) 

Prakšu vietu nodrošināšana 
studējošajiem 

Noslēgts abpusējs līgums, kas ļauj realizēt pedagoģiskās prakses visās Liepājas pilsētas pirmsskolas un 
vispārizglītojošajās mācību iestādēs, kā arī internātpamatskolā. 
Docētāji tiek iesaistīti skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanā. Tiek vadīti semināri skolotājiem 
par zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. LiepU docētāji piedalās  arī skolēnu zinātnisko darbu izvērtēšanā. Tas 
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sekmē topošo studentu pētnieciskās darba iemaņas un veido loģisku skolas  un augstskolas studiju pēctecību.  
LiepU docētāji tiek iesaistīti tālākizglītības programmu īstenošanā, kas sekmē akadēmiskās un empīriskās 
prakses vienotību. 

Papildus vienošanās 
par „Pedagogu aizvietošanas 
un studentu brīvprātīgā 
darba dienestu” 
 

Starp LiepU un LIP ir sadarbības vienošanās par pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba 
dienestu. Pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba dienests ir Liepājas Universitātes pedagoģisko 
un citu programmu studējošo brīvprātīgs darbs ar mērķi nodrošināt pedagogu aizvietošanu un/vai darbojoties 
kā skolotāju palīgiem Liepājas pilsētas izglītības iestādēs pēc Izglītības pārvaldes pieprasījuma. Tādējādi 
studentiem tiek nodrošināta iespēja pilnveidot savas profesionālās kompetences un izprast brīvprātīgā darba 
būtību un nozīmi. Brīvprātīgā dienesta darbība aizsākta 2011. gadā.  2016./2017. studiju gadā aktīvu darbību 
uzsāka  8 studentes. 

Trīspusējs līgums starp 
LiepU, LIP un Liepājas 
pirmsskolas izglītības 
iestādem  sadarbībai ar 
Reggio Emilia pirmsskolas 
izglītības iestādi 
„Lazdynelis” Viļņā, Lietuvā. 

Studējošiem ir iespēja apgūt Reggio Emilia izglītības pieeju, praktizēties tās īstenošanā. Atbilstoši tai, LiepU ir 
izveidots Radošuma centrs. Tajā gan docētāji, gan studenti, gan pirmsskolas izglītības skolotāji un pirmsskolas 
audzēkņi var īstenot un apgūt radošas darbības un radošo pašizteikšanos atbilstoši Reggio Emilia izglītības 
filozofijai. 

Sadarbība ar ārvalstu augstskolām 
3.  Gori Valsts 

Pedagoģijas  
universitāti (Gruzija 

Līgums par docētāju un 
studentu mobilitāti, kopīgu 
projektu un studiju 
programmu izstrādi, dalību 
zinātniskajos pētījumos. 

Ir īstenota docētāju mobilitāte un dalība konferencēs. Attīstot ideju par kopīgu studiju programmu, LiepU 
virzienā „ Izglītība, pedagoģija un sports” tiek piedāvāta PMSP „Vispārējais izglītības skolotājs” 1.gads angļu 
valodā, kas interesentiem no citām valstīm, t.sk. no Gruzijas sniegs iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu 
izglītībā. 
 
 

4.  Jozefa Pilsudska 
Varšavas Fiziskās 
izglītības akadēmiju 

Trīspusējs līgums starp 
LiepU Jozefa Pilsudska 
Varšavas Fiziskās izglītības 
akadēmiju un Latvijas 
Sporta pedagoģijas 
akadēmiju par savstarpēju 
sadarbību un atbalstu 
zinātnes stiprināšanā un 
attīstīšanā, zinātniskā 
personāla izaugsmē. 

Sadarbības rezultātā ir noteikti kopīgie zinātniski pētnieciskie virzieni: (1) ģimenes sports; (2) holistiskā pieeja 
bērna audzināšanā ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolas izglītībā Latvijā un ārvalstīs; (3) fiziskās aktivitātes 
līmeņa novērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem; (4) fiziskās sagatavotības novērtēšana pirmsskolas vecuma 
bērniem; (5)  fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmu izstrāde pirmsskolas 
vecuma bērniem; (6) kopīgu ģimenes pasākumu organizēšana un vadīšana u.c. 
Tādējādi PBSP „Skolotājs” apakšvirzienā sporta un deju skolotājs studējošie praktizējas apgūt prasmes 
darboties un izmantot datorprogrammu  cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa diagnostikai  „OMEGA –M”. 
Visu trīs augstskolu docētāji un studenti piedalās kopīgos metodiskos semināros un apgūst praktiskas iemaņas 
ģimenes sporta organizēšanā (konkrēti apakšvirziena „pirmsskolas izglītības skolotājs” docētāji un studenti). 

5.  Sakarijas Universitāti 
(Turcija) 

Sadarbības līgums par 
kopdarbību starptautiski 
zinātniskas konferences 
organizēšanā.  

Konference tika īstenota Liepājas Universitāte, 21.-23.07.2016. Skat. http://iclel.com Konferences publikācijas 
iekļautas citējamības datu bāzēs, atbilstoši universitāšu kvalitātes kritērijiem: WEB of SCIENCE, SCOPUS. 
Izdevniecības: UVa Online Judge; PEGEM AKADEMI; International Journal of Human Sciences. 
Konferencē piedalījās 15 virzienā strādājošie docētāji 
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6.  Guardas Politehnisko 
institūtu (Portugāle) 

Sadarbības līgums par 
studentu un mācībspēku 
apmaiņu ERASMUS+ 
programmas ietvaros.   

Skatīt informāciju par LiepU Erasmus+ studentu dalību mobilitātē (9. pielikums) 

7.  Bejas Politehnisko 
institūtu (Portugāle) 

Bilaterālais sadarbības 
līgums ERASMUS+ 
ietvaros skolotāju 
sagatavošanas un izglītības 
zinātnes jomās.  

Skatīt informāciju par LiepU Erasmus+ studentu dalību mobilitātē (9. pielikums) 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām 
8.  Latvijas Universitāti, 

Daugavpils 
Universitāti, Rīgas 
pedagoģijas un 
Izglītības vadības 
akadēmiju,  

Sadarbība studiju procesa 
pilnveidošanā un attīstībā, 
zinātniski pedagoģiskās un 
pieredzes apmaiņā, kopīgu 
programmu īstenošanā, 
studiju iespēju 
nodrošināšana studiju 
programmas darbības  
pārtraukšanas gadījumā. 

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti tiek organizēti ikgadējie maģistrantu lasījumi, 
zinātniski metodiskās konferences . 
Tiek īstenota kopīga e-studiju programmas ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, asociācijām 
9.  Starptautiskās 

Izglītības 
Humanizācijas 
akadēmijas (IAHE)/ 
International 
academy for the 
humanization of 
education 

Starptautisku konferenču 
organizēšana, projekti, un 
publikācijas. 

Dalība konferencēs, kongresos, projektos ļauj izprast jaunākās izglītības tendences un iekļaut tās studiju kursos 
un studentu zinātniski pētniecisko darbu organizācijā un vadībā. 
Sīkāka info par sadarbību, projektiem, konferencēm – skat.  
http://www.uni-hildesheim.de/iahe/index.php/ru/component/content/?view=featured 

10.  Eiropas logopēdu 
asociācija (CPLOL) 
un Latvijas logopēdu 
asociācija) 

Studiju programma 
„Logopēds” veidota pēc 
Eiropas logopēdu asociācijas 
(CPLOL)2 logopēdu 
pamatizglītības standarta 
Revision of the Minimum 

Studiju programmas Logopēdija realizācijā tiek ievērotas CPLOL un Latvijas logopēdu asociācijas (turpmāk 
LLA) definētās vadlīnijas logopēdijas speciālistu izglītībā – studiju un zinātnisko pētījumu logopēdijā, 
izglītības un medicīnas zinātnēs vienotība, kā arī izglītība komunikācijas, runas un valodas traucējumu 
profilakses kontekstā. Studiju programmas ietvaros notiek studentu, speciālistu un sabiedrības informēšana un 
izglītošana par jaunākajiem sasniegumiem logopēdijas jomā Latvijā un pasaulē.  
 

                                                             
2 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes- Logopèdes de l’Union Européenne/ Standing Liaison Committee of E.U. Speech and language therapists and logopedists 
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Standard for Initial 
Education3. 

11.  Starptautiskā 
Kooperatīvās 
mācīšanās asociācija 
/ International 
Association for the 
Study for 
Cooperation in 
Educatuon (IASCE)  
un Latvijas 
Augstskolu pedagogu 
sadarbības asociācija 
(LAPSA) Latvian 
Association for 
Cooperation in 
Education (LACE) 
 

LAPSA un LiepU 
Pedagoģijas un sociālā draba 
fakultātes līdzdalība un 
partnerība konferenču un 
semināru organizēšanā un 
vadīšanā.” 

LAPSA piedalījās  Liepājas pilsētas domes Izglītības projektu līdzfinansēšanas konkursā un īstenoja projektu 
„Liepājas Universitātes un Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu partnerība 
ilgtspējīgai attīstībai mūžizglītības kontekstā” (Līguma Nr.: LIP/2016-13.) Projekta   realizācijā tika iesaistīti 
sadarbības partneri -  LiepU un Sakarijas Universitāte (Turcija). Mērķi - veicināt Liepājas Universitātes, 
Liepājas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu partnerību un izpratni par izglītību ilgtspējīgai 
attīstībai mūžizglītības kontekstā, aktivizējot docētāju un skolotāju sadarbības pieredzi vietējā kopienā,  
veicināt LiepU docētāju un studentu, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu direktoru un 
skolotāju izpratni par aktualitātēm Eiropas un pasaules izglītības telpā, partnerības īstenošanu kopienas 
ilgtspējīgai attīstībai, kā arī partnerības tīklojuma izveidi kopienā un ārpus tās. Galvenie pasākumi, kas tika 
organizēti mērķgrupām bija  ASV un Itālijas  profesoru vieslekcijas un starptautiski organizēti darbsemināri, 
kuros, balstoties uz principu “mācīšanās darot un darot mācīties” bija iespēja attīstīt un pilnveidot partnerības 
un līdzdarbības izpratni. 
 
LAPSA sadarbībā LiepU PSDF un citās organizācijām un augstskolām īstenoja Eiropas gada attīstībai 
2015. projektu „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā”/ 
Partnership of NGOs and HEIs (Higher Education Institutions) for Development Cooperation in Education. 
Projekts veicināja NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerību attīstības sadarbībai izglītībā, 
izstrādājot un īstenojot partnerībā balstītus izglītības pasākumus Latvijas augstskolās un NVO, formālās, 
neformālās, informālās izglītības iestādēs, tādējādi aktivizējot docētāju, studentu un mentoru attīstības 
sadarbības pieredzi dažādos izglītības līmeņos, un veidot solidaritāti attīstības sadarbībai globālā kontekstā ar 
partneriem attīstības valstīs. Rezultātā tika izstrādāta glokalizācijas metodoloģija, izstrādāta vienota izpratne 
par attīstības sadarbības saturu, kas tika integrēta augstskolu skolotāju studiju programmās. Izveidoti 10 izvēles 
studiju uzdevumi. Projekta rezultāti publicēti: Miķelsone, I., Odiņa, I., Grigule, L.(2016). Globālās izglītības 
saturs attīstības sadarbībai formālā un neformālā izglītības vidē. /Pedagoģija: teorija un prakse VIII. 
Pedagoģija- attīstības sadarbībai. Liepāja: LiepU– 81.-94. lpp. ISSN1407-9143. 
Projektā līdzdarbojās starptautiskie partneri no Gori Valsts Pedagoģijas  universitāti (Gruzija). 
 
Skat. –www.lapas.lv 

12.  KASTALIA – 
Skolotāju izglītības 
sadarbības tīklojums 
Eiropā (The Teacher 
Education Network 
in Europe) 

Tiek aktualizēta studējošo 
un docētāju mobilitāte, kā 
arī sekmēta sadarbība 
dažādās izglītības jomās un 
visos izglītības līmeņos 

Sadarbības tīklojums iekļauj 15 augstākās izglītības institūcijas, kas nodrošina plaša spektra skolotāju izglītību 
visos izglītības līmeņos. Ikgadējos semināros tiek iepazītas dažādu valstu izglītības sistēmas (piem., Somijas 
2016.g., Horvātijas 2015.g., Portugāles 2014.g. utt.) un nozīmīgākie aspekti tiek izzināti un iekļauti studiju 
programmas saturā, rosinot studentu motivāciju dalībai ERASMUS+ apmaiņas programmā un prakšu iespēju 
izmantošanā. KASTALIA informatīva rokasgrrāmata pieejama  
https://issuu.com/michelevanleke/docs/kastalia_handbook_2016. 

                                                             
3 http://cplol.eu/images/Documents/education/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf 
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9.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana 
un ietekme uz studiju un pētniecības procesu 

LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, 
ārvalstu studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. 
Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes 
kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un piesaistīt 
ārvalstu pasniedzējus. 

LiepU internacionalizācijas plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz LiepU stratēģiju 2016.-2020. gadam (skatīt 11. tabulu). 
11. tabula 

 
Liepājas Universitātes internacionalizācijas plāns 2016.–2020. gadam 

 
I. Ārvalstu studentu skaita pakāpeniska palielināšana  

Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Rādītāja vērtība 

 2016                             2020 
Finansiālais avots 

Dalība starptautiskās programmās, izglītības izstādēs un to lietderības analīze    
Dalība starptautiskajā Erasmus+ 
programmā 
 

Projektu pieteikumi kredītu mobilitātēm uz 
Serbiju, ASV, Krieviju, Kazahstānu, Koreju, 
Gruziju 
Pilna laika studentu piesaiste no Serbijas, 
Krievijas, Kazahstānas, Korejas, Gruzijas. 
Papildus līdzekļi organizatorisko izdevumu 
segšanai. 

Šobrīd realizējam Erasmus+ 
projektu ar ASV, tikko 
apstiprināts projekts ar 
Serbiju 

Realizēti vismaz 3 
apstiprināti projekti ar 
dažādām valstīm – notiek 
apmaiņas studentu un 
vieslektoru uzņemšana 

ERASMUS+ 
finansējums  

Dalība Latvijas Augstākās izglītības 
centrā Indijā „Study in Latvia”  

Nostiprināta sadarbība starp Latvijas un Indijas 
augstākās izglītības iestādēm. 
Samazinātas reklāmas izmaksas. 
 

Vismaz 5 studenti no Indijas 
bakalaura programmās un 3 
studenti maģistra 
programmās 

Vismaz 10 studenti no 
Indijas bakalaura 
programmās un 5 studenti 
maģistra programmās 

1400,00 EUR 
(dalības maksa gadā, 
LiepU budžets)  

Dalība Augstākās izglītības eksporta 
apvienībā (AIEA)  

Vienots portāls www.studylatvia.eu  par 
izglītību Latvijā, t.sk., LiepU. 
Daļēji segtas dalības maksas ārvalstu izglītības 
izstādēs. 
Informācijas par LiepU iekļaušana 
starptautiskajos reklāmas materiālos 
(drukātajos, interneta portālos u.c.); video 
īsfilmu veidošana par LiepU 

Nodrošināta informācijas 
pieejamība par studiju 
iespējām LiepU 

Nodrošināta informācijas 
pieejamība par studiju 
iespējām LiepU 

1000,00 EUR (dalības 
maksa gadā, LiepU 
budžets) 

Palielinājies studentu skaits no valstīm, kurās Minimālais studentu skaits Minimālais studentu skaits LiepU budžets 
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LiepU piedalījusies izstādēs  
Palielinājies lietišķo kontaktu un partneru 
skaits. 
Iespēja tikties ar studentiem klātienē, veikt 
eksamināciju.  

katrā bakalaura studiju 
programmā – 10; katrā 
maģistra studiju programmā 
– 5. 

katrā bakalaura studiju 
programmā – 15; katrā 
maģistra studiju 
programmā – 10. 

Liepājas pilsētas starptautiskās 
sadarbības tīkla izmantošana  

Informācijas par LiepU studiju piedāvājumu 
ārvalstu pilna laika studentiem iekļaušana 
Liepājas pilsētas Domes prezentācijas 
materiālos.  
LiepU līdzdalība Liepājas pilsētas Domes 
starptautiskajās vizītēs. 

Mērķtiecīga informācijas par 
studiju iespējām LiepU 
sasaiste ar Domes 
informāciju 

Mērķtiecīga informācijas 
par studiju iespējām LiepU 
sasaiste ar Domes 
informāciju 

Domes finansējums 

LiepU Ārzemju sakaru daļas, studentu un absolventu dalība sadarbības tīklos un 
aktivitātēs: 

   

Aktīva organizācijas Erasmus 
Student Network (ESN),  kurā 
darbojas LiepU studenti, atbalstīšana  

Aktīvākas komunikācijas veicināšana starp 
esošajiem pilna laika ārvalstu studentiem un 
potenciālajiem reflektantiem no ārvalstīm.  

Tiek veicināta ārvalstu 
studentu ātrāka integrācija 

Tiek veicināta ārvalstu 
studentu ātrāka integrācija 

~ 500,00 EUR 
(Erasmus+ budžets) 

Dalība tiešsaistes mārketinga 
aktivitātēs: 
www.masterstudies.com, 
www.bachelorstudies.com, 
platforma DreamApply, 

Lielāks ārvalstu studentu pieteikumu skaits Uzņemti vismaz 3 studenti 
bakalaura un maģistra 
programmās 

Uzņemti vismaz 10 
studenti bakalaura un 
maģistra programmās 

3000,00 EUR (LiepU 
budžets) 

Paplašināts studiju programmu un vasaras skolu piedāvājums svešvalodās:     
Jaunu studiju programmu izstrāde 
angļu valodā 

Papaplašināts studiju programmu piedāvājums – 
studiju programmas “Eiropas valodas un 
kultūras studijas” piedāvājuma izstrāde angļu 
valodā. 
Palielinājies ārvalstu pilna laika studentu skaits. 

2016. gada rudenī uzņemti 2 
studenti 

Stabila studentu plūsma 
(vismaz 10 uzņemti 
studenti) 

LiepU budžets 

Vasaras skola potenciālajiem pilna 
laika/ apmaiņas programmu 
studentiem 

Popularizēta LiepU ārvalstu studentu vidū. 
Pieaudzis ārvalstu studentu skaits. 
 

Noorganizēta vasaras skola Noorganizēta vasaras 
skola 

Izdevumu segšana no 
iemaksātajām dalības 
maksām. 
Dalība VIAA projektā 
par dalības maksas 
segšanu un vieslektoru 
piesaisti 

Starptautiskas starpnozaru LiepU 
doktorantu un jauno zinātnieku 
konferences/ semināri/ skolas. 

Doktorantu zinātnisko kontaktu paplašināšana. 1  Vismaz 2  Projektu finansējums 
Dalības maksa 
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LiepU administratīvo procedūru pilnveide un informatīvo materiālu izstrāde 
svešvalodās: 

   

Izstrādāta un aktualizēta ārvalstu 
studentu uzņemšanas kārtība  

Ar Senāta lēmumu apstiprināta ārvalstu 
studentu uzņemšanas kārtība 2016.-2020. 
gadam. 
Kārtības īstenošanas pārraudzība un pilnveide. 

Izstrādāts dokuments Aktualizēts dokuments  

Aktuālās informācijas un reklāmas 
nodrošināšana (stendi, bukleti, 
informācijas lapas, LiepU interneta 
vietne angļu valodā  u.c.)  

Izdoti bukleti angļu valodā par LiepU; 
informācijas lapas angļu valodā; reklāmkarogi 
u.c. 

Regulāra informācijas 
aktualizēšana 

Regulāra informācijas 
aktualizēšana 

LiepU budžets 
ERASMUS+ projekta 
budžets 
 

II. Starptautiskas studiju vides nodrošināšana  

Rīcība Rezultatīvais rādītājs 
Rādītāja vērtība 

 2016                            2020 
Finansiālie izdevumi, 

EUR 
LiepU nodrošina atbilstošu svešvalodu prasmju un starpkultūru komunikācijas 
izpratnes līmeni: 

   

Studiju programmas ārvalstu 
studējošajiem īsteno kvalificēti 
pasniedzēji, kuru studiju programmas 
īstenošanas svešvalodu līmenis  B2 vai 
augstāks, nepieciešamības gadījumā 
nodrošinot svešvalodas kursus. 

Pakāpeniski pieaug to LiepU docētāju skaits, 
kuriem izsniegts starptautisks vai valodu centra 
izsniegts sertifikāts. 

Precizējama svešvalodu  
kursu nepieciešamība 

Pieaudzis pasniedzēju 
skaits ar svešvalodu līmeni 
B2 un augstāku 

LiepU budžets 

Amata pienākumiem atbilstošs 
svešvalodu zināšanu līmenis 
vispārējam personālam, kas strādā ar 
ārvalstu studējošajiem. 

Uzlabojas LiepU servisa kvalitāte. Precizējama svešvalodu  
kursu nepieciešamība 

Paaugstinājies vispārējā 
personāla svešvalodu 
zināšanu līmenis 

LiepU budžets 

Kursi docētājiem, administratīvajam 
un tehniskajam personālam par 
starpkultūru komunikāciju un 
dažādu kultūru atšķirībām 

Noorganizēti kursi, lai sekmētu LiepU docētāju 
un darbinieku izpratni par to, kas jāņem vērā, 
strādājot ar studējošajiem no dažādām valstīm 
un kultūrām. 

Kursu sagatavošana Noorganizēti un īstenoti 
kursi 

LiepU budžets 

LiepU nodrošina latviešu valodas kursu ārvalstu studentiem un veicina viņu 
pilnvērtīgu iekļaušanos studiju un ārpusstudiju vidē: 

   

Latviešu valodas pamatkurss 
ārvalstu studentiem. 

Ārvalstu studenti labāk iekļaujas Liepājas/ 
Latvijas vidē. 

Tiek īstenots latviešu 
valodas pamatkurss 

Tiek īstenots latviešu 
valodas pamatkurss 

 

Neformālās ārpusstudiju 
nodarbības, diskusijas, radošās 
darbnīcas, ekskursijas Latvijas 
vēstures un kultūras iepazīšanai. 

Ārvalstu studenti piedalās LiepU ārpusstudiju 
un neformālajos pasākumos kopā ar Latvijas 
studentiem. 

Regulāri notiek ārpusstudiju 
aktivitātes gan LiepU, gan 
attiecīgajā fakultātē 

Regulāri notiek 
ārpusstudiju aktivitātes 
gan LiepU, gan attiecīgajā 
fakultāte 
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Aptaujas, lai iegūtu informāciju par 
ārvalstu studentu apmierinātību ar 
studiju kvalitāti un procesu, kā arī 
problēmām, ar kurām viņiem ir nācies 
saskarties studijās vai sadzīvē. 

Problēmu izzināšana, analīze un rīcība studiju 
satura, studiju un ārpusstudiju vides pilnveidei.  

Notiek regulāra anketēšana 
un rezultātu izvērtēšana 

Notiek regulāra anketēšana 
un rezultātu izvērtēšana 

 

LiepU veicina ārvalstu viespasniedzēju un vieszinātnieku īpatsvara pieaugumu 
LiepU: 

   

Dalība Erasmus+ projektā (t.sk. 
programmas un partnervalstis, 
piem. ASV, Serbija), kas LiepU ik 
gadu nodrošina vismaz 20 ārvalstu 
vieslektoru. 

Vismaz 20 ārvalstu vieslektoru uzņemšana 
vienā akadēmiskajā gadā. 

Docē 20 ārvalstu 
viespasniedzēji 

Katru studiju gadu par 20 
% pieaug ārvalstu 
viespasniedzēju skaits 

Erasmus+ budžets  

Dalība Erasmus+ 2. pamatdarbības 
aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana 
augstākajā izglītībā partnervalstīs” 

Apstiprināta Liepājas Universitātes dalība 
kopīgajā projektā –„Piloting ECVET to the 
national VET system of Russia and Uzbekistan” 
– LiepU docētāju ārvalstu mobilitātes, 
apmācību organizēšana LiepU u.c. 

Ārvalstu viespasniedzēju 
uzņemšana 

Tiek īstenota aktīva 
mācībspēku apmaiņa 

Erasmus+ budžets 

LiepU gadskārtējās starptautiskās 
zinātniskās konferences tiek rīkotas 
kopā ārvalstu universitātēm un 
pētniecības institūcijām, veicinot 
ārvalstu zinātnieku dalību tajās. 

Konferenču ārvalstu dalībnieku referāti ļauj 
iepazīties ar aktuālajiem dažādu nozaru 
pētījumiem un to autoriem. 

3 ar ārvalstu sadarbības 
partneriem rīkotas 
konferences. 

Vismaz 6 dažādu nozaru 
konferences  

Konferenču 
finansējums. 
Liepājas Domes 
līdzfinansējums. 
Projektu finansējums. 

LiepU īstenotie starptautiskie 
pētniecības projekti piesaista ārvalstu 
pētniekus. 

Projektu dalībnieku pētniecības vizītes LiepU. 
Ārvalstu pētnieku vadītas nodarbības 
studentiem. 

Pieaug ārvalstu pētnieku 
vizīšu skaits un uzturēšanās 
laiks LiepU   

Pieaudzis ārvalstu 
pētnieku vizīšu skaits un 
uzturēšanās laiks LiepU   

Projektu finansējums. 

LiepU attīsta studiju materiālo bāzi un infrastruktūru:    
Svešvalodu un latviešu valodas 
apguves modernizācijai darbojas 
lingafonijas kabinets. 

Palielinātas iespējas individualizētai valodu 
apguvei. 

Iegādāts lingafonijas 
kabinets 

Modernizēts lingafonijas 
kabinets un valodu 
apguves metodika 

LiepU budžets 

Bibliotēka tiek papildināta ar 
zinātnisko literatūru svešvalodās, 
tiek abonētas studiju un pētniecības 
virzienus atbalstošās datu bāzes. 

Tiek iegādāta nepieciešamā literatūra 
svešvalodā. 
Tiek abonētas LiepU studiju virzieniem 
atbilstīgās datu bāzes. 

Tiek nodrošināta studijām 
un pētniecībai nepieciešamā 
literatūra svešvalodās un 
datu bāzu pieejamība  

Tiek nodrošināta studijām 
un pētniecībai 
nepieciešamā literatūra 
svešvalodās un datu bāzu 
pieejamība 

LiepU budžets 
Projektu finansējums 

 
Atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijai par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā (1997), LiepU ir izstrādātas 3 KVS procedūras apmaiņas 
programmas realizēšanai: 
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1) S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=10 
LiepU studentam, dodoties apmaiņas studijās, ir jāveic, sadarbībā ar programmas direktoru, kursu salīdzināšana ar ārvalstīs piedāvātajiem. Tiek izveidots kursu 
salīdzināšanas protokols, kuru jāiesniedz attiecīgajā fakultātē un ĀSD. Pēc atgriešanās LiepU no ārvalstu augtskolas, students veic atkārtotu apgūto studiju kursu 
salīdzināšanu. Pēc salīdzināšanas protokola iesniegšanas LiepU, studentam iegūtie vērtējumi ārvalstu augtskolā tiek ievadīti LiepU LAIS sistēmā. 
2) S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ prakses organizēšana ārvalstīs https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=12 
3) S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. ERASMUS+) uzņemšana LiepU https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=11 
 

Ir izstrādātas divas kārtības: ar rektora 20.10.2014. rīkojumu Nr.65-v apstiprinātas Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem STUDIJU 
MOBILITĀTEI ERASMUS+ apmaiņas programmā un Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem PRAKSES MOBILITĀTEI ERASMUS+ apmaiņas 
programmā. 

Liepājas Universitātes  internacionalizācijas plāna izpilde 2017/.2018. gadā aktualizēta LiepU rīcības plānā, kas Senātā apstiprināts 16.04.2018. Rīcības plāna 
aktualizāciju studiju prorektores vadībā sagatavoja dekāni, Ārzemju sakaru daļas, Mūžizglītības nodaļas un sabiedrisko attiecību daļas speciālisti.Dokuments 
pievienots Senāta sēdes protokolam. 

9.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji  

LiepU studējošo  Erasmus+ mobilitātes apmaiņas programmā (outgoing)  piedalījušies 104 studenti, no tiem 13% studenti no studiju virziena „Izglītība, 
pedagoģija un sports” (studentu sarakstu skatīt 5. pielikumā). Analizējot iemeslus salīdzinoši nelielajai studējošo dalībai apmaiņas programmā, var minēt to, ka: 1)   
studenti paralēli studijām ir uzsākuši darbu. Bieži tas jau ir darbs profesijā, tādējādi studenti izvēlās saglabāt šīs darba attiecības, ko ne vienmēr būs iespējams izdarīt 
aizbraucot apmaiņas programmā; 2) ir zināma nedrošība un nevēlēšanās pieņemt jaunus izaicinājumus; 3) ir gan nepietiekošas valodas prasmes, gan neticība savām 
valodas prasmēm. 

Konstruktīvākā sadarbība ir izveidojusies ar Granādas Universtāti (Spānijā), ko par savu apmaiņas programmas augstskolu ir izvēlējušies 46%  virzienā 
„Izglītība, pedagoģija un sports” studenti. 23% studenti ir devušies uz Guardas Politehnisko institūtu Portugālē (skatīt 12. tabulu) 
 

12. tabula 
Ārvalstu augstskolās studējošo apmaiņas studentu skaits (pa valstīm) 

 
Valsts Studējošo skaits % 
Spānija 6 46% 

Portugāle 3 23% 
Anglija 2 15% 
Dānija 1 8% 

Grieķija 1 8% 
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Ienākošie (incoming) Erasmus+ mobilitātes studenti savu studiju plānu veido gan no savas izvēlētās pamatprogrammas studiju kursiem, gan no citu virzienu 
piedāvātājiem studiju kursiem. Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”  piedāvā šādus  studiju kursus:  „Starpkultūru izglītība”; „ Kultūras mantojums 
izglītībā”; „ Mūzika izglītībā”; „Sociālais darbs pasaulē”;  „Sociālā psiholoģija”; „Kreativitāte izglītībā”; „Kooperatīvā mācīšanās”; „ Karjeras izglītība” (Career 
education); „Instrumentu spēle”; „Ģitārspēle”; „Solo dziedāšana”; „Fitness”; „Pilates”; „Bodybuilding”; „Peldēšana”; Joga”. 
Ienākošo studentu sarakstu skatīt 6. pielikumā, savukārt to dinamika atspoguļota 4. attēlā. 
 

 
 4. attēls. Ienākošo ārvalstu apmaiņas studentu dinamika   

 
Analizējot ienākošo akadēmiskā personāla mobilitāti, līdzīgi kā studējošie, viņi strādā ar vairāku studiju virzienu studentiem. Apmaiņas programmas  

pasniedzēji piedāvā atvērta tipa lekcijas, kurās var piedalīties visi interesenti.  7. pielikumā un 5. attēlā atspoguļota informācija par mācībspēkiem (akadēmiskais 
personāls), kuru ienākošā mobilitāte tika konkrēti pieteikta virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”. 
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5. attēls. Studiju virzienā ienākošā akadēmiskā personāla mobilitāte  
 

Studiju virzienā ienākošās darbinieku mobilitātes ir saistītas ar studiju programmu salīdzināšanu, prakses vietu iepazīšanu. Ienākošas darbinieku mobilitātes 
vairāk ir notikušas no Turcijas augstskolām un Somijas. Par šo mobilitāšu rezultativitāti liecina fakts, ka arī ienākošie studenti ir vairāk no Turcijas augstskolām 
(skatīt 8.pielikumu).  

Savukārt LiepU izejošā akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitāte atspoguļota 9. pielikumā. Studiju virziena docētāji un doktoranti iesaistās ERASMUS 
starptautiskajās aktivitātēs, lasot lekcijas ārzemju augstskolu studentiem, kā arī uzņemot ārzemju augstskolu docētājus Liepājas Universitātē. Ir izveidojusies 
sadarbība ar žurnālu “European Scientific Journal” (profesore A.Līdaka ir redakcijas kolēģijas locekle), Guardas Politehniskā Institūta zinātniskā žurnālu 
„EGITANIA SCIENCIA” (profesore A.Līdaka ir zinātniskās komitejas locekle, profesore I.Klāsone – iesniegto rakstu recenzente), Šauļu Universitātes žurnālu 
"Social Education" (profesore A.Līdaka ir zinātniskās komitejas locekle), Šauļu Universitātes žurnālu „Teacher Education” (profesore A.Samuseviča ir redkolēģijas 
locekle), ilggadēja sadarbība ar Dr. Ulrike Kurth, - Vācijas Kultūras un Izglītības Vestfāles Foruma vadītāju (profesores A.Līdaka, A.Samuseviča, doktoranti P.Jurs, 
M.Priedoliņa, M.Ročāne), Lietuvas Šauļu mākslas galeriju „Laptai” (profesore Inta Klāsone), Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und 
Pädiatrische Fortbildung (starptautiska sadarbība izglītības un zinātnes jomā – G. Tomele), Klaipēdas Universitātes Tālākizglītības institūts (Lietuva) - sadarbība 
pētniecības popularizēšanas jomā starptautiska projekta „Ловкие пальчики и подвижной язык – друзья ребёнка и речи” turpinājuma „Альтернативные и 
творческие методы в превенции речевых нарушений детей” ietvaros (G.Tomele projekta koordinatore Latvijā). 

Sadarbība zinātniskās pētniecības jomā ir izveidojusies arī ar Sakarijas Universitāti (Turcija), starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanā - Starptautiskā 
mūžizglītības un vadības konference/ICLEL- International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All (www.iclel.com), kur zinātniskās redkolēģijas 
locekļu vidū ir asociētās profesores I.Miķelsone un L.Pavītola. Konferences izdotais rakstu krājums tiek indeksēts Web of Science datu bāzē. Asoc.prof. Linda 
Pavītola ir arī zinātniskās redkolēģijas locekle Varmijas Mazūrijas Universitātes (Polija), Sociālo zinātņu fakultātes, Nacionālās starptautiskās konferences 
„Izglītības horizonti” (National Scientific Conference in the series of Educational Horizons) konferences rakstu krājumam. 

Akadēmiskā personāla izejošā mobilitāte atspoguļota 6. attēlā.  
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6. attēls. Akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes pa valstīm (Erasmus+ programma) 
 
Kopsavilkumu akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātei skatīt 13. tabulā. 

13. tabula 
Studiju virziena akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāte 

 

Pārskata 
periods 

Akadēmiskais personāls Studējošie 
Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte 
Skaits* % Skaits % Skaits % Skaits % 

2013./2014.m.g. 10 47 8 42 2 8 6 10 
2014./2015.m.g. 8 32 8 33 1 5 4 15 
2015./2016.m.g 12 38 5 10 2 14 3 14 
2016./2017.m.g.  1 - 7 31 2 15 0 0 
2017./2018.m.g. 9  10  4  6  

 
2017./2018. studiju gadā ienākošie studenti: 

Profesionālā maģistra studiju programmā “Mūzikas terapija” studēja Justs  Juškevičus (JUSTAS JUSKEVICIUS) no Šauļu Universitātes (Lietuva); Laura 
Pereza Velasko (LAURA PEREZ VELASCO) no Granādas Universitātes (Spānija) studiju programmā “Skolotājs” (apakšvirzienā – Pamatizglītības 
skolotājs), Zeinepa Abadana (ZEYNEP ABADAN) no Kodžaeli Univeristātes (Turcijas) studiju programmā “Skolotājs” (apakšvirzienā – Pamatizglītības 
skolotājs). 
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Eda Gamze Erdagi (EDA GAMZE ERDAGI) no Kodžaeli Universitātes (Turcija) studiju programmā “Skolotājs” (apakšvirzienā – Pamatizglītības skolotājs). 
2017./2018. studiju gadā izejošie studenti: 

Renāte Feldmane, Marta Pujāte studiju programmas “Skolotājs” bakalaura līmeņa studentes studēja Lietuvas Izglītības universitātē Lietuvā. 
Madara Ivane, doktora līmeņa studiju programmas “Pedagoģija” studente studēja Vroclavas Karola Lipinska Mūzikas akadēmijā Polijā. 
Vents Tiltiņš, maģistra līmeņa studiju programmas “Sociālais darbs” studēja Svētā Kirila un Metodija Universitātē Bulgārijā. 

 
Jangališeva Madara, studiju programmas “Skolotājs (pamatizglītības skolotājs)” prakse Guardas Egitaneo Valodu skolā (Portugāle). 
Eglīte-Briede Nellija, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” prakse Estonian Unemployment Insurance Fund 
Igaunijā. 

 
 
LiepU starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu ir 
raksturota 14. tabulā. 
  

14. tabula 
Studiju virziena akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes (Erasmus+ programma) 

Pārskata periods 
Akadēmiskā 

personāla pārstāvja 
vārds, uzvārds 

Augstskola, uz kuru pārstāvis devies Apmaiņas mērķis 

2013./2014. st.g. Juris Pavītols Granādas Universitāte (Spānija) Lasīt lekcijas (pedagoģiskās tradīcijas, demokrātijas un kultūras identitātes  
attīstība).  Uzlabot savas profesionālās kompetences, iegūt jaunu pieredzi 
starpkultūru dialoga kontekstā 

 Madara Priedoliņa Granādas Universitāte (Spānija) Lasīt lekcijas (izglītības sistēma Latvijā, nākotnes skolotāju 
pašizglītošanās) . Pieredzes apmaiņas ar Spānijas kolēģiem 

  Jana Grava Kordobas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Ilze Miķelsone Kordobas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Linda Pavītola Granādas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 
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  Svetlana Lanka Sv.Kirila un sv. Metodija Universitāte 
Veļiko Tarnovo 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Anita Līdaka Sv.Kirila un sv. Metodija Universitāte 
Veļiko Tarnovo 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

2014./2015. st.g. Mirdza Paipare Augsburgas Universitāte (Vācija) Lasīt lekcijas (mākslas un mūzikas terapija – Latvijas situācijas 
raksturojumus; mūzikas terapijas elementu izmantošana skolās); 
nostiprinātesošos  un iegūt jaunus kontaktus 

  Olga Blauzde Augsburgas Universitāte (Vācija) Lasīt lekcijas (mūzikas terapijas process;improvizācijas metodes  
teraipeitiskie un pedagoģiskie aspekti); nostiprināt esošos un iegūt jaunus 
kontaktus 

  Anita Līdaka Guardas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Svetlana Lanka Guardas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Linda Pavītola Sakarijas Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Ilze Miķelsone Sakarijas Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Dina Bethere Marmaras Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus. Iepazīt jauno 
partneraugtskolu 

  Jana Grava Marmaras Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus. Iepazīt jauno 
partneraugtskolu 

2015./2016. st.g. Mirdza Paipare Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte 
(Lietuva) 

Lasīt lekcijas (mūzikas terapteits – jauna profesija Latvijā: izgl’tības 
iespējas Latvijā; mūzikas terapijas perspektivas Latvijā);  nostiprināt un 
iegūt jaunus kontaktus 

  Jana Grava Granādas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 
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  Juris Pavītols Zadaras Universitāte (Horvātija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Linda Pavītola Zadaras Universitāte (Horvātija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

2016./2017. st.g. Dina Bethere Rostokas Universitāte (Vācija) Lasīt lekcijas (Latvijas pieredze darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām; 
ikdienas darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām u.c.); nostiprināt un 
iegūt jaunus kontaktus 

  Linda Pavītola Somijas Austrumu Universitāte 
(Somija) 

Lasīt lekcijas (mūzikas izglītība Latvijā Eiropas kontekstā; Latvijas 
mūzikas kultūras mantojums); nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Vineta Pole Lisabonas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

  Jana Grava Lisabonas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

  Anita Līdaka Koimbras Universitāte (Portugāle) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

  Svetlana Lanka Koimbras Universitāte (Portugāle) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

2017./2018. st.g. Olga Blauzde Šauļu Universitāte (Lietuva) Lasīt lekcijas Šauļu Universitātes topošajiem mūzikas skolotājiem 

  Līga Enģele Sakārijas Universitāte (Turcija) Lasīt lekcijas par mūzikas izglītību Latvijā, par latviešu tautas mūziku kā 
nozīmīgu satura daļu mūzikas stundās Latvijā 

  Alīda Samuseviča Šauļu Universitāte (Lietuva) Lasīt lekcijas / vadīt seminārus par Latvijas izglītības reformām; 
nostiprināt esošos  kontaktus 

  Pāvels Jurs Šauļu Universitāte (Lietuva) Lasīt lekcijas / vadīt seminārus par Latvijas izglītības reformām; 
nostiprināt esošos  kontaktus 

  Mirdza Paipare Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija 
(Lietuva) 

Lasīt lekcijas (mākslas un mūzikas terapija – Latvijas situācijas 
raksturojumus; mūzikas terapijas elementu izmantošana skolās); 
nostiprināt esošos  un iegūt jaunus kontaktus 
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  Dina Bethere Granādas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Jana Grava Granādas Universitāte (Spānija) Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Ilze Miķelsone Selčuka Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

  Jana Grava Selčuka Universitāte (Turcija) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 

  Linda Pavītola UCC Universitātes koledža 
Kopenhāgenā 

Lasīt lekcijas par izglītību Latvijā Eiropas kontekstā, par pedagoģiskajām 
tradīcijām un radošu pieeju kultūras identitātes attīstīšanai Latvijā 

 

Studiju virziena akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes   

Pārskata periods 
Pētnieka/ 

vieslektora vārds, 
uzvārds 

Augstskola, no kuras ir 
pētnieks/vieslektors 

Apmaiņas mērķis 

2013./2014. st.g. Inga Šimkutė Šauļu Universitāte (Lietuva) 
Lasīt lekcijas speciālās izglītības studentiem (darbs ar pirmsskolas vecuma 
bērniem ar kustību traucējumiem) 

  
Pedro José Arrifano 
Tadeau 

Guardas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (spēļu izmantošana 
pirmsskolā un sākumskolā) 

  
Hans Ulrich 
Schmidt  

Augsburgas Universitāte (Vācija) Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem 

  
Tonius 
Timmermann  

Augsburgas Universitāte (Vācija) Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem 

  
Margarita 
Maniušienė  

Klaipēdas Valsts koledža 
Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (radošumu veicinošs mācību 
process) 

  Judita Kiaulakyte  Klaipēdas Valsts koledža 
Lasīt lekcijas topošajiem mūzikas skolotājiem par Lietuvas koru 
repertuāru, vadīt koru diriģēšanas praktiskās nodarbības 
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  Lieven Jacobs Limburgas Katoļu universitātes koledža 
Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (WEB 2.0 rīku izmantošana 
mācību procesā) 

  Fatma Aksoy Anadolu Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa, nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādes Liepājā 

  
Mogens Larsen 
Stenderup 

University College of Northern Jutland 
(Dānija) 

Lekcijas par radošumu un improvizāciju mācību procesā 

  Jean - Luc Dorier Ženēvas Universitāte (Šveice) Lasīt lekcijas par matemātikas didaktikas jautājumiem 

2014./2015. st.g. Reda Vismantiene Klaipēdas Universitāte (Lietuva) Lasīt lekcijas topošajiem pirmsskolas un sākumsskolas skolotājiem 

  Lien Martens Tomasa Mora Universitāte (Beļģija) 
Lasīt lekcijas logopēdijas studentiem (augmentatīvā un alternatīvā 
komunikācija, AAC) 

  Lina Garšve Šauļu Universitāte (Lietuva) 
Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (starpkultūru izglītība, 
multikulturālisms u.c.) 

  Serkan Gurkan Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (svešvalodu mācīšanas 
metodika) 

  Özlem Aslan Bagci  Sakārijas Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklējums 

  
Sezen Seymen 
Bilgin 

Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

  Tezcan Ozlem Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

  Yagci Cigdem  Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

2015./2016. st.g. Agnieszka Žyta Olštinas Universitāte (Polija) Pieredzes apmaiņa, iepazīt LiepU, iepazīstināt ar savu augstskolu  

  
Katarzyna 
Ćwirynkało 

Olštinas Universitāte (Polija) Pieredzes apmaiņa, iepazīt LiepU, iepazīstināt ar savu augstskolu 

  
Sandra 
Grigaravičiūte 

Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte 
(Lietuva) 

Lasīt lekcijas topošajiem vēstures un sociālo zinību skolotājiem 

  Vilmante Aleksiene 
Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte 
(Lietuva) 

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem 
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  Elena Fitzthum 
Vīnes Mūzikas un skatuves mākslas 
universitāte 

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem 

  Gizem Günçavdı  Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

  Nur Keskin Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

  Lale Kardeniz Kodžaeli Universitāte (Turcija) 
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

  Anne Eskelinen 
Laurea Lietišķo zinātņu universitāte 
(Somija) 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Carita Saarikivi 
Laurea Lietišķo zinātņu universitāte 
(Somija) 

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus 

  Catarina Olim  Portugāle Lasīt lekcijas logopēdijas studentiem (materiālu izgatavošana) 

  
Carlos de Sousa 
Reis 

Koimbras Universitāte (Portugāle) Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem  

2016./2017. st.g. Attila Koszeghy 
Debrecenas Reformētā teoloģiskā 
Universitāte (Ungārija) 

Lasīt lekcijas LiepU studentiem, dibināt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

2017./2018. st.g. Asta Balčiūnaitiene Vitauta Dižā Universitāte (Lietuva) Lasīt lekcijas par ilgtspējīgu komunikāciju skolotāju izglītības studentiem 

  Maria Azevedo Bežas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem 

  Barbara da 
Conceicao 
Esparteiro 
 

Bežas Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem 

  Sandra 
Grigaravičiute 

Lietuvas Izglītības Universitāte 
(Lietuva) 

Lasīt lekcijas topošajiem vēstures skolotājiem par diplomātiskajām 
attiecibām starp Lietuvu un Latviju 

   Jurate Sucylaite  Klaipēdas Universitāte (Lietuva)  Lasīt lekcijas par dzejas terapijas kā terapijas metodes izmantošanu 
sociālajā darbā 
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  Franz Keplinger Lincas Diecēzes pedagoģiskā 
universitāte (Austrija) 

Lasīt lekcijas par Austrijas izglītības sistēmu 

   Arijus Ivaškevičus  Šauļu Universitāte (Lietuva)  Lasīt lekcijas topošajiem mūzikas skolotājiem par Lietuvas populāro un 
džeza mūziku 

  Andrea Csillag Debrecenas Reformētā teoloģiskā 
Universitāte (Ungārija) 

Lasīt lekcijas LiepU studentiem, dibināt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar 
savu augstskolu 

   Vilmante Aleksiene  Lietuvas Mūzikas un mākslas 
akadēmija (Lietuva) 

Lasīte lekcijas topošajiem mūzikas skolotājiem 

 

9.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Skatīt 15. tabulu 
15. tabula 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām 
 
N.p.k. Sadarbības saturs  Sadarbības partneri 

1.  LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa 
(SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa 
(SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība ir izveidota 
ar dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu 
bibliotēkām. 
Par īpašu Latvijas mērogā ir uzskatāms krājums 
valodniecībā, fizikā, matemātikā, mākslā (jaunie mediji), 
speciālā pedagoģijā un mūzikas terapijā. SBA 
pieprasījumos no LiepU bibliotēkas dominē šo nozaru 
krājums. 
 
 

 
 2015 2014 2013 
Kopējais iekšzemes starpbibliotēku 
abonementu skaits (SBA) 

41 26 16 

-No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

38 22 13 

-Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

3 4 3 

Starptautisko starpbibliotēku 
abonementu skaits (SSBA) 

0 7 0 

-No citām ārvalstu bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

0 7 0 

-Uz citām ārvalstu bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

0 0 0 

 

2.  Sadarbību ar citām augstskolām vai koledžām notiek 
kopīgu konferenču, projektu  organizēšanā un realizēšanā, 
līdzdalība starptautisku asociāciju darbā. 

Sakarijas Universitāte/ Sakarya University (Turcija), 
Hildesheimas Universitāte (Vācija), J.Gudrā vārdā 
nosauktā Novgorodas Valsts universitāte/ Yaroslav – 
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the – Wise Novgorod State University Mašerova 
vārdā nosauktā Vitebskas Valsts universitāte/ 
Vitebsk State University named after 
P. M. Masherov (Baltkrievija) Gori Valsts 
universitāte (Gruzija); u.c. 

3.  Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām: 
1. promocijas darbu vadīšana un recenzēšana, 
2. specializētu promocijas darbu tēmu profesionāla 

vadība, 
3. pedagoģijas zinātnes nozīmīgu jautājumu aktualizācija 

atsevišķu zinātnieku skatījumā. 

Latvijas Universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 
Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija (noslēgts sadarbības līgums), Rīgas Stradiņa universitāte (iesaistīšanās Pedagoģijas promocijas 
padomes darbā un promocijas eksāmenu darbā), 
Ventspils Augstskola (iesaistīšanās Pedagoģijas eksāmenu komisijas darbā un atbilstoša profila pētnieku 
iesaiste promocijas eksāmenu norisē), Liepājas Izglītības pārvalde un tai pakļautās institūcijas (praktisku 
pētījumu īstenošana pedagoģijas zinātnes jomā, pētījumu aprobācijas iespējas un apspriešana, pētījumu 
popularizēšana. 

4.  Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām notiek 
projektu realizācijā, konferenču organizēšanā, dokumentu 
izstrādē. 

Starptautiskās izglītības  humanizācijas akadēmija/ International academy for the humanization of 
education; KASTALIA Skolotāju izglītības sadarbības tīklojums Eiropā/ The Teacher Education Network 
in Europe; Association for the Study for Cooperation in Educatuon (IASCE); Eiropas logopēdu asociācija 
(CPLOL). 

5.  Prakses īstenošana citās augstskolās Studentu prakses mobilitātes skatīt 10.pielikumā (6 studenti). 

6.  Iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, studiju kursus Nav 
 

7.  Sadarbības līgumi par kopīgu studiju programmu  Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju  ir kopīga profesionālā bakalaura studiju programma 
„Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”. 
Noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas Universitātes doktora studiju programmu “Pedagoģija” un Šauļu 
Universitātes doktora studiju programmu edukoloģijā, kas paredz apgūt starptautisko pieredzi pedagoģijas 
doktora studiju programmu īstenošanā un starpdisciplināro doktora studiju programmu izglītības zinātņu 
jomā pilnveides iespējas. 

  
 

9.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

Nav
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10. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

10.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu iekšējās 
pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. 
gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, 
akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās 
kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, 
un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju 
attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības 
mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 
nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. Lai realizētu virsmērķi un mērķus 
LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – 
KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam (LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēmu 
skatīt 7.attēlā).  

 

 

 7. attēls. LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēma 
 
LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 

licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, 
izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju 
virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību 
ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu 
vadību. 
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LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, studiju 
gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir izveidotas 
procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, absolventu un darba 
devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēmā ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa nodrošināšanai – 
personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, dokumentu vadība, 
projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā zinātnes un pētniecības 
vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir LiepU 
Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU 
Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas 
padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu 
piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

2017./2018. studiju gadā nav notikušas izmaiņas LiepU Kvalitātes vadības sistēmā. 
 

10.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 
Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām atspoguļot 
16. tabulā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti vai 
rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS procedūra, kas apliecina universitātes darbības atbilstību 
standartam. 

 
16. tabula 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām 
 

ESG kritērijs LiepU Senāta apstiprinātais dokuments 
/ rektora rīkojums 

KVS procedūra 

1.1.Augstskolām 
jābūt QA politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_
strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

 

1.2. Programmu 
veidošana un 
apstiprināšana 
 

“Noteikumi studiju programmu/ virzienu 
izstrādei, licencēšanai un akreditācijai” 

S-7 Studiju kursu izstrādāšana, 
apstiprināšana un izmaiņu vadība 

Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, 
aktualizēšanu un izmantošanu. Procedūrā 
skaidri definēti kursa autora, studiju 
programmas direktora un fakultātes 
dekāna / nodaļas vadītāja pienākumi 
studiju kursa izstrādei un aktualizēšanai, 
ka arī noteikta kārtība kursa 
publiskošanai sistēma LAIS. Procedūrā 
noteikta arī kārtība studiju kursa un 
mācībspēka darba novērtēšanai. 

1.3.Studentcentrēta 
mācīšanās, 
pasniegšana un 
novērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

  

 

 

 

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē  

Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 

 

 

S-3-III Studējošā izslēgšana no 
studējošo saraksta, izsniedzot diplomu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, valsts/gala 
pārbaudījumu organizēšanai – studentu 
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https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

 

Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

 

un darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 

1.4. Uzņemšana, 
studiju gaita, 
diplomatzīšana 
 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2016./2017. studiju gadam 

https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās 
pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
pamatstudijās procesa organizācijai – 
atbildības un pienākumi gan studentiem, 
gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem 

 

S-1-I Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
maģistrantūrā un doktorantūrā  

(arī papilduzņemšanai) procesa 
organizācijai – atbildības un pienākumi 
gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas 
darbiniekiem 

Nolikums par pamatstudijām un augstākā 
līmeņa studijām  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

Doktora studiju nolikums  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

S-1-II Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā vēlākos studiju posmos, 
pārnākot no citas augstskolas vai 
atjaunošanās kārtībā 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu uzņemšana vēlākajos posmos – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 

 

S-1-III Personas ierakstīšana 
studējošo sarakstā, ja studējošais 
maina studiju programmu vai studiju 
formu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studiju formas vai studiju programmas– 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 

 

S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma 
piešķiršana  

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 

 

S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 
atvaļinājuma 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu atgriešanās no  akadēmiskā  
atvaļinājuma – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un termiņi. 

 

S-3-II Studējošā izslēgšana no 
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studējošo saraksta nenokārtotu 
akadēmisko vai finansiālo saistību dēļ 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
students tiek eksmatrikulēts finansiālo 
vai akadēmisko parādu dēļ – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites 
kārtība Liepājas Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošajiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Noteikumi par praksi LiepU 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Ar praksi saistītie dokumenti 

https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu 
vietu novērtēšana 

Procedūrā aprakstīta kārtība  prakses 
organizēšanai – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības, dokumenti, termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-
studiju-mobilitate  

 

 

 

 

Exchange Programme for Outgoing 
Students 

https://www.liepu.lv/en/66/exchange-
programme-for-outgoing-students 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-
praksu-mobilitate 

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ 
apmaiņas studiju organizēšana 
ārvalstīs Procedūrā aprakstīta kārtība 
LiepU studentu studiju organizēšanai 
ārvalstīs – studentu un darbinieku 
pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, 
līgumi, salīdzinājuma protokoli un 
studiju kursu atzīšana. 

 

 

S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. 
ERASMUS+) uzņemšana LiepU 

Procedūrā aprakstīta kārtība 
ERASMUS+  studentu studiju 
organizēšanai LiepU – studentu un 
darbinieku pienākumi pieteikumi, 
līgumi, lekciju saraksti. 

 

 

 

S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ 
prakses organizēšana ārvalstīs 

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
studentu prakses organizēšanai ārvalstīs 
– studentu un darbinieku pienākumi, 
pieteikumi, reģistrācija, līgumi. 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts budžeta 
finansētajām studiju vietām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
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Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē 

Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

S-3-III Studējošā izslēgšana no 
studējošo saraksta, izsniedzot diplomu 

Procedūra aprakstīta kārtība studējošo 
valsts/ gala pārbaudījumu organizēšanai 
un diplomu sagatavošanai. 

1.5.Akadēmiskais 
personāls  
Standarts: 
augstskolām 
jānodrošina savu 
pasniedzēju 
kompetence. 
Procedūrām savu 
pasniedzēju 
pieņemšanai darbā 
jābūt taisnīgām un 
atklātām. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos 
amatos  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

 

 

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase un 
novērtēšana 

Procedūrā aprakstīta mācībspēku darba 
kvalitātes novērtēšana un iespējamās 
rīcības nepilnību novēršanai.  

 

LiepU personāla attīstības politika 
2012.–2018. 

(nav publiski pieejama, ir KVS) 

1.6. Mācību līdzekļi 
un atbalsts 
studentiem 

Visa informācija par bibliotēkas 
piedāvājumu pieejama LiepU mājas lapas 
sadaļā BIBLIOTĒKA: 

- Aktuālā informācija par jaunumiem 
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, 
uzziņas, grāmatas, periodika, kopēšana) 
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi  

- Elektronisko resursu lasītava 
(elektroniskie katalogi, internets, 
datubāzes pieejamie katalogi 
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniski
e-resursi 

Brīvpieejas mācību materiāli           
https://moodle.liepu.lv/login/index.php  

Brīvpieejas datortklase 

 A-10-II Bibliotēkas fonda 
komplektēšana  

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
bibliotēkas fondu papildināšanai, 
pamatojoties uz mācībspēku 
pieprasījumiem par nepieciešamo 
literatūru 

1.7. Informācijas 
vadība 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-
virzienu-20142015  

(tiek aprakstīta informācija par studiju 
programmu atbilstību darba tirgum;  
analizēti iepriekšējo periodu studiju 
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie 
nākamajam periodam paredzētie studiju 
virzienu attīstības plāni;  aprakstīti studiju 
virzienam pieejamie resursi (tai skaitā 
finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums studējošo un absolventu 
skaitu; studentu un absolventu aptaujas 
rezultātiem; analizēta programmas 
attīstības plāna izpilde iepriekšējā periodā 
un veidots  programmas attīstības plāns 
nākamajam periodam.) 

Fakultāšu pašnovērtējumi 

(tiek aprakstīts fakultātes vadības darbs 
studiju jomā; fakultātes iekšējā 
komunikācija un informācijas aprites 
sistēma; studentu sekmju analīze; 
studentu skaita dinamikas un studiju 
pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī 
analizēts iepriekšējā perioda fakultātes 
pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi 
nākamajam periodam). 

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, mācībspēki, darbinieki un 
studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts 
fakultātes domē. 
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Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, darbinieki un studējošo 
pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes domē. 

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

Par augstskolas darbību - vadības 
pārskats 

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-
parskats 

par studiju programmām un kritērijiem 
uzņemšanai tajās: 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2016./2017. studiju gadam 

https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 

programmu sagaidāmajiem rezultātiem 
un piešķiramo kvalifikāciju: 

https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas 

https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas
-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-
skolotajs  

https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura  

https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura  

par izmantotajām pasniegšanas, 
mācīšanās un pasniegšanas un 
vērtēšanas procedūrām, minimālās 
sekmīgās atzīmes 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi   

 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

 

 par absolventiem: 

https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-
absolventi--specialisti-sava-joma  

Vadības pārskats.  

 

 

 

 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2016./2017. studiju gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī 
elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu 
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan 
fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 
fakultātes dekāns iekļauj fakultātes 
Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
programmu direktori studiju programmu/ 
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studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. 

1.9. Programmu 
apsekošana un 
regulāra pārbaude  
Standarts: 
augstskolas periodiski 
izvērtē programmas, lai 
pārliecinātos, ka tās 
sasniedz mērķus un, ka 
tās atbilst studentu un 
sabiedrības 
vajadzībām. 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-
virzienu-20142015 

 

VS-1-I Studentu vispārējās 
apmierinātības mērīšana  

Katru studiju gadu 2. semestra sākumā 
teikt veikta Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauja. Aptaujā tiek 
aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas 
rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti 
tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, 
gan katrai studiju programmai atsevišķi, 
ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj 
fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. Kopējais studentu viedoklis 
un komentāri pieejami LiepU KVS 
sistēmā. 

 

VS-1-II Darba devēju apmierinātības 
mērīšana 

Darba devēju apmierinātību LiepU tiek 
analizēta, veicot gala/valsts 
pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju 
anketēšanu, kā arī iekļauj prakses 
izvērtējuma veidlapā  jautājumus par 
studentu teorētiskajām zināšanām, 
praktiskajām iemaņām un ieteikumiem 
turpmākām studijām un darbam. 

 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī 
elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu 
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU Kvalitāte vadības sistēmā, 
rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju programmai 
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes 
dekāns iekļauj fakultātes Pašnovērtējuma 
ziņojumā un studiju programmu direktori 
studiju programmu/ studiju virzienu 
pašnovērtējumu ziņojumos. 

10.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas, ja likvidē vai reorganizē kādu 
no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām 

Studiju programmu likvidēšanas gadījumā LiepU ir noslēgusi līgumus ar citām Latvijas augstākās 
izglītības iestādēm, kas realizē līdzīgas studiju programmas, kas apliecina, ka studējošajiem tiks 
nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā augstskolā. Noslēgto līgumu kopijas ir pievienotas 
11. pielikumā. 
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11. Virziena „Izglītības, pedagoģija un sports” studiju programmu 
pašnovērtējumi 

11.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Pirmsskolas skolotājs” pašnovērtējums par 2017/2018 studiju gadu 

1. Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” raksturojums 

1.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 
profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 
Liepājas Universitātē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas 
skolotājs” tiek īstenota 2017. gadā, atbilstoši studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” (LR IZM 
Studiju akreditācijas komisijas lēmums par studiju virziena akreditāciju, 26.06.2013. Nr.233, prot.Nr.15, 
2.28.p.) specifikai.  

Balstoties uz darba tirgus pieprasījumu un iepriekšējos gados gūto pieredzi pirmsskolas izglītības 
skolotāju sagatavošanā, konstatēta nepieciešamība piedāvāt studiju programmu, kas paredz pirmsskolas 
skolotāja kvalifikācijas ieguvi, ar īsāku studiju ilgumu. Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra 
noteikumi Nr.662 par pirmsskolas izglītības skolotājiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju paredz augstāko izglītību pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju, ko iespējams 
iegūt, apgūstot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu.  

Programma orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam 
pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā 
arī atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā. 
Programmas saturs saistīts ar LiepU realizēto profesionālo studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena 
„Pirmsskolas izglītības skolotājs” saturu, nodrošinot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas absolventu iespējas turpināt studijas profesionālajā studiju programmā „Skolotājs” 
apakšvirzienā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”, iegūstot bakalaura grādu izglītībā.  

Studiju programmas plāna realizācija tiek īstenota saistībā ar LiepU Satversmi un Stratēģiskās attīstības 
plānu. Atbilstoši LiepU virsmērķim, īstenojot starpdisciplināru pieeju, programma piedāvā iegūt 
profesionālo izglītību pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikās, kā arī veido pamatu mūžizglītībai. 
Programma sniedz iespēju iegūt tautsaimniecībai nepieciešamu kvalifikāciju.  

Atbilstoši LiepU misijai, studiju process, studiju programmas saturs un sagaidāmie rezultāti ir orientēti uz 
profesionalitāti, kompetenču apguvi un ilgtspēju, kā arī prasmi piedalīties pētnieciskajās aktivitātēs. 
Studiju programmas saturs orientē studentus uz izpratni par savu ieguldījumu dzīves kvalitātes uzturēšanā 
un konkurētspējas nodrošināšanā savas un nākamo paaudžu ilgtspējīgā attīstībā.  

Atbilstoši LiepU filozofijas aspektiem, studiju programmas apguve sniedz padziļinātas zināšanas un 
kritisku izpratni par izglītības nacionālajām iezīmēm, sabiedrības sociokultūras aspektiem un attīstības 
tendencēm vienotajā Eiropa izglītības telpā. Tā ietver inovatīvus, globālus, sociālpolitiskus, ekonomiskus 
un izglītības aspektus, paredzot profesionālo kompetenču pilnveidi radošai pašpieredzei un darbībai 
dažādās sociālās vidēs, izmantojot komunikāciju tehnoloģijas un resursus.  

Plānotais programmas mērķis un uzdevumi ir savstarpēji saskaņoti ar skolotāja profesijas standartu.  

 

1.tabula 
Programmas mērķis, uzdevumi un uzņemšanas nosacījumi 

 
Programma „Pirmsskolas skolotājs” 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Pirmsskolas skolotājs 
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Programmas mērķis Sekmēt profesionālās kvalifikācijas pirmsskolas skolotājs ieguvi, apgūstot 
nepieciešamās profesionālās kompetences darbam pirmsskolas izglītībā. 

Uzdevumi 1.Nodrošināt pirmsskolas pedagoģijas, psiholoģijas un metodiku teorētisko 
atziņu un praktiskās darbības pieredzes apguvi, īstenojot teorētisko zināšanu 
un to praktiskās realizācijas vienotību. 

2. Pilnveidot studentu zināšanas par jaunākajām tendencēm pirmsskolas 
izglītībā Latvijā un pasaulē, kritiski tās izvērtējot un izmantojot savā 
profesionālajā darbībā. 

3. Nodrošināt studentu zināšanu un prasmju apguvi pirmsskolas pedagoģiskā 
procesa organizēšanā un vadīšanā.  

4. Rosinot studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot pedagoģijas un 
psiholoģijas zinātņu teorētiskās nostādnes pirmsskolas pedagoģiskajā praksē.  

5. Atbalstīt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību, veicinot 
profesionālo pašrealizāciju mūžizglītības kontekstā.  

Uzņemšanas 
nosacījumi 

Vispārējo vidējo izglītība. 

 

Pirmsskolas skolotāja profesionālās kompetences attīstība tiek balstīta uz vidējās izglītības bāzes, kas ir 
padziļināta un paplašināta ar pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai atbilstošām zināšanām, 
prasmēm un attieksmēm par pirmsskolas pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodiku jaunākajām 
tendencēm pirmsskolas izglītībā un dažādu zinātņu teorētisko nostādņu integrāciju pirmsskolas 
pedagoģiskajā praksē.  

1.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” veidota saskaņā ar Latvijas Izglītības likuma, Augstskolu 
likuma, Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.141.„Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”, akcentējot studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu praktiskajās 
nodarbībās, patstāvīgajā darbā un praksē, tādējādi nodrošinot nepieciešamās prasības profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei.  

Mērķa un uzdevumu pārbaudāmība atspoguļojas studiju rezultātos, kas formulēti kompetenču formā, 
apliecinot studējošā apgūtās kompetences zināšanu, prasmju un attieksmju veidā.  

Atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas mērķim un uzdevumiem, ir definēti studiju rezultāti, kas 
vērsti uz skolotāja profesijai nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi.  

 
Studenti ir kompetenti:  
a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā,  
b) pirmsskolas izglītībā aktuālu problēmjautājumu risināšanā, īstenojot pozitīvu savstarpējo mijiedarbību 
dažādās sociālās vidēs un respektējot izglītojamo individuālo attīstības potenciālu,  
c) bērncentrētas pieejas praktiskā pielietojuma nodrošināšanā pirmsskolas izglītībā, uzrādot integrētas 
zināšanas un izpratni par izglītojamo holistisku personības attīstību,  
d) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā pedagoģiskās darbības plānošanā un īstenošanā saskaņā ar 
sociālajām vajadzībām un aktuālām pirmsskolas izglītības zinātnes un prakses tendencēm.  
 
Profesionālās kvalifikācijas ieguvei tiek piedāvātas trīs prakses:  
Pirmsskolas izglītības prakse (3KP);  
Pirmsskolas skolotāja prakse (5KP);  
Pirmsskolas skolotāja metodiskā prakse (8KP).  
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Prakses nodrošināšanā ir iesaistīti LiepU docētāji un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, metodiķi vai 
vadītāji.  
Prakses vērtējumu veido  

▪ prakses aizstāvēšanas vērtējums,  
▪ prakses materiālu vērtējums,  
▪ Iestādes izdots studenta darba raksturojums un vērtējums.  

 
Prakses tiek plānotas 16 KP apjomā, kas ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 141, tās ir saistītas ar studiju 
kursiem, kas pēctecīgi ir sakārtoti konkrētos moduļos. (skat. 2.tab.) Prakšu uzdevumu realizācijā 
atspoguļojas studentu prasmes patstāvīgi izmantot iepriekš apgūtās zināšanas. 
 

2. tabula 
Prakšu pēctecība un saturiskā atbilstība studiju saturam 

 
Prakses Prakses mērķi Prakses uzdevumi Studiju saturs 

Pirmsskolas 
izglītības 
prakse (3KP) 

Veidot studentu izpratni 
par pirmsskolas 
izglītības iestādi kā 
mikrosistēmu - bērnu un 
pieaugušo mācību, 
audzināšanas un darba 
vietu un tās saistību ar 
citām mikrosistēmām un 
sabiedrību kopumā.  

Apgūt pedagoģiskā 
procesa īpatnības agrīnā 
vecuma bērnu grupās. 

1. Izvirzīt studenta 
individuālo mērķi 
praksei. 

2. Izpētīt un izanalizēt 
pirmsskolas izglītības 
iestādes ģeogrāfisko un 
sociālo vidi. 

3. Izpētīt un izanalizēt 
pirmsskolas izglītības 
iestādes mācību un 
audzināšanas procesu. 

4. Noskaidrot un raksturot 
bērnu attīstību 
ietekmējošos faktorus 
un dienas režīma 
specifiku mazbērnu 
grupā. 

5. Veikt individuālo darbu 
ar bērniem elementāru 
higiēnas un 
pašapkalpošanās 
prasmju un iemaņu 
apguves sekmēšanā. 

Ievads studijās (1-sem.) 

Tēmas: Pirmsskolas skolotāja profesija. 
Profesionālās prasības un kompetences. 
Profesionālās intereses. Personīgās 
izglītības filozofijas vīzija. 

Pētnieciskais seminārs (2-sem.) 

Tēmas: Pētnieciskā darba rezultātu 
plānošana un formulēšana. 

Modulis "Bērna bioloģiskā attīstība" 
Higiēnas pamati un pirmās palīdzības 
sniegšana (1-sem.) 

Tēmas: Higiēnas prasības izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas. Personīgā higiēna. Higiēnas 
un pašapkalpošanās prasmju apguve 
bērnībā. Profilaktiskais darbs – bērnu 
izglītošanas specifika. 

Modulis „Pirmsskolas pedagoģiskais 
process” Pirmsskolas pedagoģiskā 
procesa organizācija un vadība (2-sem.)  

Tēmas: Pirmsskolas pedagoģiskais process 
un tā plānošana. 

Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas 
pamatkursi" Bērnu socializācija un 
rotaļdarbība (2-sem.) 

Tēmas: Bērna socializācija pirmsskolas 
izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā, 
Skolotāja profesionālā kompetence bērnu 
rotaļdarbības organizācijā, Sociālā 
adaptācija/dezadaptācija kā socializācijas 
process un rezultāts. 

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" 
Vispārīgā psiholoģija un attīstības 
psiholoģijas teorijas  



72 
 

(1-sem.) 

Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie 
un psiholoģiskie pamati" Audzināšanas 
teorija un metodika (1-sem.) 

Modulis „Pedagoģija un psiholoģija” 

Pedagoģiskā kompetence (1-sem.) 

Pirmsskolas 
skolotāja 
prakse (5KP) 

Pilnveidot prasmes 
vērot, organizēt un vadīt 
pirmsskolas vecuma 
bērnu aktivitātes dažādos 
darbības veidos. 

1. Definēt savu individuālo 
prakses mērķi 
pirmsskolas izglītības 
skolotāja profesionālās 
identitātes pilnveides 
sekmēšanai. 

2. Sekmēt pašanalīzes 
prasmes un veikt 
konstruktīvu 
pašvērtējumu. 

3. Realizēt savu 
pedagoģiski metodisko 
pieeju pirmsskolas 
vecuma bērnu darbības 
vadīšanā. 

4. Apzināt bērnu, 
pedagogu un citu 
pieaugušo mijiedarbības 
procesu pirmsskolas 
izglītības iestādē. 

5. Pilnveidot novērošanas 
prasmes atsevišķa bērna 
un visas grupas 
pedagoģiski 
psiholoģiskā 
raksturojuma izstrādei. 

6. Apgūt prasmes izstrādāt 
izvērstos un neizvērstos 
integratīvos tematiskos 
plānus bērnu organizētās 
darbības vadīšanā. 

Ievads studijās (1-sem.) 

Tēmas: Pirmsskolas skolotāja profesija. 
Profesionālās prasības un kompetences, 
Profesionālās intereses, Personīgās 
izglītības filozofijas vīzija. 

Pētnieciskais seminārs (2-sem.) 

Tēmas: Pētnieciskā darba rezultātu 
plānošana un formulēšana. 

Modulis „Pirmsskolas pedagoģijas 
pamatkursi” Bērnības pedagoģija (3-
sem.) 

Tēmas: Pirmsskolas pedagoģiskais process 
un tā plānošana 

Modulis „Pirmsskolas izglītības 
teorētiskie kursi” 

Mācīšanās modeļi pirmskolā. (3-sem.),   

Bērnu emocionālā audzināšana (1-sem.) 

Tēmas: Mācīšanas un mācīšanās pieejas, 
tām atbilstīgie mācīšanās modeļi. 
Piesaistes un uzticēšanās izjūtas izveide 
bērnu emocionālai attīstībai 

Modulis "Izglītības procesa plānošana 
un vadība" Saskarsmes psiholoģija un 
konfliktu risināšana  (1-sem.) 

Tēma: Saskarsme pedagoģiskajā procesā, 
tās nozīme un ietekme uz bērnu 
sasniegumiem. 

Modulis „Pirmsskolas pedagoģiskais 
process” Pirmsskolas pedagoģiskā 
procesa organizācija un vadība (2-sem.)  

Tēmas: Pirmsskolas pedagoģiskais process 
un tā plānošana. Tematiskā plānošana. 
Rotaļnodarbības plāna izstrāde. 

Modulis" Integrēts metodiku kurss 
pirmsskolas didaktikā"(1-sem,  2-sem, 
3-sem) 

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" 
Pedagoģiskā kompetence (1-sem.), 
Vispārīgā psiholoģija un attīstības 
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psiholoģijas teorijas (1-sem.) 

Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie 
un psiholoģiskie pamati" Pedagoģiskā 
psiholoģija (2-sem.), Audzināšanas teorija 
un metodika (1-sem.) 

Pirmsskolas 
skolotāja 
metodiskā 
prakse (8KP) 

Īstenot un pilnveidot 
profesionālās 
kompetences 
pirmsskolas izglītības 
praksē, organizējot un 
vadot pedagoģisko 
procesu. 

1. Definēt savu individuālo 
prakses mērķi 
pirmsskolas izglītības 
skolotāja profesionālās 
identitātes izveides 
sekmēšanā. 

2. Sekmēt pašanalīzes 
prasmes un veikt 
konstruktīvu 
pašvērtējumu. 

3. Realizēt savu 
pedagoģiski metodisko 
pieeju pirmsskolas 
vecuma bērnu darbības 
vadīšanā. 

4. Izkopt novērošanas 
prasmes atsevišķa bērna 
un visas grupas 
pedagoģiski 
psiholoģiskā 
raksturojuma izstrādei. 

5. Pilnveidot prasmes 
izstrādāt un vadīt 
tematiskos pasākumus 
pirmsskolas izglītības 
iestādē. 

Ievads studijās (1-sem.) 

Tēmas: Pirmsskolas skolotāja profesija. 
Profesionālās prasības un kompetences, 
Profesionālās intereses, Personīgās 
izglītības filozofijas vīzija. 

Pētnieciskais seminārs (2-sem.) 

Tēmas: Pētnieciskā darba rezultātu 
plānošana un formulēšana. 

Modulis „Pirmsskolas izglītības 
teorētiskie kursi” 

Mācīšanās modeļi pirmskolā. (3-sem.),   

Tēmas: Mācīšanas un mācīšanās pieejas, 
tām atbilstīgie mācīšanās modeļi 

Modulis „Pirmsskolas pedagoģiskais 
process” Pirmsskolas pedagoģiskā 
procesa organizācija un vadība (2-sem.)  

Tēmas: Bērnu patstāvīgā darbība 
apkārtējās pasaules izzināšanā. 
Pirmsskolas pedagoģiskais process un tā 
plānošana. Tematiskā plānošana. 
Rotaļnodarbības plāna izstrāde. 

Modulis „Pirmsskolas pedagoģijas 
pamatkursi” Bērnības pedagoģija (3-
sem.) 

Tēmas: Bērnības pedagoģijas 
metodoloģiskais pamatojums, pedagoģijas 
pieejas. Mijiedarbības būtība, tās 
izpausmes dažādos bērnu darbības veidos  

Modulis "Pedagoģiskais process 
pirmsskolā" 

Ārpus rotaļnodarbību pasākumi 
pirmsskolā (1-sem.) 

Tēmas: Scenāriju veidošana, pasākumu 
kompozīcija. 

Modulis" Integrēts metodiku kurss 
pirmsskolas didaktikā" (1-sem, 2-sem, 
3-sem) 

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" 
Pedagoģiskā kompetence (1-sem.), 

Modulis "Izglītības procesa plānošana 
un vadība" Bērna sagatavošana skolai 
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(4-sem.) 

Prakses organizāciju un vadību nodrošina: prakses vadītājs no LiepU, prakšu konsultants prakses vietā un 
LiepU prakšu metodiķis, kuri darbojas atbilstoši „Noteikumiem par praksi Liepājas Universitāte” 
(apstiprināts Senāta sēdē 2011.gada 19.decembrī, protokols Nr.5, lēmums Nr.2011/95).  

Prakses realizācija paredz prakšu trīspusējos līgumus (S-4-1), kas tiek slēgti starp LiepU, studentu un 
prakses vietu. Pirms prakses tiek organizēta prakses ievada konference, kurā studenti saņem prakses 
uzdevumus, norādījumus par prakses specifiku. Pēc prakses tiek organizēta prakses noslēguma 
konference, kurā studenti prezentē apgūto, izvērtējot prakses norisi un rezultātus, veicot pašizvērtējumu. 
Prakses kopvērtējumu veido prakses vietas konsultanta/vadītāja vērtējums, prakses konsultanta no LiepU 
vērtējums un studenta prezentācijas vērtējums.  

Kvalifikācijas darbs apliecina studentu profesionālās zināšanas pirmsskolas izglītībā un izpratni par 
pētniecības rezultātu izmantojamību praksē. 

Studiju programmā studiju kursu īpatsvars veido: kursi, kas nodrošina izpratni par studijām un studiju 
kursu satura integrāciju (Vispārizglītojošie kursi) – 20 KP jeb jeb 25% no programmas kopējā KP skaita; 
kursi, kas nodrošina profesionālo kompetenču apguvi (Nozares kursi) – 36 KP jeb 45%, valsts 
pārbaudījums (Kvalifikācijas darbs) – 8 KP jeb 10%, prakse – 16 KP jeb 20 %.  

Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par 1 KP. 

 
1.3. Uzņemšanas noteikumi 

Studiju programmā tiek imatrikulēti pretendenti ar vispārējo vidējo izglītību. Personām, kas vidējo 
izglītību ieguvušas kopš 2004. gada, tiek ņemti vērā Centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti latviešu valodā 
un svešvalodā. Savukārt, personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 
vajadzībām un ārvalstu personām tiek ņemti vērā vērtējumi latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā 
atzīme) vai valsts valodā (gada vidējā atzīme) un pirmajā svešvalodā (gada vidējā atzīme).  

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās un maģistrantūrā tiek apstiprināti LiepU Senātā katram studiju 
gadam, nepieciešamības gadījumā veicot precizējumus. Atlases kritēriji liecina par reflektantu bāzes 
zināšanām, kas nodrošina potenciālu sasniegt plānotos studiju rezultātus. 

 
Studējošo uzņemšanu reglamentē un nosaka: 

1)  „Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2017./2018. studiju gadam” (periodiski pārskatāmi)  
(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2016.gada 28.novembrī, protokols Nr.4; Grozījumi LiepU Senāta 
2017.gada 10.aprīļa sēdē, protokols Nr.11  

2)  „Liepājas Universitātes Uzņemšanas komisiju nolikums” (apstiprināts Senāta sēdē 2010.gada 
20.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2010/83).  (pieejams: 
http://kvs.liepu.lv/d.php?f=369083fd327320ffc6770d402bdc25d4010a8f27)  
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1.4. Studiju programmas plāns 

3. tabula 
Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” Tipveida plāns 

 

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E)  

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 
KR
P 

Pilna laika klātienes studijas 

KR
P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 1. 2. 3   

 
1. 2. 

I/
E 

3. 4. 
I/
E 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 
I/
E 

  Vispārizglītojošie kursi 20 11 5   2 2   20 9 7   2 2   0      

1. Ievads studijās 1 1   I       1 1   I            Jana Grava, Mg.sc.educ. 

2. Modulis "Pedagoģija un 
psiholoģija" 

4             4                    

2.1. Pedagoģiskā kompetence   2   E         2   E            Alīda Samuseviča, Dr.paed. 

2.2. Vispārīgā psiholoģija un attīstības 
psiholoģijas teorijas 

  2   E         2   E            Irina Strazdiņa, Dr.psych., (1KRP) 
Diāna Oļukalne, Mg.psych. (1KRP) 

3. Modulis "Izglītības procesa 
plānošana un vadība" 

7             7                    

3.1. Bērnu tiesību aizsardzība     1 I           1  I            Svetlana Lanka, Mg.sc.educ. 

3.2. Uzņēmējdarbība         2   E         2   E      Diāna Līduma, Mg.oec. 

3.3. Bērna sagatavošana skolai           2 E           2 E      Blāzma Vikmane, Dr.paed. (1KRP), 
Rita Ukstiņa, Dr.paed. (1KRP) 

3.4. Saskarsmes psiholoģija un 
konfliktu risināšana 

  2   E         2   E            Ingūna Griškēviča, Dr.psych., 
Alīda Samuseviča, Dr.paed. 

4. 
Modulis "Mācību procesa 
pedagoģiskie un psiholoģiskie 
pamati" 

6             6                    
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4.1. Pedagoģiskā psiholoģija     2 E           2 E            Vija Zēlerte, Mg.psych. 

4.2. Alternatīvās izglītības teorijas      E    2        E    2        Jana Grava, Mg.paed. 

4.3. Audzināšanas teorija un metodika    2             2  E            Anita Līdaka, Dr. paed. 

 

5. Latviešu valodas kultūra 2 2   E       2 2   E            Diāna Laiveniece, Dr.paed 

  Nozares kursi  36 9 12   13 2   36 8 6   13 9   0      

6. 
Modulis "Pirmsskolas izglītības  
teorētiskie kursi" 

2             2                    

6.1. Mācīšanās modeļi pirmsskolā         1   I           1 I      Ilze Miķelsone, Dr.paed. 

6.2. Bērnu emocionālā audzināšana   1   I          1        I      Ilze Miķelsone, Dr.paed. 

7. 
Modulis "Pirmsskolas 
pedagoģijas pamatkursi" 

4             4                    

7.1. Bērnības pedagoģija         2   E         2   E      Jana Grava,Mg.sc.educ. 

7.2. 
Bērnu socializācija un 

rotaļdarbība 
    2 E           2 E            

Rita Ukstiņa, Dr.paed.,                
Blāzma Vikamne, Dr.paed. 

8. 
Modulis "Bērna bioloģiskā 
attīstība" 

2             2                    

8.1. Anatomija un attīstības fizioloģija   1   I         1   I            Dina Berloviene, Mg.paed., 

8.2. 
Higiēnas pamati un pirmās 

palīdzības sniegšana 
  1   I         1   I            Svetlana Lanka, Mg.paed. 

9. 
Modulis "Pedagoģiskais process 
pirmsskolā" 

4             4                    

9.1 
Pirmsskolas pedagoģiskā procesa 

organizācija un vadība 
    2       E     2       E      Vineta Pole, Mg.sc.educ. 

9.2. Ārpus rotaļnodarbību pasākumi   2   E         2   E            Vineta Pole, Mg.sc.educ. 
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pirmsskolā 

10. 
Modulis "Integrēts metodiku 
kurss pirmsskolas didaktikā" 

22             22                    

 

10.1. 
Bērnu valodas un runas attīstība, 

tās mācību metodika I,II 
    

2+
1 

I,E               2 1 I,E      Gundega Tomele, Mg.paed. 

10.2. 
Bērna izpratnes par dabu attīstība, 

tās mācību metodika I,II 
  2 1 I,E               2 1 I,E      Ludmila Karule, Dr.paed. 

10.3. 
Sporta pamatu apguve pirmsskolas 

vecuma bērniem I,II, III 
        

2+
1+
2 

  
I,E
, E 

  2 1, 2 
I,E, 
E 

           
Juris Grants, Dr.paed., Helēna 
Vecenāne, Dr.paed. 

10.4. 
Matemātisko priekšstatu 

veidošanas teorija un metodika I,II 
        

2+
1 

  I,E         2 1 I,E      Rita Ukstiņa, Dr.paed. 

10.5. 
Mākslas izglītība, tās mācību 

metodika I, II 
  2 1 I,E         2 1 I,E            Jana Grava, Mg.sc.educ. 

10.6. 
Rokdarbu metodika pirmsskolas 

vecuma bērniem 
        2   E         2   E      Jana Grava, Mg.sc.educ. 

10.7. 
Muzikālās audzināšanas pamatu 

apguve pirmsskolas vecuma 
bērniem, mācību metodika I, II 

    
2+
1 

I,E               2  1 I,E      Blāzma Vikmane, Dr.paed. 

11. Pētnieciskais seminārs 1   1 I       1   1 I            Jana Grava, Mg.sc.educ. 

12. Studiju darbs  1   1 I       1   1 I            Jana Grava, Mg.sc.educ. 

KOPĀ 56 20 17   15 4   56 20 13   14 11   0      

  Prakse 16             16                    

13. Pirmsskolas izglītības prakse 3   3 E       3   3 E            Jana Grava, Mg.paed 

14. Pirmsskolas skolotāja prakse 5       5   E 5         5 E      Jana Grava, Mg.paed 

15. 
Pirmsskolas skolotāja metodiskā 
prakse 

8         8 E 8             8 E   Jana Grava, Mg.paed 
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  Valsts pārbaudījumi 8             8                    

16. Kvalifikācijas darbs           8 E                8 E  Jana Grava, Mg.paed. 

KOPĀ 80 20 20   20 20   80 20 16   14 14   16      

 

1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 

Studiju formas: pilna laika klātienes, nepilna laika neklātienes studijas.  

Studiju metodes: lekcijas, semināri, grupu darbs, diskusija, lomu spēles, individuālais un pāru darbs, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, gadījumu analīze.  

Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” vērtēšana ir atbilstoša LiepU KVS (sertifikāts ISO 9001:12000) procedūrām, sniedzot iespēju konstruktīvāk organizēt 
studiju programmas administrēšanu. Programmas sasniegumi, attīstības perspektīvas, materiāli tehniskā bāze, finanšu nodrošinājums u.c. tiek analizēts katru gadu, 
veicot programmas pašnovērtējumu.  

Studiju procesā sagaidāmie rezultāti prasmju, iemaņu un kompetenču formā ir noteikti katra studiju kursa aprakstā, norādot patstāvīgā darba saturu un apjomu, 
iesniedzamos darbus un līdzdalību studiju procesā. No studējošā tiek gaidīta atbildība par studijām, patstāvīgā darba izpildi un prakses uzdevumu realizāciju, darba 
grafika ievērošanu.  

Studiju kursu saturs un apjoms, kā arī prakses saturs ir atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai, saskaņots ar skolotāja profesijas standartu. Studiju saturs pēctecīgi tiek 
strukturēts moduļos un studiju kursos, praksēs, kas nodrošina pakāpenisku kompetenču apguvi. Studiju saturs ir virzīts uz teorētiskās un praktiskās pieredzes 
integrāciju.  

Studiju procesa vērtēšana notiek izvērtējuma un novērtējuma formā. Tā mērķis ir sekmēt topošo pirmsskolas skolotāju kompetenču attīstību un attieksmju pilnveidi. 
Izvērtējums orientēts uz studiju procesa un apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču dinamikas noskaidrošanu. Tas tiek veikts semināros, moduļu darbos, grupu 
darbos, diskusijās, studentu patstāvīgajos darbos un praksēs. Izvērtējuma procesā tiek izmantota arī studentu pašvērtējumi. Aktivitāšu izvērtēšanā tiek ņemti vērā 
šādi aspekti: 1) studentu sadarbības kvalitāte; 2) zināšanu veidošana; 3) reālās problēmas risinājumi; 4) IT izmantošana studiju procesā; 5) pašvadīta mācīšanās; 6) 
prasmīga sazināšanās.  

Studiju rezultātu novērtēšanu nosaka studiju kursos norādītie vērtēšanas kritēriji un pārbaudes formas. Studiju kursu noslēguma pārbaudījumos akcents tiek likts uz 
teorijas integrāciju pirmsskolas izglītības praksē.  

Studiju rezultātu novērtēšanu nosaka studiju kursos norādītie vērtēšanas kritēriji un pārbaudes formas. Vērtēšanā tiek izmantoti kognitīvās jomas kritēriji 
(Bendžamina Blūma izstrādātās taksonomijas pilnveidotā (Anderson & Krathwohl, 1995-2000) versija, kur vērtējums ir atkarīgs no tā, kuru līmeņu domāšanas 
procesi tiek izmantoti: 1) spēja atrast atbilstošu informāciju vai faktus bez dziļākas izpratnes; 2) spēja saprast un interpretēt informāciju; 3) spēja izmantot apgūto 
materiālu jaunās situācijās, piemēram, saistīt to ar savu profesionālo darbību vai kvalifikācijas darba izstrādi; 4) spēja strādāt ar informāciju, to diferencējot 
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komponentos, izceļot atsevišķas idejas un spējot savienot atsevišķus faktus, idejas vienā veselumā; 5) spēja spriest par faktu, ideju nozīmi un vērtību atbilstību 
konkrētajam nolūkam/ kontekstam; 6) spēja ģenerēt jaunas idejas, produktus vai pieejas, metodes, stratēģijas.  

Pārbaudījumi, atkarībā no studiju kursa specifikas, tiek organizēti individuāli vai grupā; tiek īstenota arī vērtēšana pēc kumulatīvā principa. Studiju kursu noslēguma 
pārbaudījumos akcents tiek likts uz kompetenču atspoguļošanu.  

Studiju rezultātu izvērtējums ir orientēts uz profesionālās kvalifikācijas ieguves prasību sasniegšanu, un balstās uz analītisko vērtēšanas sistēmu, paredzot zināšanu 
izpratnes, zināšanu lietojuma novērtēšanu, reflektīvās darbības prasmju novērtējumu. Tas ir saistīts ar zināšanu dinamikas noskaidrošanu un prasmju pielietojumu 
studiju procesā, semināros, diskusijās, pārbaudījumos, akcentējot prasmi diskutēt, risināt problēmas, aizstāvēt viedokli un to pamatot.  

Programmas apguves beigās paredzēts Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana.  Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni, vērtējums 10 ballu sistēmā (skatīt 
https://www.liepu.lv/lv/294/zinasanu-vertesana).  

 

 
1.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kā liecina darba tirgus izpētes dati (http://idtps.esynergy.lv/top/setting), pirmsskolas skolotājs ir starp visvairāk pieprasītajām profesijām, kurai prognozē nelielu 
pieprasījuma pieaugumu turpmākajos gados.  

Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto 
īpatsvars turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) līdz aptuveni 7% 2020.gadā.  

Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību profesionālā otrā līmeņa studiju programmā, iegūstot bakalaura grādu izglītībā, izvēloties apgūt papildus kvalifikāciju 
atbilstošajā izglītības jomā.  

Darba devējiem ir iespējas novērot un novērtēt studentu profesionālo kompetenci un programmas resursu atbilstību izvirzītajiem mērķiem prakšu laikā2,3.  

Darba devēji tiek plānoti iesaistīt Valsts pārbaudījumu komisijas darbā. Atbilstoši LiepU studiju rezultātu izvērtējumam 3 Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas 
komisijas priekšsēdētājs sniedz atgriezenisko saiti par resursu iespējām un kvalitāti. 
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1.7. Studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Ieteikumi Īstenošanas apraksts 
1. Studiju 

programmas 
satura 
precizēšana 
pirmsskolas 
satura jomā 

1. Pilnveidots studiju kursa „Higiēnas pamati un pirmās palīdzības sniegšana” saturs : 
- precizēts studiju kursa mērķis, atklājot paredzamo rezultātu – studentu izpratnes attīstību par higiēnas nozīmi pirmsskolas izglītības iestādē 

un prasmi nodrošināt bērna veselībai drošu un nekaitīgu vidi.  
- studiju kursā tēma „Personīgā higiēna” papildināta ar apakštēmu „Bērna higiēnas un pašapkalpošanās prasmju apguve bērnībā” veiktas 
izmaiņas studentu patstāvīgā darba uzdevumos - tēmas „Ēdienkartes sagatavošana” (paredz MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem”) vietā iekļauta tēma „Pirmās palīdzības gadījuma analīze un demonstrējumi”.  

2. Studiju kursa „Pedagoģiskā procesa un pirmsskolas izglītības iestāžu vadība” saturā, atbilstoši studentu iegūstamajam izglītības līmenim, 
pilnveidots kursa saturs – tēmas „Metodiskā darba vadības process pirmsskolas izglītības iestādē”, „Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveide”, „Metodiskā darba plānošana”, „Pedagoģiskā procesa pārraudzība” aizstātas ar tēmām „Pirmsskolas pedagoģiskais process un 
tā plānošana”, „Bērna personības attīstības veicināšana”, „Pirmsskolas mācību programmas īstenošana”; studentu patstāvīgā darba tēmas 
„Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”, „Metodiskā kabineta analīze”, „Metodiķa dienasgrāmata” aizstātas ar tēmām 
„Pirmsskolas mācību programmas īstenošana”, „Rotaļnodarbības plāna izstrāde”, „Bērna pētnieciskā darbība”, „Tematiskā plānošana”. 
Tēmā „Pirmsskolas mācību programmas īstenošana” iekļautas apakštēmas „Sociālo zinību un ētikas integrācija pirmsskolas pedagoģiskajā 
procesā. Pirmsskolas izglītības satura apguves plānošana un realizēšana dažādās pirmsskolas vecuma grupās”, „Bērnu iepazīstināšana ar 
apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm dažādos pirmsskolas vecuma bērnu darbības veidos”, iekļauts studentu patstāvīgā darba tēma 
„Tematiskās mapes izveide – Sociālās zinības un ētika  (izpratnes par sevi, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm izveide)”. 

3. Studiju kursa „Bērnu valodas un runas attīstība, tās mācību metodika I, II”, saturs pilnveidots, palielinot apjomu tēmās „Burtu apguves 
metodika, lasītprasme” (palielināts par 2 stundām) un „Rakstītprasme” (palielināts par 2 stundām), samazinot apjomu tēmās „Pedagogu un 
vecāku sadarbība” (2 stundas) un „Darba organizācijas formas”(2 stundas), palielināts apjoms studentu patstāvīgā darba tēmai „Bērnu 
literatūras tematiskā modeļa izstrāde”, iekļaujot papildus uzdevumus bērnu literatūras izzināšanai. 

4. Atbilstoši studiju līmenim, precizēts studiju kursa „Bērnu sagatavošana skolai” saturs – akcentējot satura praktisko pielietojumu 
pirmsskolas izglītībā. Studiju kursa saturā iekļauta tēma „Lasītmācīšanas un rakstītmācīšanas didaktiskie principi”. 
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1.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1.8.1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Skatīt T disku (LiepU). 

4. tabula 

Programmas satura atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī definētajiem 
studiju rezultātiem 

Programmas 
mērķis 

Nodrošināt profesionālās kvalifikācijas pirmsskolas skolotājs ieguvi, apgūstot nepieciešamās 
profesionālās kompetences darbam pirmsskolas izglītībā. 

Uzdevumi 

 

 

 

 Sekmēt pirmsskolas pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodiku teorētisko atziņu un 
praktiskās darbības pieredzes apguvi, nodrošinot teorētisko zināšanu un to praktiskās 
realizācijas vienotību; 

 Pilnveidot studentu zināšanas par jaunākajām tendencēm pirmsskolas izglītībā Latvijā un 
pasaulē, kritiski to izvērtēt un izmantot to savā profesionālajā darbībā; 

 Nodrošināt studentu zināšanu un prasmju apguvi pirmsskolas pedagoģiskā procesa 
organizēšanā un vadīšanā; 

 Attīstot studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu 
teorētiskās nostādnes pirmsskolas pedagoģiskajā praksē; 

 Atbalstīt studentu radošās un sociālās aktivitātes attīstību, veicinot profesionālo pašrealizāciju 
mūžizglītības kontekstā 
Studiju rezultāti Studiju saturs 

Studenti ir kompetenti pedagoģijas un psiholoģijas 
nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un 
pielietojumā pedagoģiskajā darbībā. 

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" Pedagoģiskā 
kompetence (2KP),  

Vispārīgā psiholoģija un attīstības psiholoģijas teorijas 
(2KP) 

Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi" 
Bērnības pedagoģija (2KP), Bērnu socializācija un 
rotaļdarbība (2KP) 

Modulis "Izglītības procesa plānošana un vadība" 
Bērna sagatavošana skolai (2KP) 

Studenti ir kompetenti pirmsskolas izglītībā aktuālu 
problēmjautājumu risināšanā, īstenojot pozitīvu 
savstarpējo mijiedarbību dažādās sociālās vidēs un 
respektējot izglītojamo individuālo attīstības 
potenciālu. 

Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati"  

Pedagoģiskā psiholoģija (2KP)  

Alternatīvās izglītības teorijas (2KP) 

Audzināšanas teorija un metodika (2KP) 

Modulis "Izglītības procesa plānošana un vadība" 
Bērnu tiesību aizsardzība (1KP) 

Saskarsmes psiholoģija un konfliktu risināšana (2KP) 

Studenti ir kompetenti bērncentrētas pieejas 
praktiskā pielietojuma nodrošināšanā pirmsskolas 
izglītībā, uzrādot integrētas zināšanas un izpratni 
par izglītojamo holistisku personības attīstību. 

Modulis "Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi" 
Mācīšanās modeļi pirmskolā (1KP) Bērnu emocionālā 
audzināšana (1KP)  

Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi" 
Bērnības pedagoģija (2KP) Bērnu socializācija un 
rotaļdarbība (2KP) 

Studenti ir kompetenti patstāvīgā, mērķtiecīgā un 
atbildīgā pedagoģiskās darbības plānošanā un 
īstenošanā saskaņā ar sociālajām vajadzībām un 

Modulis "Pedagoģiskais process pirmsskolā" 
Pedagoģiskā procesa un pirmsskolas izglītības iestāžu 
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aktuālām pirmsskolas izglītības zinātnes un prakses 
tendencēm  

 

organizācija un vadība (2KP)  

Ārpus rotaļnodarbību pasākumi pirmskolā (2KP) 

Modulis"Integrēts metodiku kurss pirmsskolas 
didaktikā" (20KP) 

Prakse (16KP) 

 

 1.8.2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

5. tabula 

Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” atbilstība kvalifikācijas  

“Skolotājs” profesijas standartam 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Atbilstošie studiju kursi studiju programmā 
„Pirmsskolas skolotājs” 

KP 

Zināšanu izpratnes līmenī  

Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 
reglamentējošie dokumenti un darba 
likumdošana (LR un ES likumi, dokumenti un 
normatīvie akti)  

Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība 
 

2 

Kultūras vēsture  

Vēsture  

Filozofija  

Ekonomikas pamati 

Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Uzņēmējdarbība  

Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība  

 

 

2 

2 

Zināšanu lietošanas līmenī  

Bērnu tiesību aizsardzība  
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Bērnu tiesību aizsardzība 

1 

Pedagoģija un psiholoģija  

• Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika  

• Audzināšanas darbība jeb klasvadība  

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

• Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma 
veikšana  

• Mācību vides organizācija  

• Saskarsmes un sadarbības veicināšana 
(sociālo attiecību veidošana)  

• Pedagoģisko pētījumu metodes  

• Psiholoģija (vispārīgā, attīstības, personības, 
sociālā)  

• Speciālā pedagoģija  

• Nozaru pedagoģija  

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija"  

Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati"  

Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas 
didaktikā"  

Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi"  

Modulis "Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi"  

Modulis "Bērna bioloģiskie resursi" Anatomija un 
attīstības fizioloģija  

Pētnieciskais seminārs  

 

4 

 

6 

 

2 

 

4 

2 

1 

1 
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• Vecumposmu fizioloģija  

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes 
nozare  

• Mācību priekšmets  

• Mācību priekšmeta didaktika  

• Mācību satura integrācijas pamati  

Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi"  

Modulis "Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi"  

Modulis" Integrēts metodiku kurss pirmsskolas 
didaktikā"  

 

4 

2 

 

2 

Valodas un komunikācija  

• Informācijas tehnoloģijas  

• Valsts valoda un svešvalodas  

• Saskarsmes psiholoģija  

Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Saskarsmes psiholoģija un konfliktu 
risināšana.  

Latviešu valodas kultūra  

 

2 

 

2 

Veselīgs dzīves veids  

• Sports  

• Veselīgs uzturs  

• Personīgā higiēna  

Sociālās zinības  

• Ētika 

Vides un veselības izglītība 

Izglītības vadība 

Modulis "Bērna bioloģiskie resursi" Higiēna un 
pirmās palīdzības sniegšana. 

Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība  

Sporta pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem 
I,II 

Bērna izpratnes par dabu attīstība, tās mācību 
metodika I, II 

 

1 

2 

3 

 

3 

 
6. tabula 

Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” atbilstība 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

 

MK noteikumu Nr. 141 prasības 
Profesionālā studiju programma 
„Pirmsskolas izglītības skolotājs” 

Programmas apjoms ir 80 – 120 
kredītpunktu 

Programmas apjoms 80 KP 

Programmas obligāto saturu veido Modulis 
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 
veidošanai ne mazāk kā 6 kredītpunktu 
apjomā 

Modulis „Izglītības procesa plānošana un vadība” 

Bērnu tiesības (1 KP) 

Uzņēmējdarbība (2 KP) 

Bērnu sagatavošana skolai (2 KP) 

Saskarsmes psiholoģija (2 KP) 

Mācību kursu kopējais apjoms – ne mazāk 
kā 56 KRP, bet nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma 

Studiju kursu apjoms ir 57 KP, kas ir 71% no programmas 
apjoma  

Vispārizglītojošie mācību kursi – ne mazāk 
kā 20 kredītpunktu apjomā, 

Nozares mācību kursi – ne mazāk kā 36 
kredītpunktu apjomā 

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms – 20KP, nozares studiju 
kursi – 36KP 
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Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
kvalifikācijas darba aizstāvēšana, vismaz 8 
kredītpunktu apjomā. 

Kvalifikācijas darbs (8 KRP) 

 

 

1.8.3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

Nepilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 2,5 
gadiem. Minimālais studējošo skaits: 8 studenti.  

Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas nepilna laika studijās 2016. –2019. gadam ir 19 
800 EUR. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1.kursam ir 990 EUR, maksa 
ir fiksēta visam studiju periodam.  

Studiju programmas izmaksas 2016. – 2018. gadam pilnā laikā un 2016.-2019. gadam nepilnā laikā skatīt  

 
7. tabula 

Plānotās izmaksas studiju programmai "Pirmsskolas skolotājs"” 
2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) 

pilnā laikā un nepilnā laikā 
 

Rādītāja nosaukums 

Summa, EUR 

Pilnā laikā Nepilnā laikā 

Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 17 797 9 089 

profesoriem 2 352 1 188 

asoc. profesoriem 1 950 987 

docentiem 8 692 4 385 

lektoriem 4 803 2 529 

Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU pārējam 
personālam, komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar 
ēku, telpu uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru 
pakalpojumu izmaksas, grāmatu, žurnālu un datu bāzes 
abonēšana u.c. izmaksas) 24 803 10 711 

Kopā izmaksas 42 600 19 800 

 

 

 

 

 

1.8.4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības 
valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 
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8. tabula 

Augstskola Liepājas Universitāte 
Latvija 

Latvijas Universitāte 

Latvija 

Maltas Universitāte  

(University of 
Malta) 

Malta 

Limburgas Katoļu 
Universitātes 

koledža 
(UCLL Leuven 

Limburg) 
Beļģija 

Programmas 
nosaukums 

Pirmsskolas skolotājs Pirmsskolas izglītības 
pedagogs 

Agrīnās bērnības 
izglītība un aprūpe 

Pirmsskolas izglītība 

Studiju 
rezultāti 

Studenti ir kompetenti: 

a) pedagoģijas un 
psiholoģijas nozares 
pamatnostādņu analīzē, 
strukturēšanā un 
pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 
b) pirmsskolas 
izglītībā aktuālu 
problēmjautājumu 
risināšanā, īstenojot 
pozitīvu savstarpējo 
mijiedarbību dažādās 
sociālās vidēs un 
respektējot izglītojamo 
individuālo attīstības 
potenciālu, 
c) bērncentrētas 
pieejas praktiskā 
pielietojuma 
nodrošināšanā 
pirmsskolas izglītībā, 
uzrādot integrētas 
zināšanas un izpratni 
par izglītojamo 
holistisku personības 
attīstību, 
d) patstāvīgā, 
mērķtiecīgā un 
atbildīgā pedagoģiskās 
darbības plānošanā un 
īstenošanā saskaņā ar 
sociālajām vajadzībām 
un aktuālām 
pirmsskolas izglītības 
zinātnes un prakses 
tendencēm. 

Nodrošināt 
21.gadsimta 
ekonomiskajām un 
sociālajām prasībām 
atbilstošu pirmsskolas 
izglītības pedagogu 
kvalifikāciju un tāda 
pirmsskolas pedagoga 
personības 
veidošanos, kas: 

● apzinās un pieņem 
bērnu- humānu 
pilsoni, kurš spēj 
orientēties 
daudzveidīgās izziņas 
un dzīves situācijās - 
attīstību veselumā; 
spēj nodrošināt bērna 
attīstībai veselumā; 
● nepieciešamo vidi 
un organizatoriskos 
un saturiskos 
apstākļus, tas ir,: 
● rada apstākļus 
mijiedarbībai un 
apkārtējās pasaules 
izpētei; 
● respektē attīstošu 
un audzinošu 
uzdevumu vienotību; 
● ievēro bērnu 
vecumposma un 
individuālās attīstības 
iezīmes un attīstības 
pakāpi; 
● nodrošina bērnu 
vadošās darbības- 
rotaļu darbību- un citu 
darbības veidu maiņu 
un kompensēšanu, 
tādējādi sekmējot 
bērnu gatavību 
dzīvesdarbībai; 
● realizē iekšējo un 
ārējo sadarbību. 

Zināšanas un 
izpratne:  
- komunicēt un 
diskutēt par 
sarežģītām 
profesionālām un 
akadēmiskām 
problēmām,  
- par konkrētu 
pētniecības tēmu 
pirmsskolas izglītībā. 
 
Prasmes: 
- kritiski analizēt 
dokumentus, 
respektējot un 
vērtējot citu uzskatu 
un viedokļus, 
- patstāvīgi, 
sistemātiski un 
kritiski formulēt un 
analizēt sarežģītas 
zinātniskas 
problēmas, 
- kritiski izvērtēt 
dažādas analīzes 
metodes, 
- patstāvīgi strādāt ar 
izglītojamo vietējā 
kopienā, 
- pilnveidot savu 
profesionālo 
kompetenču attīstību. 

Studenti prot integrēt 
zinātnisko pētījumu 
teorētiskās atziņas 
savā praktiskajā 
darbībā. 

Studenti prot izveidot 
jēgpilnu mācīšanās 
vidi pirmsskolas 
izglītībā. 

Studenti spēj savu 
pētniecisko darbību 
vērst uz izglītības 
attīstību.  

Studenti spēj rast 
risinājumus, vai 
jaunas idejas savā 
studiju praksē.  

Studenti izprot  
pārmaiņu vadības 
procesu kompleksu, 

Studenti spēj reflektēt 
par savu izglītības 
attīstību, paust 
viedokli un diskutēt. 

 

Studiju 
ilgums, 

2 gadi (pilna laika 
studijas) 
2,5 gadi (nepilna laika 

2,5 gadi  
80 KP (120 ECTS) 

2 gadi 
120 ECTS 

3 gadi 
130 ECTS 
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apjoms studijas) 
80 KP (120 ECTS)  

Struktūra, 
kvalifikācijas 
ieguve 

4 semestri (pilna laika 
studijas) 

4,5 semestri (nepilna laika 
studijas) 

Kvalifikācijas darbs 

 

5 semestri - nepilna laika 
klātienes studijas 

Kvalifikācijas darbs 

Valsts eksāmens 
pirmsskolas pedagoģijā 
un psiholoģijā 

4 semestri  
Pētniecības projekts 

5 semestri 
Studijas tiek organizētas 
3 posmos 
1.posms – teorija 
2.posms – metodikas 
apguve, praktiskas 
nodarbības 
3.posms – prakse, 
empīriskās pieredzes 
izveide, izglītības vides 
izveide, pētniecības 
projekti 

Studiju 
moduļi un/ 
vai kursi, to 
apjoms  

Ievads studijās (1 KP – 
1,5 ECTS) 
Modulis "Pedagoģija un 
psiholoģija" (4 KP – 6 
ECTS) 
Modulis "Izglītības 
procesa plānošana un 
vadība"  
(8 KP – 12 ECTS) 
Modulis "Mācību procesa 
pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" (6 
KP – 9 ECTS) 
Modulis" Pirmsskolas 
izglītības  teorētiskie 
kursi" (2 KP - 3 ECTS) 
Modulis "Pirmsskolas 
pedagoģijas pamatkursi" 
(4 KP – 6 ECTS)  
Modulis "Bērna 
bioloģiskā attīstība" (2 KP 
- 3 ECTS)  
Modulis "Pedagoģiskais 
process pirmsskolā" (6 KP 
- 9 ECTS) 
Modulis" Integrēts 
metodiku kurss 
pirmsskolas didaktikā" 
(20 KP - 30 ECTS) 
Pētnieciskais seminārs 
(1KP – 1,5 ECTS)  
Studiju darbs(1KP – 1,5 
ECTS) 
Prakse Pirmsskolas 
izglītības prakse; 
Pirmsskolas skolotāja 
prakse; Pirmsskolas 
skolotāja metodiskā 
prakse (16 KP – 24 
ECTS)  
Kvalifikācijas darbs (8 KP 
- 12 ECTS) 

Vispārīgā pedagoģija 
(2KP- 3 ECTS) 

Pirmsskolas un 
sākumskolas  pedagoģija 
(2KP- 3 ECTS).   

Vispārīgā psiholoģija 
((2KP- 3 ECTS) 

Pirmsskolas vecuma 
bērnu pediatrija un 
higiēna (2KP- 3 ECTS) 

Modeļi pirmsskolas 
izglītībā (2KP- 3 ECTS) 

Pedagoģiskā pētījuma 
process un metodes 
(2KP- 3 ECTS) 

Izglītības sistēmas un 
iestādes (2KP- 3 ECTS) 

Audzināšanas teorija un 
metodika (2KP- 3 
ECTS) 

Sociālo prasmju apguve 
(2KP- 3 ECTS) 

Filozofijas pamati (2KP- 
3 ECTS) 

Speciālā pedagoģija 
(2KP- 3 ECTS) 

Ievadprakse (2KP- 3 
ECTS) 

Pētnieciskā prakse (6 KP 
– 9 ECTS) 

Pedagoģiskā prakse (8 
KP – 12 ECTS) 

 

Kognitīvā attīstība un 
neirozinātnes (4 ECTS) 

Bann Bannozzi: valodas 
un rakstu runas attīstība  
(3 ECTS) 
Matemātika pirmsskolā: 
laukums, lielums, 
forma, mērīšana (3 
ECTS) 
Pirmsskolas mācību un 
audzināšanas procesa 
vadība  (4 ECTS) 
Garīgā izglītība agrīnajā 
bērnībā (3 ECTS) 
Mācības tehnoloģijas 
pirmsskolas izglītībā (4 
ECTS 
Atbalsta sistēma 
bērnības pārejas posmos 
(4 ECTS) 
Kustību izglītība 
bērnībā (4 ECTS) 
Multidisciplināru 
komandu darbs  (4 
ECTS) 
Prakse  (8 ECTS) 
Radošās drāmas process 
(4 ECTS) 
Ģimenes un sabiedrības 
struktūras  (4 ECTS) 
Māksla pirmsskolas 
izglītībā  (4 ECTS) 
Multimodālas jēgas 
veidošanas bērnībā (4 
ECTS) 
Pētniecības projekts (12 
ECTS) 
 

Prakse I (9 ECTS) 

Refleksija un pētniecība 
mācīšanās procesā: 
mācīšanās grupas  (3 
ECTS) 

Jēgpilna mācīšanās vide 
3 ECTS) 

Mūžizglītība I (3 ECTS) 

Empīriskās pieredzes 
izveide (3 ECTS) 

Valodas attīstība: 
lasīšanas un stāstīšanas 
prasmes (4 ECTS) 

Matemātiskās domāšana 
attīstība: mērījumi un 
ģeometrija (3 ECTS) 

Pirmsskolas vecuma 
bērnu fiziskā  labklājība/ 
labizjūta (3 ECTS) 

Mūzikas izglītība 
pirmskolā  (5 ECTS) 

Prakse II (9 ECTS) 

Refleksija un pētniecība 
mācīšanās procesā: 
mācīšanās grupas (3 
ECTS) 

Empīriskās pieredzes 
darbība/ izveide (3 
ECTS) 

Valodas attīstība: 
lasīšanas un rakstīšanas  
prasmes (3 ECTS) 

Vides izpēte: fiziskās 
pasaules izpratne (3 
ECTS) 

Vides izpēte: jēgpilnas 
mācīšanas vides izveide 
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(4 ECTS) 

Muzikālā izglītība 
pirmskolā: didaktika (7 
ECTS) 

Prakse III (15 ECTS) 

 

Veicot pirmā līmeņa profesionālajām studijām atbilstošas ārvalstu studiju programmu salīdzinošu analīzi, 
var secināt, ka:. 

1) Visās studiju programmās ir līdzīgs studiju ilgums: 4.semestri – 5 semestri, attiecīgi tam pakārtots 
ECTS skaits, paredzot 1 studiju gadā 60 – 65 ECTS. 

2) Visu programmu absolventiem ir tiesības strādāt par pirmsskolas skolotājiem, Maltas Universitātes 
studiju programmas akcentētas tiesības strādāt par agrās bērnības skolotājiem. 

3) Visās studiju programmās iekļauti studiju kursi, kas ietver pirmsskolas pedagoģijas, didaktikas un 
audzināšanas saturu, akcentēts likts uz studentu profesionālo prasmju apguvi metodikās, mācīšanās 
vides izpētē,  kā arī radošo pašizpausmi mūzikā, vizuālā mākslā u.c. 

4) Gan Latvijā, gan ārvalstīs piedāvātajās programmas, nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas 
nodrošina teorētisko zināšanu integrāciju pirmsskolas izglītības praksē. LiepU un  Limburgas Katoļu 
Universitātes koledžā prakse paredzēta 24 – 33 ECTS apjomā, savukārt Maltas Universitātē praksei 
paredzētais apjoms – 8 ECTS. 

5) Beidzot studijas, paredzēts kvalifikācijas darba vai pētniecības projektu izstrāde, kas apliecina 
kvalifikācijas ieguvi.  

6) Analizētās ārzemju studiju programmas akcentēti studiju kursi, kas nodrošina agrās bērnības 
specifikas apguvi, savukārt LiepU piedāvātajā programmā līdzīgas tēmas ir iekļautas studiju kursos 
„Bērnības pedagoģija”, „Bērnu socializācija un rotaļdarbība”; akcentētas ētikas, filozofijas un garīgās 
izglītības studijas, savukārt LiepU piedāvātajā programmā lielāks akcents likts uz  bērna psiholoģiskās 
attīstības studijām 

 

1.8.5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

9. tabula 
 

Pārskata periods Studējošo skaits 

Imatrikulācija pirmajā studiju gadā 
2017/ /2018 

13 

 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

 Studentu aptauja 2017./2018. studiju gadā netika veikta. 

 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošanu studiju programmas uzraudzībā 

Studiju programmā nav absolventu. 

 

 

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
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Studējošo līdzdalībai studiju procesa organizēšanā un pilnveidošanā ir būtiska nozīme, 
pašlaik studenti šajā procesā tiek iesaistīti izvērtēšanas fāzē (anketēšana, sarunas ar studentiem). 
Studentu priekšlikumi ir saistīti ar organizatoriskiem aspektiem (pārbaudījumu grafiks, 
nodarbību izkārtojums, pedagoģisko prakšu organizācija u.tml.) 

Liepājas Universitātes Studentu Padome (LiepU SP) aizstāv un pārstāv studējošo intereses 
akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas Universitātē un citās valsts 
institūcijās, reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs.  

Studējošo viedokli pārstāv visās padomēs, komisijās un sanāksmēs (Studiju padome, 
Zinātnes padome, Bibliotēkas padome, Saimniecības padome, Telpu komisija, Domes sēdes, 
Stipendiju piešķiršanas komisijas (Senāta stipendijas piešķiršanas komisija), Senāts, Satversmes 
sapulce). Šajās lēmējinstitūcijās LiepU SP ir veto tiesības, kuras arī SP ir izmantojusi un citi 
lēmējinstitūcijas locekļi ir ņēmuši vērā un pārskatījuši dokumentus, par kuriem SP nav bijusi 
argumentēti apmierināta.  

 

11.2. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Skolotājs” kods 42 141 pašnovērtējuma ziņojums 

 Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi 
un uzdevumi 

 
Studiju programmas attīstības perspektīva ir balstīta uz Eiropadomes sanāksmes Lisabonā 

2000. gadā izteikto apgalvojumu, ka cilvēki ir Eiropas galvenā vērtība un investīcijas cilvēkos ir 
svarīgas uz zināšanām balstītai ekonomikai. Programmas konkurētspēju nodrošina respektētā 
atziņa, ka ir nepieciešams nodrošināt augstas kvalitātes izglītību, kas ir efektīva, objektīva un 
atbilstošakompetenču pieejai izglītībā.Esošo pieeju mācīt priekšmetus savstarpēji nošķirti, liekot 
uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, svarīgi ir mainīt uz holistisku pieeju izglītībā, kurā par 
nosacījumu kļūst zināšanu apguves konteksts. Skolotāju sagatavotība mācīt vairāk nekā vienu 
priekšmetu ir veids, kā risināt izglītībā sensitīvus jautājumus, piemēram, depopulācija, mazo 
skolu slēgšana, skolotāju sastāva novecošana4. 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” 

(turpmāk tekstā PBSP „Skolotājs”) ir pilnveidota atbilstoši attīstības tendencēm zinātnē un 
praksē, piedāvājot apgūt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši darba devēju vēlmēm, tādējādi 
paplašinot konkurētspēju darba tirgū. Arī kvalifikāciju piedāvājums ietver mūsdienu izglītības 
telpā aktuālas izvēles, kas tiek aktualizētas atbilstoši reģiona un valsts vajadzībām, kā arī darba 
tirgus tendencē. Kurzemes reģionā LiepU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde, kas sagatavo 
plaša spektra kvalificētus skolotājus. 

PBSP „Skolotājs” tiek realizēta, piedāvājot šādus apakšvirzienus un kvalifikācijas (skatīt 
1. tabulu). 
 
 
 
 
 
 

 
1. tabula 

PBSP „SKOLOTĀJS” piedāvātie apakšvirzieni un kvalifikācijas 
 

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā 

                                                             
4Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. LR Saeima. http://baltadaba.lv/wp-
content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  
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Apakšvirzieni Kvalifikācijas 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 
(PskS) 

Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs vai 
Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības 
skolotāju un sociālo pedagogu  pirmsskolā) 

Pamatizglītības skolotājs(PamS) Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta 
(mūzika/ sports/ angļu vai vācu vai franču valoda) skolotājs vai 
Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu 
(latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ 
sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika)  
skolotājs 

Speciālās izglītības skolotājs 
(SpecS) 

Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Sporta un deju skolotājs(SpdS) Sporta un deju skolotājs 

Mūzikas skolotājs (MuzS) Mūzikas skolotājs 

Vēstures un sociālo zinību 
skolotājs (VestS) 

Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

 
Studiju programmas izvirzītie mērķi un uzdevumi atbilst iegūstamajam profesionālā 

bakalaura grādam izglītībā un profesionālajai kvalifikācijai, kā arī studējošo interesēm un 
vajadzībām - pilnveidot profesionālās prasmes, apvienojot un bagātinot tās ar pedagoģiskajām 
prasmēm un iemaņām. 

Studiju programmas mērķi: 
1. Sagatavot profesionāli izglītotus, radošus un motivētus skolotājus, kas spēj risināt izglītības 

jautājumus atbilstoši profesionālajai kompetencei, ņemt vērā izglītības attīstības tendences 
sabiedrībā, izmantot tehnoloģijas sasniegumus un konkurēt darba tirgū. 

2. Radīt pedagoģiskos nosacījumus profesionālajam bakalaura grādam izglītībā un 
izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošu zināšanu un prasmju apguvei, kā arī 
sekmīgas tālākizglītības un zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai. 

3. Sniegt atbalstu studentu personības pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai 
mūžizglītības kontekstā. 

Studiju programmas uzdevumi ir vērsti uz profesionālās kompetences attīstību, nodrošinot 
iespēju: 

1. apgūt zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs kopsakarībā 
ar sabiedrības un indivīda mijdarbības, kā arī izglītojamo personības attīstības izpratni; 

2. iegūt izpratni par galvenajiem faktoriem, kas ietekmē izglītojamo izglītības procesu, 
tostarp iekļaujošās izglītības kontekstā; 

3. teorētisko zināšanu un to praktiskās realizācijas vienotībai mācīšanas un mācīšanās 
tehnoloģiju apguvē, sekmējot profesionālo kompetenci pedagoģiskajā darbībā ar 
izglītojamajiem; 

4. apgūt zināšanas un prasmes plānot un vadīt integrētu mācību procesu; 
5. veikt zinātniski pētniecisko darbību, integrējot teorētiskās nostādnes un praksē gūtās 

atziņas; 
6. apgūt prasmes mūsdienu IT izmantošanai studiju procesā un pedagoģiskā darbībā ar 

izglītojamajiem; 
7. attīstīt pašizglītošanās motivāciju savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai studiju 

procesā, kā arī radošo un sociālo aktivitāšu atbalstīšanai; 
8. kritiski analizēt savu pedagoģisko darbību, prognozējot tālāko pilnveidi; 
9. izstrādāt savu pedagoģiskās darbības koncepciju mācību procesa vadībai. 
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Uzņemšanas nosacījumi ir pilnveidoti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
ieteikumiem, lai radītu iespēju kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai, sasniedzot izvirzīto 
mērķi un izpildot uzdevumus, kā arī akcentējot nepieciešamību nodrošināt motivētu un 
profesionāli piemērotu pedagogu sagatavošanu darbam izglītības jomā (detalizētākai 
informācijai skatīt 13.punktu). 
 
 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmā ir ievērota augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās, 
patstāvīgajā darbā un praksē, tādējādi nodrošinot nepieciešamās prasības profesionālā grāda un 
kvalifikācijas ieguvei. Studiju programmas saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512. 
un Skolotāja profesijas standarta prasībām (skatīt 18.2. punktu). 

Studiju programmas apguves rezultātā studenti savu profesionālo kompetenci atspoguļo 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā. Studiju rezultāti vērsti uz skolotāja profesijai 
nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi un atklāj gan kopīgos aspektus profesionālā 
bakalura izglītībā grāda ieguvei visiempiedāvātajiem apakšvirzieniem, gan specifiskos aspektus 
katrā no izvēlētajām specializācijām. 

Atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, ir definēti studiju 
rezultāti profesionālā bakalaura grāda izglītībā ieguvei. To iegūst studenti, kuri: 
1. Ir ieguvuši zināšanas un izpratni par galvenajiemprocesiem,faktoriem, sakarībām sabiedrībā, 

kas ietekmē mācību un audzināšanas procesu skolā un sociālo, reliģisko, etnisko, 
kultūrasunlingvistisko faktoruietekmi izglītojamo attīstībā veselumā. 

2. Ir ieguvuši attieksmes un spēj izveidot savu vīziju par izglītības, mācīšanas un mācīšanās 
stratēģiju pielietojamību izglītības procesā, kā arī respektēt un sekmēt tādas vērtību un 
uzvedības izpausmes, kas atbalsta cilvēktiesības, sociālas iekļaušanas un atvērtas 
demokrātiskas sabiedrības veidošanas principus. 

3. Ir apguvuši mācību procesa plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas un mācību tehnoloģijas, kā arī komunikācijas un līderības prasmes. 

4. Apliecina prasmi īstenot pedagoģisko darbību atbilstoši inovatīvajām izglītības procesa 
attīstības tendencēm un darba tirgus prasībām. 

5. Prot īstenot pozitīvu savstarpējo mijiedarbību ar izglītojamajiem, kolēģiem, skolēnu vecākiem 
un sabiedrību, un paust tolerantu attieksmi dažādās sociālajās vidēs. 

6. Prot identificēt aktuālus pētniecības jautājumus un izvēlēties atbilstošu metodoloģiju 
integrētas pētnieciskās un pedagoģiskās darbības realizēšanai. 

7. Apliecina pedagoģiskās darbības pašizpētes un pašrefleksijas prasmes. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem studiju rezultātiem, turpmāk tekstā ir raksturotas 
specifiskās kompetences katrai profesionālajai kvalifikācijai, kas ietvertas studiju programmas 
apakšvirzienos. 

 
Pamatizglītības skolotājs 
 
Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ 
angļu valoda/ vācu valoda/ franču valoda) skolotāja kvalifikācija 
vai 
Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda 
un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un 
tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotāja kvalifikācija 
 

 

Studenti ir profesionāli kompetenti: 
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a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

b) izglītojamo personības attīstības likumsakarību un mācīšanās vajadzību izpratnē 
iekļaujošās vides kontekstā, 

c) pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra, 
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, 
Pasaules un Latvijas vēsture, datorika, sports) satura, didaktisko pieeju un uz skolēnu 
orientēta mācību procesa nodrošināšanā, 

d) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā mācību procesa plānošanā un organizēšanā izvēlētajā 
pamatizglītības mācību priekšmetā (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ 
informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ 
ģeogrāfija/ fizika/ mūzika/ sports/ angļu valoda/ vācu valoda/ franču valoda), sekmējot 
izglītojamo sasniegumus un personības izaugsmi. 
 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 
 
Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikācija 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

b) pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības 1.posmā aktuālu problēmjautājumu risināšanā, 
īstenojot pozitīvu savstarpējo mijiedarbību dažādās sociālās vidēs, 

c) bērncentrētas pieejas praktiskā pielietojuma nodrošināšanā pirmsskolas izglītībā un 
pamatizglītības 1.posmā, uzrādot integrētas zināšanas un izpratni par izglītojamo holistisku 
personības attīstību, 

d) pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra, 
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, 
Pasaules un Latvijas vēsture, datorika, sports) satura, didaktisko pieeju un uz skolēnu 
orientēta mācību procesa nodrošināšanā 

e) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā pedagoģiskās darbības plānošanā un īstenošanā 
saskaņā ar sociālajām vajadzībām un aktuālām pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 
1.posma zinātnes un prakses tendencēm. 
 

Pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības 
skolotāju un sociālo pedagogu  pirmsskolā) 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

e) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

f) pirmsskolas izglītībā aktuālu problēmjautājumu risināšanā, īstenojot pozitīvu savstarpējo 
mijiedarbību dažādās sociālās vidēs un respektējot izglītojamo individuālo attīstības 
potenciālu 

g) bērncentrētas pieejas praktiskā pielietojuma nodrošināšanā pirmsskolas izglītībā, uzrādot 
integrētas zināšanas un izpratni par izglītojamo holistisku personības attīstību, 

h) speciālās izglītības programmu nodrošināšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs un iekļaujošā vidē; 

i) sociālpedagoģiskās darbības plānošanā un lēmumu pieņemšanā pirmsskolas vecuma bērnu 
socializācijas problēmu risināšanā un integrēšanai sabiedrībā; 

j) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā pedagoģiskās darbības plānošanā un īstenošanā 
saskaņā ar sociālajām vajadzībām un aktuālām pirmsskolas izglītības zinātnes un prakses 
tendencēm. 
 

Speciālās izglītības skolotājs 



92 
 

 
Speciālās izglītības skolotāja bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem kvalifikācija 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

b) un ieguvuši izpratni par izglītojamo personības attīstības likumsakarībām un mācīšanās 
vajadzībām iekļaujošās vides kontekstā, 

c) speciālās izglītības programmu nodrošināšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 
autonomās speciālās izglītības iestādēs un iekļaujošā vidē;  

d) atbilstoši pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskajām atziņām novērot, izvērtēt un 
pedagoģiskajā darbībā respektēt izglītojamo individuālo attīstības potenciālu; 

e) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā 
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, sekmējot sociālo un pedagoģisko 
integrāciju. 

 
Mūzikas skolotājs 
 
Mūzikas skolotāja kvalifikācija 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

b) un ieguvuši izpratni par izglītojamo personības attīstības likumsakarībām un mācīšanās 
vajadzībām iekļaujošās vides kontekstā, 

c) radoši iesaistīties mākslinieciskā darbībā, apliecinot muzicēšanas prasmes mūzikas 
skolotāju profesionālo pienākumu veikšanā instrumentu spēlē, dziedāšanā, kora darba 
praksē, aranžēšanā un ansambļa muzicēšanā. 

d) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā mācību procesa plānošanā un organizēšanā mūzikā 
pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, sekmējot izglītojamo 
sasniegumus un personības izaugsmi. 

 
Sporta un deju skolotājs 
 
Sporta un deju skolotāja kvalifikācija 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 

b) un ieguvis izpratni par izglītojamo personības attīstības likumsakarībām un mācīšanās 
vajadzībām iekļaujošās vides kontekstā, 

c) sporta un deju izglītības programmu nodrošināšanā, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un 
normatīvajiem dokumentiem, 

d) sporta un deju mācību satura, didaktisko pieeju un uz izglītojamo orientēta mācību procesa 
nodrošināšanā atbilstoši izglītojamo prasmēm, interesēm un vajadzībām, 

e) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā mācību procesa plānošanā un organizēšanā, sekmējot 
izglītojamo sasniegumus un personības izaugsmi. 

 
Vēstures un sociālo zinību skolotājs 
 
Vēstures un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija 
Studenti ir profesionāli kompetenti: 

a) pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un pielietojumā 
pedagoģiskajā darbībā, 
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b) un ieguvis izpratni par izglītojamo personības attīstības likumsakarībām un mācīšanās 
vajadzībām iekļaujošās vides kontekstā, 

c) vēstures, sociālo zinību un sociālo zinātņu mācību priekšmetu (politika un tiesības, 
ekonomika, kulturoloģija, filozofija) satura, didaktisko pieeju un uz skolēnu orientēta 
mācību procesa nodrošināšanā, 

d) patstāvīgā, mērķtiecīgā un atbildīgā mācību procesa plānošanā un organizēšanā vēsturē un 
sociālajās zinātnēs pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, sekmējot izglītojamo 
sasniegumus un personības izaugsmi. 

 

Pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju formā 1 KRP atbilst 40 stundām, 
no kurām aptuveni 35-40%ir paredzētas kontaktstundām pilna laika studijās un 20% ir paredzēti 
kontaktstundām nepilna laika studijām, bet pārējais laiks patstāvīgām studijām – atkārtošanai un 
padziļinātai studiju satura apguvei. Tādējādi studiju programma piedāvā elastīgu pieeju studiju 
satura apguvē, respektējot ikviena studenta laika, spēju un iespēju resursus, tomēr izvirzot 
augstas prasības patstāvīgā darba plānošana un organizēšanas prasmēm, lai tiktu sasniegti studiju 
rezultāti.  

Studiju prakses tiek plānotas 20 KP apjomā (MK noteikumi Nr. 512); tās papildina esošo 
izglītības jomas apguvei veltītu moduļu struktūru un to vadībā iesaistīti praktizējoši skolotāji un 
mentori. Prakšu uzdevumu īstenošana pieprasa no studentiem patstāvību un prasmes izmantot 
iepriekš apgūtās zināšanas profesionālajā jomā un to mērķi virzās no vērošanas un skolotāja 
palīga lomas uz patstāvīgu profesionālu darbību studiju noslēgumā. Prakšu pēctecība, saistība un 
atbilstība studiju programmas teorētiskajai daļai atspoguļota 2. tabulā. 
 

2. tabula 
Prakšu pēctecība un saturiskā atbilstība teorētiskajai daļai 

 

Studiju 
gads 

Studiju saturs Prakses mērķu pēctecība 
Prakses (atšķirīgs apjoms pa semestriem 

atkarībā no izvēlētā apakšvirziena) 

1. Ievads studijās 
Vispārizglītojošie 
studiju kursi 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

Izpratne par 
profesionālo jomu, 
gūstot informāciju par 
izglītības iestādēm, 
mācību darba 
organizāciju, iepazīstot 
audzināšanas darbu un 
palīdzot to veikt 
klases/grupas 
audzinātājam.  

Vērošanas prakse (PskS, PamS, MuzS, 
VestS, SpdS) / Pedagoģiskā prakse 
speciālajā pirmsskolas iestādē (SpecS)  – 
2KP 

2. Vispārizglītojošie 
studiju kursi, 
Studiju darbs I 
Nozares 
profesionālās 
specializācijas kursi 
Specializācijas 
studiju kursi un 
moduļi 

Skolotāja kompetenču 
apguve mācību procesa 
organizēšanai vadīšanai 
un vērtēšanai atbilstoši 
izvēlētajai 
kvalifikācijai, tiek 
pilnveidotas klasvadības 
un pašizvērtēšanas 
prasmes. 
Pāreja no daļēji 
patstāvīgas 
profesionālas darbības 
uz patstāvīgu 
profesionālu darbību. 

Pirmsskolas mūzikas skolotāja 
pedagoģiskā prakse (MuzS)/ Mazbērnu 
prakse (PskS) – 4 KP 
Pedagoģiskā prakse pamatskolā vēsturē 
(VestS/ Prakse speciālajā izglītībā 1.-6. 
klasē (SpecS) – 6 KP 
Vasaras prakse (SpdS) – 2 KP 

3. Studiju darbs II, 
Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, 
Specializācijas 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā 
sociālajās zinībās (VestS)/ Pirmsskolas 
skolotāja prakse (PskS)/ Pedagoģiskā 
prakse pamatskolā un bērnu-jauniešu 
deju kolektīvos(SpdS)/ Prakse speciālajā 
izglītībā 7.-9. klasē (SpecS) – 6 KP 



94 
 

studiju kursi un 
moduļi 

Pedagoģiskā prakse vispārizglītojošā 
skolā I, II (MuzS)/ Pedagoģiskā prakse 
sākumskolā (1- 3.kl.) un Pedagoģiskā 
prakse sākumskolā (4.-6.kl.) (PamS) – 8 
KP 
Prakse specializācijā I (PamS) / 
Pirmsskolas sporta skolotāja pedagoģiskā 
prakse (PskS) – 4 KP 

4. Studiju darbs III, 
Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, 
Specializācijas 
studiju kursi un 
moduļi, Valsts 
pārbaudījumi 

Patstāvīga 
profesionāla darbība. 
Tiek pilnveidotas 
pētnieciskās prasmes, 
prasmes analizēt mācību 
procesu un iegūt 
pētnieciskos datus 
bakalaura darba 
izstrādei. Ietver 
pašvērtējumu un 
pašrefleksiju. 

Mūzikas skolotāja kvalifikācijas prakse 
(MuzS)/ Pedagoģiskā prakse vidusskolā 
vēsturē (VestS)/ Pirmsdiploma prakse 
(PskS) – 2 KP 
Pedagoģiskā prakse profesionālās 
ievirzes skolā (MuzS)/ Prakse 
specializācijā II (PamS)– 4 KP 
Pedagoģiskā prakse vidusskolā 
kultoroloģijā, politikā un tiesībās, 
filozofijā, ekonomikā (VestS)/ 
Kvalifikācijas prakse (MuzS)/ 
Pirmsdiploma prakse (SpecS) – 6 KP 
Pedagoģiskā prakse specializācijas 
mācību priekšmetos pamatskolā (PamS) 
– 8 KP 

 
Prakšu organizāciju un vadību nosaka Noteikumi par praksi (apstiprināti Senāta sēdē 

19.12.2011., Lēmums Nr.2011/95). Prakšu dokumentācija ir pieejama LiepU mājas lapā 
(https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti). Visām praksēm un praktikumiem ir izstrādāti 
mērķi, uzdevumi, metodiskie un izdales materiāli, un prakses mapes veidošanas nosacījumi. 
Uzsākot praksi studenti noformē trīspusēju Līgumu par sadarbību prakses laikā. Prakses 
ievadinstruktāžā piedalās docētājs – prakses konsultants, prakses metodiķis. Mācību iestādē 
praksi vada skolotājs-mentors. Pēc prakses notiek noslēguma konference, kurā students prezentē 
savus prakses rezultātus un iesniedz metodiķim prakses novērtējumu un prakses vietas 
izvērtējumu, prakses konsultantam prakses pašnovērtējumu. Noslēguma konferencē tiek analizēti 
prakšu rezultāti, nepieciešamības gadījumā precizēts studiju kursu saturs, tādējādi nodrošinot 
atgriezenisko saikni. 

2017./2018. studiju gadā 1. kursa studenti veica praksi atbilstoši pilotakreditācijas 
programmai. 

Prakšu mērķi, uzdevumi, prasības ir atspoguļotas prakšu aprakstos. Noslēgtie līgumi par 
prakšu nodrošināšanu pieejami fakultātē. 
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Uzņemšanas noteikumi 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās tiek apstiprināti LiepU Senātā katram studiju gadam, 

nepieciešamības gadījumā veicot precizējumus. Informācija par studējošo uzņemšanu studiju 
programmā ir pieejamaLiepU mājaslapā, Uzņemšanas noteikumos pamatstudijās, kas Izdoti 
saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, 
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3. punktu 
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi). 

Studiju programmā tiek imatrikulēti pretendenti ar vispārējo vidējo izglītību. Personām, 
kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada, tiek ņemti vērā Centralizēto eksāmenu (CE) 
rezultāti latviešu valodā un svešvalodā. Savukārt, personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 
2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām tiek ņemta vērā vērtējumi 
latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā 
svešvalodā (gada atzīme). Pretendentiem ir noteiktas arī papildu prasības – gada atzīme 
profilējošos mācību priekšmetos, atbilstoši izvēlētajam studiju programmas apakšvirzienam, kā 
arī iestājeksāmens mūzikas skolotāja apakšvirzienā.  Savukārt priekšrocības dod iespēju 
konkursu, mācību priekšmetu olimpiāžu un sporta sacensību laureātiem iestāties budžeta vietā 
ārpus konkursa (skatīt 3.tabulu). 

Lai nodrošinātu potenciālu sasniegt plānotos studiju rezultātus, uzņemšanas noteikumu 
papildu prasības ir papildinātas ar atlases kritērijiem, kas liecina par reflektantu bāzes zināšanām, 
atbilstoši IZM ieteikumiem par motivētu un profesionāli piemērotu pedagogu sagatavošanu: 

● Sekmīgas vidējā izglītības atestāta gada atzīmes visos mācību priekšmetos ar vidējo atzīmi 
ne zemāku par 7 ballēm. 

● Ja atzīme neatbilst minētajam nosacījumam, ir iespēja kārtot iestājpārbaudījumu – 
pārrunas. Vērtēšanas kritērijiatbilst 10 ballu sistēmai. Tests ir nokārtots, ja vērtējums ir ne 
zemāks kā 7 balles. 

Pretendenti izvēlas kvalifikāciju jau piesakoties studijām. 
 

3. tabula 
Uzņemšanas noteikumi PBSP „Skolotājs” 

 
Studiju 

programma 
Iegūstamais grāds 

un/vai 
kvalifikācija 

Personām, kuras 
vidējo izglītību 

ieguvušas no 2004. 
gada 

Personām, kuras vidējo 
izglītību ieguvušas pirms 
2004. gada, personām ar 

īpašām vajadzībām, 
ārvalsts personām 

Priekšrocības 
 

Skolotājs 
(42141) 

Pilna laika: 
4 gadi 

Nepilna 
laika: 4 gadi 
6 mēneši 
 

 

 

profesionālais 
bakalaura grāds 
izglītībā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obligātās prasības: 
CE latviešu valodā 
CE svešvalodā vai STIP 
svešvalodā 
 
Papildu prasības: 
Sekmīgas vidējā 
izglītības atestāta gada 
atzīmes visos mācību 
priekšmetos ar vidējo 
atzīmi ne zemāku par 7 
ballēm. 
Ja atzīme neatbilst 
minētajam 
nosacījumam, ir iespēja 
kārtot 
iestājpārbaudījumu – 
pārrunas. Vērtēšanas 
kritērijiatbilst 10 ballu 
sistēmai. Tests ir 
nokārtots, ja vērtējums 

Obligātās prasības: 
GA vai CE latviešu valodā 
GA svešvalodā vai CE 
svešvalodā vai STIP 
svešvalodā 
 
Papildu prasības: 
Sekmīgas vidējā izglītības 
atestāta gada atzīmes visos 
mācību priekšmetos ar 
vidējo atzīmi ne zemāku par 
7 ballēm. 
Ja atzīme neatbilst 
minētajam nosacījumam, ir 
iespēja kārtot 
iestājpārbaudījumu – 
pārrunas. Vērtēšanas 
kritērijiatbilst 10 ballu 
sistēmai. Tests ir nokārtots, 
ja vērtējums ir ne zemāks 
kā 7 balles. 

Latviešu valodas 
un literatūras, 
svešvalodu 
2015.,2016.,2017. 
gadu olimpiāžu 
1.-3. vietu 
ieguvēji. 

Latvijas valsts / 
reģiona skolēnu 
zinātnisko 
konferenču 
Pedagoģijas 
sekcijas 
2014.,2015.,2016. 
gadu 1.-3. 
pakāpes laureāti. 

 

Skolotājs 
(speciālās 
izglītības 
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- Pamatizglītības 
pirmā posma un 
pamatizglītības 
viena mācību 
priekšmeta 
(mūzika/ sports/ 
angļu vai vācu vai 
franču valoda) 
skolotājs 
- Pamatizglītības 
pirmā posma un 
pamatizglītības 
divu mācību 
priekšmetu 
(latviešu valoda un 
literatūra/ 
matemātika/ 
bioloģija/ 
informātika/ 
vēsture/ sociālās 
zinības/ mājturība 
un tehnoloģijas/ 
vizuālā māksla/ 
ģeogrāfija/ fizika)  
skolotājs 

- Pirmsskolas 
izglītības un 
pamatizglītības 
pirmā posma 
skolotājs 

- Pirmsskolas 
izglītības skolotājs 
(ar tiesībām strādāt 
par speciālās 
izglītības skolotāju 
un sociālo 
pedagogu  
pirmsskolā) 

-Sporta un deju 
skolotājs* 

 
 
 

-speciālās izglītības 
skolotājs bērniem 
ar garīgās attīstības 
traucējumiem 
 
 
 
 

-mūzikas skolotājs 
 
 
 
 

-vēstures un sociālo 
zinību skolotājs 
 
 
 

ir ne zemāks kā 7 balles. 

-pamatizglītības 
skolotājs 
GA latviešu valodā 
GA svešvalodā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-pirmsskolas izglītības 
skolotājs 
GA latviešu valodā 
GA svešvalodā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-sporta un deju   
skolotājs 
GA sportā 
GA svešvalodā 
 
-speciālās izglītības 
skolotājs bērniem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem 
GA svešvalodā 
GA bioloģijā vai 
dabasinībās 
 

-mūzikas skolotājs 
GA kulturoloģijā vai 
kultūras vēsturē 
GA svešvalodā 
 

-vēstures un sociālo 
zinību skolotājs 
GA vēsturē 
GA svešvalodā 
 
Iestājpārbaudījums: 
Virzienā „Mūzikas 

 
-pamatizglītības skolotājs 
GA latviešu valodā 
GA svešvalodā 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-pirmsskolas izglītības 
skolotājs 
GA latviešu valodā 
GA svešvalodā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-sporta un deju   skolotājs 
GA sportā 
GA svešvalodā 
 
 
-speciālās izglītības 
skolotājs bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 
GA svešvalodā 
GA bioloģijā vai 
dabasinībās 
 
 

-mūzikas skolotājs 
GA kulturoloģijā vai 
kultūras vēsturē 
GA svešvalodā 
 

-vēstures un sociālo zinību 
skolotājs 
GA vēsturē 
GA svešvalodā 
 
Iestājpārbaudījums: 
Virzienā „Mūzikas 

skolotājs bērniem 
ar garīgās 
attīstības 
traucējumiem) – 
papildus līdz 2 
punktiem iegūst, 
ja ir vērtējums CE 
Bioloģijā 

 

Skolotājs (Sporta 
un deju skolotājs)  
- papildus 
punktus iegūst, ja 
ir iegūta 1.-3. 
vietai Latvijas vai 
starptautiska 
mēroga sporta 
jomas sacensībās 
(sasniegumi ne 
vecāki par 3 
gadiem). 
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*nepilna laika 
studijās uzņemšana 
netiek izsludināta  

skolotājs” – 
individuālais a capella 
dziedājums 

skolotājs” – individuālais a 
capella dziedājums 

 
 Studiju programmas plāns 

Programmas izstrādē respektētas Latvijas augstākajai izglītībai un Eiropas augstākās 
izglītības telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju5 un 
Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai6. 

Vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamatkursi attīsta holistisku 
izpratni par studijām un veidu, kā integrēt studiju kursu saturu profesionālās meistarības 
pilnveidei. Ir sistematizēts vispārizglītojošo, nozares teorētisko un informācijas tehnoloģiju 
studiju kursu kodols, kas daļēji ir apvienots moduļos. Kopīgi tiek plānoti un realizēti studiju 
kursi 43 KP apjomā. Papildus tiem, PskS, PamS un SpecS apakšvirzieniem nozares teorētiskie 
pamatkursi 7 KP apjomā tiek realizēti kopīgi, bet 10 KP apjomā tiek piedāvāti atšķirīgi, savukārt 
SpdS, MuzS un VestS apakšvirzieniem nozares teorētiskie pamatkursi ir atšķirīgi (atbilstoši 
specializācijai) 17 KP apjomā. Piedāvātie moduļi un tajos iekļautie studiju kursu nosaukumi, kā 
arī kredītpunkti ir saskaņoti ar visām piedāvātajām kvalifikācijām, tādējādi optimizējot 
nodarbību plānošanu. 

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi nodrošina profesionāli praktisko 
kompetenču apguvi nozares profesionālās specializācijas kursos. Profesionālo kvalifikāciju 
izvēles iespējas uzņemšanas noteikumos tiek piedāvātas katru gadu atbilstoši reģiona un valsts 
vajadzībām, kā arī darba tirgus tendencēm. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 KP un studiju prakse 20 KP apjomā tiek 
plānota un realizēta, balstoties uz tipveida plānu un ievērojot katras kvalifikācijas specifiku. 

Izvēles studiju kursi 6 KP apjomā pilnveido studentu profesionālo kompetenci izvēlētajā 
specialitātē. Tiek piedāvātas iespējas studēt citu zinātņu kursus vai padziļināti studēt pamata 
zinātņu disciplīnas. 

Studiju programmas tipveida plāni visiem studiju programmas apakšvirzieniem ir pieejami 
fakultātē 

 
Studiju programmas plāna izmaiņas 2017./2018.studiju gadā 

Visi Skolotāja programmas apakšvirzienu 1.kursi uzsāk studijas pēc 2016.g. sagatavotās 
pilotakreditācijas  studiju plāna. Pamatizglītības skolotāja virziena  2.k. studē pēc pārejas plāna, 
kas veidots atbilstoši pilotakreditācijas studiju plānam.Bez studiju kursu satura lielākās izmaiņas 
skar kvalifikācijas izvēli - ja 3. un 4.kursa studenti apgūst izvēli attiecīgi 5. -6.klasei un 7. - 
9.klasei (akreditācija spēkā līdz 2019.g.), tad 1. un 2.kursa studenti – 1. - 9.klasei vai 7. - 9.klasei 
. Visi 1. un 2.kursa studenti apgūst pamatizglītības 1.posma (1. – 6.klasei ) kvalifikācijai 
nepieciešamo.Apakšvirzienā „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” neizveidojās 1.kurss, jo 
netika uzņemšanā izdalītas budžeta vietas. 
 
Studiju programmas praktiskā īstenošana un vērtēšanas sistēma 

Studiju programmas realizācija tiek īstenota saistībā ar Liepājas Universitātes Satversmi un 
Stratēģiskās attīstības plānu (2008 – 2018). 

PBSP „Skolotājs” tiek realizēta pilna laika dienas (4 gadi) un nepilna laika neklātienes (4,5 
gadi) studiju formā. Abās studiju formās studiju programmas apjoms ir 160 KRP. Nepilna laika 
studiju forma netiek piedāvāta apakšvirzienam „Sporta un deju skolotājs”.  

                                                             
5 MK noteikumi Nr.990 
6 Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 
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Programmas organizācija notiek saskaņā ar universitātē vienotu kalendāru, kurā paredzēts 
semestru studiju laiks, sesijas un brīvlaiks. Ņemot vērā studējošo vajadzības, nepilna laika 
studijās sesiju laiki tiek plānoti 5 reizes gadā.  

Didaktiskās koncepcijas saturisko aspektu veido modulārais princips, kura īstenošanas 
pamatā ir konstruktīvisma pieeja. Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas kooperatīvās 
mācīšanās metodes, kas nodrošina iespējas gan studentu patstāvīgās darbības attīstībai, gan 
kopēja rezultāta sasniegšanai.Studiju rezultātu izvērtējums ir orientēts uz profesionālā grāda un 
kvalifikācijas ieguves prasību sasniegšanu, un balstās uz analītisko vērtēšanas sistēmu  paredzot: 
zināšanu izpratnes, zināšanu lietojuma novērtēšanu, kā arī kritiskās un radošās domāšanas 
prasmju, reflektīvās darbības prasmju novērtējumu. Tas ir saistīts ar zināšanu dinamikas 
noskaidrošanu un prasmju pielietojumu studiju procesā, kad semināros, diskusijās, 
pārbaudījumos tiek akcentēta prasme diskutēt, risināt problēmas, aizstāvēt viedokli un to 
pamatot. 

Studiju darba formas un metodes: semināri, zinātniski pētnieciskie semināri, praktiskie 
darbi, lekcijas, diskusijas, debates, grupu darbi, patstāvīgais darbs, individuālie un grupu 
projekti, individuālās un grupu konsultācijas, prakses, konferences, mācību ekskursijas. Studiju 
materiāli ir pieejami arī Moodle vidē. Prasme izmantot interaktīvo tāfeli, klases e-žurnālu tiek 
apgūta pedagoģiskās prakses laikā izglītības iestādēs un studiju kursā „Klasvadība”, kas iekļauta 
modulī „Izglītības iestādes darba plānošana un vadība”. 

Studiju kursu programmās ir iekļauti vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēta attiecīgā 
studiju kursa apguve. Arī studentu patstāvīgās darbības rezultātu izvērtēšana tiek īstenota 
atbilstoši šiem kritērijiem un studenti saņem atgriezenisko saiti. Savukārt studējošo aptaujās 
sniegtā atgriezeniskā saite ļauj docētājiem pilnveidot studiju kursu saturu.  

Ir izstrādāti metodiskie noteikumi studiju darbu un bakalaura darbu rakstīšanai (skatīt 
3.pielikumu). Šī informācija un vadlīnijas ir pieejamas LiepU mājaslapā 
(https://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-rakstisana). 

Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni (vērtējums 10 ballu sistēmā). Starprezultātu 
pārbaudes notiek semināros un pārbaudes darbos studiju kursu/moduļu ietvaros.Studējošo 
sasniegumu vērtēšanas kārtību nosaka LiepU Senāta lēmums Nr.104 par zināšanu vērtēšanu, 
Noteikumi par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem un Noteikumi par gala pārbaudījumiem un 
valsts pārbaudījumiem. 

Studentiem tiek nodrošinātas regulāras iknedēļas akadēmiskā personāla konsultācijas 
(informācija pieejama LiepU mājas lapā).  

Studiju rezultāti, kas atspoguļojas studiju kursu pārbaudījumos, kā arī studiju darbu, 
moduļa eksāmenu, prakšu un praktikumu, bakalaura darbu, kvalifikācijas eksāmenu vērtējumos, 
tiek analizēti, piem., jomas un fakultātes mācībspēku sanāksmēs. Akadēmiskais personāls tiek 
informēts par rezultātiem, kas ir saistoši studiju programmai. Atgriezenisko saikni par studiju 
rezultātu kvalitāti nodrošina darba devēju un absolventu aptaujas (skatīt 18.7.punktu). 

Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar potenciālajiem darba devējiem7, kuri iesaistās Valsts 
pārbaudījumu komisijas darbā8 un sniedz atgriezenisko saikni par studiju programmas resursu 
iespējām un kvalitāti. Tiek norādīts, ka topošie skolotāju  zināšanas, prasmes un kompetences ir 
pietiekamas, lai iekļautos darba tirgū. Valsts gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāju 
izvērtējumi liecina, ka studējošie prot saistīt un saskatīt teorijas un prakses vienotību, kā arī 
izmantot dažādas darba metodes. Piemēram, tiek norādīts, ka vēstures un sociālo zinību skolotāji 
ir pārliecinoši savā izpratnē par vēstures priekšmeta izpratni un mācību metodiku pamatizglītības 
posmā, sociālo zinību mācību priekšmetu saturā, kā arī ekonomikā, kulturoloģijā, politikas un 
tiesību, filozofijas mācību priekšmetu saturā vidējā izglītības posmā. 

                                                             
7Liepājas pilsētas un rajona Izglītības pārvaldēm, Liepājas sporta pārvaldi. 
8 Liepājas Izglītības pārvaldes pdagoģijas nodaļas vadītāja A.Ķestere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja K.Niedre-
Lathere, 6.vidusskolas skolotāja I.Hmieļevska, 10.vsk. D.Bergholce u.c. 
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Darba devējiem ir iespējas novērot un novērtēt studentu profesionālo kompetenci un 
programmas resursu atbilstību izvirzītajiem mērķiem prakšu laikā9,10. Atzinīgi tiek vērtēta 
studentu teorētiskā un metodiskā sagatavotība (par to liecina prakses vērtējumi: 8 līdz 10 baļļu 
amplitūdā). Praktikanti tiek raksturoti kā radoši, ieinteresēti, zinoši mācību priekšmeta metodikā 
un bērnu vecumposmu īpatnību pārzināšanā. Praktikanti prot plānot un organizēt mācību un 
audzināšanas darbu.  

Izveidotās partnerattiecības ar dažādām institūcijām reģionā (skatīt Studiju virziena 
ziņojuma 9.4. punktu) nodrošina studentiem iespējas iepazīties ar reālo darba situāciju, 
pilnveidot savas profesionālās kompetences, īstenojot teorētisko zināšanu pārbaudi praksē. 
Sekmīgi apgūtie studiju kursi, studiju prakses, nokārtots kvalifikācijas eksāmens un aizstāvēts 
bakalaura darbs apliecina plānoto studiju rezultātu sasniegšanu. Izveidoto partnerattiecību 
rezultātā gūtā praktiskā pieredze mobilitātes procesā  ir salīdzināma  ar citu valstu pieredzi. 

 
Studiju programmas praktiskā īstenošana 2016./2017. studiju gadā 
 
1.Studiju process 

1.1. Studiju programma „Skolotājs” tika gatavota un saturs pārstrukturēts  atbilstoši 
jaunajai programmas akreditācijai 2016.gadā. 2.kursa studentiem izveidots atbilstošs pārejas 
plāns, lai studiju programmu būtu iespējams apgūt pēc 2016.gadā akreditētās studiju 
programmas. Bez studiju kursu satura lielākās izmaiņas skar kvalifikācijas izvēli - ja 3. un 
4.kursa studenti apgūst izvēli attiecīgi 5. -6.klasei un 7. - 9.klasei (akreditācija spēkā līdz 
2019.g.), tad 1. un 2.kursa studenti – 1. - 9.klasei vai 7. - 9.klasei . Visi 1. un 2.kursa studenti 
apgūst pamatizglītības 1.posma (1. – 6.klasei ) kvalifikācijai nepieciešamo. 

2.Sadarbība 

2.1. Tika turpināta 2016.gadā izveidojusies sadarbība ar Vaiņodes vidusskolu, kurā 
iesaistījās apakšvirzienu „Pamatizglītības skolotājs”, „Vēstures un sociālo zinību skolotājs”, 
„Sporta un deju skolotājs”, „Mūzikas skolotājs” studenti. 2016./2017.st.g.studiju programmas 
„Skolotājs” studenti četras reizes apmeklēja vidusskolu. Mērķis – attīstīt pedagoģiskā darba 
prasmes, vadot stundas un ārpusklases pasākumu. Studentiem bija iespēja vadīt stundas visās 
klasēs (1. -12.kl), strādājot gan individuāli, gan pa pāriem, radoši bagātinot mācību saturu. 
Visiem skolas skolēniem tika noorganizēts un vadīts Meteņdienas pasākums. LiepU docētāji, 
kuri arī piedalījās šajos braucienos, vadīja nodarbības Vaiņodes vidusskolas skolotājiem, 
iepazīstinot ar jaunākajām pedagoģiskajām atziņām. Kopumā pasākumā piedalījās 38 studenti, 
kuri, izvērtējot paveikto, atzīmēja paveiktā lietderīgumu, īpaši jaunāko kursu studenti. Pasākumu 
organizatorisko un saturisko sagatavošanu koordinēja Dr. hist. Ā.Kolosova. Turpinājums 
sadarbībai notika jaunajā mācību gadā – 2017.gada novembrī un decembrī –studenti organizēja 
un vadīja pasākumu, veltītu valsts svētkiem (saskaņā ar prakses uzdevumiem) un hospitēja 
stundas studiju kursa „Didaktika” ietvaros. 

2.2. Apakšvirziens „Sporta un deju skolotājs” - turpina sadarbību ar Liepājas sporta 
skolotāju metodisko apvienību B.Tjurinas (5.vsk. sporta skolotāja) vadībā. Šī apakšvirziena 
1.kursa studenti piedalījās Liepājas Centra sākumskolas sporta dienas vadīšanā kā tiesneši 
(8.09.2017., 22.09.2017.) Olimpiskās dienas organizēšanā un vadīšanā PII “ Dzintariņš” 
piedalījās 2.kursa studenti. Izveidota sadarbība ar Aizputes novada Kazdangas pamatskolu, ik 
gadu studenti dodas palīdzēt tiesāt vieglatlētikas sacensības. Zinātnes un radošuma nedēļas 
ietvaros studiju programmas studenti 2017.gada aprīlī tradicionāli rīko " Kustību svētkus" , kurā 
tiek iesaistīti gan studenti, gan studiju programmas absolventi. Kustību svētku ietvaros var vērot 

                                                             
9 KVS procedūra Studenta prakses vietas izvērtējums (S-4-3). 
10 KVS procedūra Prakses novērtējums (S-4-2). 
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studentu un absolventu vadīto deju grupu sniegumu, kā arī sportisko sniegumu atlētiskajā fitnesā 
un ielu vingrošanā. 

2.3. Apakšvirziens „Pirmskolas izglītības skolotājs” : studentu dalība LiepU pasākumā 
„Kustību svētki” 31.03.2017, radošās darbnīcas Liepājas bērnu nama bērniem un citiem pilsētas 
interesentiem.  

2.4. Sadarbību ar skolām un pedagogiem veicināja LiepU mācībspēku iesaistīšanās 
Kurzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē, kas notika LiepU 2017.gada 10.martā. 
LiepU docētāji gan iepazinās ar skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, piedalījās komisijās 
prezentāciju vērtēšanā. Programmā iesaistītie docētāji vērtēja skolēnu ZPD  un darbojās 
sekojošās sekcijās: pedagoģija, socioloģija, filozofija, tieslietas, vēsture un kultūrvēsturiskais 
mantojums, zemes zinātnes(arī ekonomiskā ģeogrāfija), veselības zinātne. 

2.5. „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” studenti piedalījās Tartu latviešu biedrības 
rīkotajā starptautiskajā konferencē „Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā”, kur 
referēja pazīstami latviešu un igauņu zinātnieki, tikās ar programmas absolventiem, Tartu 
latviešu biedrības pārstāvjiem (konferenci rīkoja sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju).  

3. Studentu sasniegumi 

3.1. Apakšvirziena „Sporta un deju skolotājs” studentu sasniegumi: 4.11.2017.Latvijas 
XXVIII Universiādes sacensībās svara stieņa spiešanā guļus, 4. kursa students Edgars Tīfentāls 
ieguva godalgoto trešo vietu svara kategorijā līdz 93 kg. 18.12.2017. Valmierā aizvadīts Latvijas 
U-23 čempionāts un Latvijas XXVIII Universiāde spēka trīscīņā, kurā kategorijā līdz 93 kg 2. 
vietu gan starp studentiem, gan Latvijas mērogā izcīnīja 4.kursa students Edgars Tīfentāls. 24.09. 
2017. Pasaules čempionātā Rīgā ielu vingrošanā vīriešu grupā izturības disciplīnā 7.vietu ieguva 
4.kursa students Gvido Šalms. 

3.2.Apakšvirziens “Mūzikas skolotājs”: Lai veicinātu studentu radošo potenciālu, Liepājas 
Universitātes absolventu salidojuma ietvaros, apakšvirziena „Mūzikas skolotājs” studentiem tika 
dota iespēja mākslinieciski izpausties, piedaloties absolventu salidojumam veltītā koncerta 
sagatavošanā.(2017. g. augustā). Kora „Atbalss” mākslinieciskā vadītāja, prof. I. Valce, 
diriģente, doc. O. Blauzde)  dalībnieki - programmas “Skolotājs/Mūzikas skolotājs” virziena 
studenti, 2017. gadā janvārī, piedalījās starptautiskajā  koru konkursā - Nāciju Grand Prix 
sacensībās Vācijā, Berlīnē. SIeviešu koris „Atbalss” saņēma zelta medaļu folkloras kategorijā. 
Konkurss katru otro gadu pulcē labākos pasaules korus. 

 
4. ERASMUS 

4.1.Apakšvirziens „Pirmsskolas izglītības skolotājs”: Jūlija Suslova – studentu studiju 
mobilitāte. Granādas Universitāte ( Spānija), no 15.02.2016. – 06.07.2016. 
ERASMUS+ vieslekcijas notika  „Pirmsskolas izglītības skolotājs” 2. un 3.kursa studentiem 
(Dr.paed. prof. Maria Teresa Sants,IPBeja, Portugāle 20.04.2017. Vieslekciju tēma: Creativity 
inpre-school education. 
Jana Grava un Vineta Pole ERASMUS+ darbinieku mobilitāte ietvaros bija Lisabonas 
Politehniskajā Institūtā (04.04. – 07.04.2017.).  
 
5. Docētāji 

ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”(Nr. 8.3.1.1/16/I/002) iesaistīti 3 
mācībspēki (D.Bethere, J. Ponomarjova, K. Žīmante) no apakšvirziena „Speciālās izglības 
skolotājs”. 
Linda Pavītola, Jana Grava, Vineta Pole, Agija Admidiņa (Liepājas PII „Kāpēcītis” pirmsskolas 
izglītības skolotāja) un Gita Košinska(Liepājas PII „Sprīdītis” pirmsskolas izglītības skolotāja)no 
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26.01.-29.01.2017. piedalījās starptautiskā projekta EQUAP seminārā studiju vizītēs Briselē 
(Beļģijā). 
 2017.g.-projekts EduBalt „Ilgspējīgas izglītības kapacitātes attīstība Baltijas jūras reģionā”, ko 
organizēja  Baltic University Programme (Upsalas Universitāte), piedalījās  LiepU  docētājas 
Inta Klāsone, Ārija Kolosova, Blāzma Vikmane.  

Docentu Ārijas Kolosovas, Artura Medvecka profesionālā pilnveide kā klausītājiem, 
17.03.2017.piedaloties konferences „Reformācija mūsdienu pasaulē” plenārsēdēs un darba grupā 
”Reformācija izglītībai un audzināšanai” (konferenci organizēja Latvijas Universitāte, Baltijas 
Pedagoģijas vēsturnieku asociācija); starptautiskā konferencē „Muzejpedagoģiskā darbība – 
izziņas interešu veidošanas līdzeklis” 13.10.2017. (organizēja Ventspils muzejs, Baltijas 
Pedagoģijas vēsturnieku asociācija); piedalījās Tartu latviešu biedrības rīkotajā starptautiskajā 
konferencē „Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā”, kur referēja pazīstami latviešu 
un igauņu zinātnieki, tikās ar programmas absolventiem, Tartu latviešu biedrības pārstāvjiem 
(konferenci rīkoja sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju).  

Studiju programmas praktiskā īstenošana 2017./2018. studiju gadā 

1. Studiju process 
 
Skolotāja programmas 1.kursa studenti uzsāka studijas pēc 2016.g. sagatavotās Pilotakreditācijas  
studiju programmas, Pamatizglītības skolotāja apakšvirziena  2.k. studenti studēja pēc pārejas 
plāna. 
 
2. Sadarbība 
 
Atbilstoši līgumam,turpinājās sadarbība ar Vaiņodes vidusskolu: studenti divas reizes apmeklēja 
skolu, kur veica mērķtiecīgu darbu studiju procesa ietvaros, vērojot, hospitējot, analizējot 
stundas, pārrunājot ar skolotājiem mācību procesa aktualitātes, kā arī paši vadīja stundas un 
diskutēja ar skolēniem. Šajās nodarbībās piedalījās Pamatizglītības un Vēstures un sociālo zinību 
skolotāja virzienu 2.kursu studenti. 

 Apakšvirziena Sporta un deju skolotājs studenti sadarbojās ar PII Dzintariņu Liepajas 
Olimpiskās dienas pasākumos. Veiktie uzdevumi: sagatavoja un novadīja ikkgadējās Olimpiskās 
dienas pasākumu bērniem - 2017., 2018. sept. 

Sporta un deju skolotāja apa au tradicionāli katru septmebri (vismaz 5 gadus) piedalās kā tiesneši 
un sporta skolotāju palīgi Centra sākumskolas skolēnu septembra pirmajā nedeļā sporta dienas 
pasakumā. 

SPDS studenti jau otro gadu organizē Veselības dienu  Līvupes internātpamatskolas skoleniem. 
(2018. maijs); 

SPDS studenti jau otro gadu piedalās sadarbojoties ar PII Dzintariņu Liepajas Olimpiskās dienas 
pasākumos. Veiktie uzdevumi: sagatavoja un novadīja ikkgadējās Olimpiskās dienas pasākumu 
bērniem - 2017., 2018. sept. 

SPDS studenti jau tradicionāli katru septmebri (vismaz 5 gadus) piedalās kā tiesneši un sporta 
skolotāju palīgi Centra sākumskolas skolēnu septembra pirmajā nedeļā sporta dienas pasakumā. 

SPDS studenti jau otro gadu organizē Veselības dienu  Līvupes internātpamatskolas skoleniem. 
(2018. maijs); 

Studiju programmas apakšvirziena „Pirmsskolas izglītības skolotājs” 2.kursa pilna laika 
klātienes studenti organizēja pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem, sadarbojoties ar Liepājas 
Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādi. 
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Sadarbība ar Kurzemes reģiona skolēniem un pedagogiem, recenzējot darbus un piedaloties 
komisijā Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības Kurzemes reģiona konferencē, realizēta 
ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu 
attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

Turpināta sadarbība ar Liepāja Ezerkrasta sākumskolu – Pamatizglītības skolotāja apakšvirziena 
studenti 2017.g. novembrī vēroja, hospitēja un analizēja skolas  

pedagogu stundas. 

 

Apakšvirziena Vēstures un sociālo zinību skolotājs studente Marta Pujāte sadarbojās ar 
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu (pēc prakses veikšanas tika uzaicināta strādāt par vēstures 
skolotāju). 

Apakšvirziena Vēstures un sociālo zinību skolotājs students Mārtiņš Dīriņš , būdams Latvijas 
zemessardzes kaprālis, sadarbojas ar Liepājas skolēniem, darbojoties kā  jaunsargu instruktors. 
 
3. Studentu sasniegumi 
 
Studiju programmas Skolotājs/Mūzikas skolotājs mācību koris (vad. M.Paipare, I. Valce, 
O.Blauzde) kopā ar LiepU kori “Atbalss” – aktīvi piedalījās Studentu  padomes un Universitātes 
sabiedriskās daļas organizētajā Latvijas 100 gadu svētku koncertā. 

Sporta un deju skolotāja apakšvirziena studentu sportiskie sasniegumi:  Latvijas 2017., 
2018.gada universiādēs ieguva godalgotas vietas:  Edgars Tīfentals  2., 3. vietu powerliftinga 
sporta veidā.  Gvido Šalms -  Pasaules ielu vingrošanas čempionātā 8.vietu (Rīga, 2017, 2018.). 
 

4. Erasmus 
 
Sadarbības paplašināšanai ar citām Eiropas universitātēm: PSDF docentes O.Blauzde un 
M.Paipare 23. -26. oktobrī piedalījas ERASMUS apmaiņas projektā, Yildrim Beyazit 
Universitātē, Ankarā, Turcijā. 
Vēstures un sociālo zinību skolotāja apakšvirziena studentes Renāte Feldmane un Marta Pujāte 
01.09.2017. - 26.01.2018. (1 semestri)     Lietuvas Izglītības zinātņu universitātē. 
Pamatizglītības skolotāja 4.k. studente Madara Jangališeva veica pedagoģisko praksi angļu 
valodas metodikā Portugālē. 
 
5. Docētāji 
 
Studiju virziena docētāji piedalījušies šādās Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs: 
Jana Grava un Ilze Miķelsone ERASMUS+ darbinieku mobilitāte Selcuk Universitātē 
Jana Grava un Dina Bethere ERASMUS+ darbinieku mobilitāte Granadas Universitātē (Seutā) 
Arturs Medveckis -Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte. 23.06.2018.-25.06.2018. 8 stundu lekciju kurss; 
Leipcigas Universitāte 17.10. 2018.- 19.10.2018, personāla mobilitāte 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 
Studiju programmas absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu pieprasījums 

pēc pirmsskolas, speciālās izglītības un pamatizglītības pirmā un otrā posma skolotājiem, kā arī 
dažādu mācību priekšmetu skolotājiem vidējā izglītības līmenī – sports un deja, mūzika, vēsture 
un sociālās zinības. Absolventu konkurētspēju darba tirgū paaugstina studiju programmas 
piedāvātā iespēja, piem., papildus a) pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikācijai apgūt 
arī viena vai divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju pamatizglītības otrajā posmā, 
b)pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācijai iegūt arī pamatizglītības pirmā posma skolotāja 
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kvalifikāciju, kas ir īpaši aktuāli reģionos. Studiju programma arī piedāvā apgūt darba tirgū 
aktuālas kvalifikācijas STEM virzienos un valodu jomā. 

Liepājas Izglītības pārvaldes veiktā pētījuma rezultāti liecina par pedagogu novecošanos – 
piemēram, Liepājas pilsētā 9% pirmsskolas skolotāju ir vecāki par 60 gadiem, bet  27% ir 
vecumā no 50-59 gadiem. Arī Liepājas skolās pašreiz strādā 9 dabas zinātņu jomas skolotāji, kas 
vecāki par 65 gadiem un 20 skolotāji vecumā no 60-64 gadiem. Reģionā pieejamie dati (IZM 
VIIS datu bāze) liecina, ka, piem., Aizputes novadā 43% pedagogu ir vecāki par 50 gadiem. 
Tādējādi Liepājā un reģionā tuvākajā nākotnē būs nepieciešami skolotāji dažādos izglītības 
līmeņos – piem., pirmsskolas un pamatizglītības skolotāji, kā arī logopēdi, vēstures un sociālo 
zinību, mūzikas un dabas zinātņu jomas skolotāji. Jaunu un profesionālu pedagogu 
nepieciešamību apliecina arī fakts, ka vēl studiju laikā darba vietas savā specialitātē atrod lielākā 
daļa pēdējo kursu studentu.  

Kā liecina darba tirgus izpētes dati, kas atrodami Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā (http://idtps.esynergy.lv/top/setting), tad pamatizglītības pedagogi ir starp visvairāk 
pieprasītajām profesijām, kurai prognozē nelielu pieprasījuma pieaugumu turpmākajos gados. 
Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējām un 
ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto īpatsvars 
turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) līdz aptuveni 7% 2020.gadā. 

Ievērojot darba devēju ieteikumus attīstīt studentu profesionālo kompetenci, sasaistīt 
teorētiskās zināšanas ar praksi un prasmes to prezentēt, studiju plānā ir iekļauts studiju kurss 
„Pētnieciskais seminārs”, kas paredz studentu pētnieciskās darbības starpvērtējumu regulāru 
prezentēšanu an izvērtēšanu. 

Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot 
vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju pamatizglītības mācību priekšmetos, kas izvēlēti 
bakalaura līmenī, vai izvēloties apgūt vēl papildus kvalifikācijas atbilstošajā izglītības jomā. 

 
Studiju programmas licencēšanas ietvaros saņemto ekspertu ieteikumu ieviešana 

LiepU PBSP „Skolotājs” ir akreditēta un iekļauta studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un 
sports”, kas 2013.gadā ir akreditēts uz 6 gadiem (līdz 2019. gada jūnijam). Ekspertu ieteikumi un 
to ieviešana studiju programmas realizācijas procesā ir atspoguļoti 4. tabulā. 

 
4.tabula 

Studiju programmas „SKOLOTĀJS” pilnveide atbilstoši ekspertu ieteikumiem 
 

Nr.
p.k. 

Ekspertu 
ieteikumi 

Studiju programmā veiktie uzlabojumi 

1. Nepietiekamas e-
studiju un e-
materiālu 
izmantošanas 
iespējas  

Ir palielinājušās e-studiju iespējas - studiju programmas studentiem ir pieejami 
studiju kursu un moduļu materiāli moodle studiju vidē. 

Studiju programmas vajadzībām ir izmantojama interaktīvā tāfele, piem., dažādu 
mācību priekšmetu metodiku studiju kursu apguvei. 

Atskaites periodā Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē ir notikuši mācībspēku 
semināri par e-studiju jautājumiem. 

2. LiepU nepietiekami 
attīstīta sadarbība ar 
darba devējiem 

Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt pedagoģisko prakšu laikā, kā arī 
darba devēji tiek iesaistīti studiju rezultātu izvērtējumā (bakalaura darbu 
recenzēšana, līdzdalība aizstāvēšanā, u.c.).  

Sadarbība ar darba devējiem pastiprināta, ieviešot samaksu no LiepU budžeta par 
pedagoģiskās prakses nodrošināšanu. 

Studiju programmas realizācijā tiek iesaistīti nozares profesionāļi, kas nodrošina 
sasaisti starp teorētiskajām zināšanām un reālo situāciju praksē. 

PBSP „Skolotājs” kvalitāti atspoguļo darba devēju un prakses konsultantu 
regulārais novērtējums par studentu praktiskajām un teorētiskajām zināšanām, 
studiju kursu satura un realizāciju, to apspriešanu semestru noslēgumā gan 
studentu, gan akadēmiskā personāla līmenī. 

LiepU studiju programmas docētāji sadarbojas ar Liepājas pilsētas Izglītības 
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pārvaldi, Liepājas un citu novadu izglītības iestādēm, kā arī sadarbībā ar LiepU 
Mūžizglītības nodaļu nodrošina pedagogu tālākizglītības kursu programmu 
realizāciju. 

Notiek sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Liepājas muzeju, 
arhīvu, vēstures skolotāju biedrību (VSB), Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības 
asociāciju (LAPSA), Latvijas Nedzirdīgo savienības rehabilitācijas nodaļu, 
Neredzīgo biedrību, Latvijas Autisma apvienību, u.c. 

LiepU sadarbībā ar Liepājas domi realizē projektu par studentu brīvprātīgo darbu 
Liepājas izglītības iestādēs. 

3. Nepietiekams skaits 
kursu, kuros 
paredzēta klases 
menedžmenta un 
sociālo prasmju 
attīstīšana 

Menedžments un sociālo prasmju attīstīšana ir integrēta moduļos "Izglītības 
iestādes darba plānošana un vadība", "Valoda", "Pārejas posmu vadība", studiju 
kursos Saskarsmes psiholoģija un konfliktu risināšana (iekļauts modulī 
"Pedagoģija un psiholoģija"),  Filozofija un profesionālā ētika, Kreativitāte 
pedagoģiskie pamati, studiju kursu saturā, piem., dažādu metodiku kursos. 
Studiju plānā iekļauts studiju kurss „Klasvadība”. 

4. Studentu 
nepietiekama 
reflektivitāte  

Studējošo refleksiju apliecina iesaistīšanās praktiskajos pētījumos pedagoģisko 
prakšu ietvaros, kas tiek apliecināti prakses noslēguma konferencēs;  studentu 
piedalīšanās ikgadējās  zinātniski praktiskajās konferencēs (piem., LiepU 
Starptautiskās zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros), studiju un bakalaura darbu 
izstrāde un aizstāvēšana). 

Sudiju kurss „Pētnieciskais seminārs” paredz regulāru refleksiju par studentu 
pētniecisko darbību. 

5. Studiju darbu 
rakstīšanā netiek 
izmantotas LiepU 
bibliotēkas datu 
bāzes  

Ir precizēti studentu bakalaura darbu vērtēšanas kritēriji, tajos iekļaujot arī 
kritērijus darba prezentēšanai. Vērtēšanas kritēriji ir publiskoti un pieejami 
universitātes mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā ‘studentiem’ – ‘studiju darbu 
rakstīšana’, kur ietverta obligāta prasība datu bāzu izmantošanai un literatūras 
avotiem svešvalodās. 

LiepU bibliotēka pēc pieprasījuma rīko seminārus studentiem par iespējām datu 
bāzu izmantošani studiju procesā. 

6. Studentu un 
docētāju 
svešvalodu 
zināšanas  

Programmas ilgtspēju sekmē LiepU piedāvātā iespēja apmeklēt kursus un Vasaras 
skolu docētāju svešvalodu prasmes līmeņa paaugstināšanai.  

Akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanu spektrs aptver angļu, vācu un krievu 
valodas. Programmas realizācijā iesaistītie docētāji var sagatavot studiju 
programmas kursus kādā no svešvalodām, kā arī ir pietiekamas valodu prasmes un 
pieredze lekciju ciklu docēšanā angļu, vācu un krievu valodās. To apliecina 
piedāvātie studiju kursi angļu valodā ERASMUS+ apmaiņas studentiem. 

7. Akadēmiskā 
personāla 
metodoloģiskās 
zināšanas un 
prasmes  

Saskaņā ar LiepU attīstības stratēģiju un LiepU akadēmiskā personāla zinātniskās 
kvalifikācijas nolikumu akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika tiek plānota 6 gadiem. Tā paredz studijas doktorantūrā, 
promocijas darbu aizstāvēšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu kursos, semināros un 
mobilitātes programmās.  

Studiju programmas mācībspēkiem (D.Bethere, P.Jurs, A.Medveckis, H.Vecenāne, 
B.Trinīte) piešķirts doktora grāds. 

Programmas realizācijā iesaistītie docētāji ir aktīvi piedalījušies starptautiskos 
kongresos un konferencēs ar referātiem par pētījumiem izglītības jomā, kā arī 
starpnozaru pētījumos. 

Ir izstrādāti metodiskie materiāli bērnu speciālo vajadzību diagnosticēšanai un 
metodiskās izstrādes mācību priekšmetiem speciālajā izglītībā. 

 
2017./2018. notiek ekspertu ieteikumu izvērtēšana atbilstoši pilotakreditācijas prasībām, 
nodrošinot studējošo sekmīgu pāreju jaunajās programmās.
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Pielikumi studiju programmas raksturojumam: 

1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti LAIS.lv vai liepu.moodle.lv 

2. Studiju programmas satura atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam un aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu 
likumam un Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 
Nr. 512 (26.08.2014.), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu(skatīt 
5. tabulu). 

Programmas prasības bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguvei paredz iegūt izpratni, 
prasmes saskaņā ar Skolotāja profesijas standarta pamatnostādnēm. Tās ir gan zināšanas par 
skolēnu fizisko, kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību, to ietekmējošiem faktoriem, gan 
skolēnu dažādību (t.sk., dažādām intelektuālām spējām, apdāvinātību u.c.) un atšķirīgām 
izglītības vajadzībām. 

Tā kā didaktiskās koncepcijas saturisko aspektu veido modulārais princips, kura īstenošanas pamatā 
ir konstruktīvisma pieeja, ir sarežģīti nodalīt konkrētus studiju kursus katram profesionālās darbības 
pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamajam zināšanu aspektam. Tādēļ tabulā atspoguļoti tie studiju kursi 
un moduļi, kas galvenokārt nodrošina nepieciešamo zināšanu apguvi. Studiju satura integrativitāte un 
kompetenču pieejas īstenošana nodrošina šo zināšanu attīstību un pilnveidi, kā arī studiju rezultātu 
sasniegšanu. 

 
5. tabula 

Studiju programmas “Skolotājs” kvalifikācijas atbilstība 
Skolotājs profesijas standartam 

 
Profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas 
Atbilstošie studiju kursi studiju programmā 

„Skolotājs” 
KP  

Izpratnes līmenī  
Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 
reglamentējošie dokumenti un darba likumdošana 
(LR un ES likumi, dokumenti un normatīvie akti)  

Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Izglītības sistēmas darbība 

2 

Loģika  
Kultūras vēsture  
Vēsture  
Filozofija  
Ekonomikas pamati 

Modulis "Globālā izglītība un kultūras aspekti" 
Filozofija un profesionālā ētika 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Uzņēmējdarbība 

4 
2 

 
2 

Lietošanas līmenī  

Bērnu tiesību aizsardzība  
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Bērnu tiesību aizsardzība 

1 

Pedagoģija un psiholoģija  
● Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika  
● Audzināšanas darbība jeb klasvadība  
● Mācību organizācija (mācību metodes, mācību 

stunda, mācību programma)  
● Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma 

veikšana  
● Mācību vides organizācija  
● Saskarsmes un sadarbības veicināšana (sociālo 

attiecību veidošana) 
● Pedagoģisko pētījumu metodes 
● Psiholoģija (vispārīgā, attīstības, personības, 

sociālā) 
● Speciālā pedagoģija 

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" 
Integratīvā pedagoģija 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati"  
Kreativitātes pedagoģiskie pamati 
Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 
Pieaugušo izglītība 
Modulis "Pārejas posmu vadība" 
Modulis "Globālā izglītība un kultūras aspekti": 
Ilgtspējīga izglītība, Starpkultūru izglītība, 
Iekļaujošā izglītība 
 

4 
2 

 
12 

1 
 

6 
 

2 
3 

 
3 
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● Nozaru pedagoģija 
● Vecumposmu fizioloģija  
Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare  
● Mācību priekšmets 
● Mācību priekšmeta didaktika 
● Mācību satura integrācijas pamati  

Katram apakšvirzienam atbilstošie nozares 
teorētiskie pamatkursi 
Katram programmas apakšvirzienam atbilstošie 
profesionālās specializācijas studiju kursi 

10/17 
 

60/62 

Valodas un komunikācija  
● Informācijas tehnoloģijas 
● Valsts valoda un svešvalodas 
● Saskarsmes psiholoģija  

Modulis "Valoda" 
Svešvaloda (izvēles kurss) 
 
Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" : Saskarsmes psiholoģija 
un konfliktu risināšana 

3 
2 

 
6 

 
2 

Veselīgs dzīves veids  
● Sports 
● Veselīgs uzturs  
● Personīgā higiēna 
● Atkarību profilakse  
Sociālās zinības  
● Ētika 
● Vides un veselības izglītība 
● Izglītības vadība 

Sports izglītībā 
Veselības izglība 
Filozofija un profesionālā ētika 
Veselības izglība 
Modulis "Globālā izglītība un kultūras aspekti": 
Ilgtspējīga izglītība 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība" 

2 
1 
2 
1 
1 

 
7 

 
Studiju programmas saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512 (skatīt 6. tabulu). Tā kā 

studiju programmā iekļautie studiju kursi ir sakārtoti moduļos, tad arī nepieciešamais saturs ir tajos 
integrēts. Bakalaura programmas vispārizglītojošajos studiju kursos ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības 
profesionālās kompetences veidošanai (Modulis „Izglītības iestādes darba plānošana un vadība”), bet 
zināšanas par sociālā dialoga veidošanu (studiju kurss „Sociālā psiholoģija un konfliktu risināšana”) 
ietvertas modulī „Pedagoģija un psiholoģija”. Informācijas tehnoloģiju kursi un pirmais studiju darbs 
(Studiju darbs I) ir iekļauti modulī „Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde”, savukārt Vides aizsardzības 
likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu satura prasības ir iekļautas studiju kursā 
„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Studiju darbi (II un II) ir iekļauti nozares profesionālajos studiju kursos. 
Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību reglamentējošie dokumenti un darba likumdošana (LR un 
ES likumi, dokumenti un normatīvie akti) ir iekļauti moduļa "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība" saturā. 

 
6. tabula 

Studiju programmas „Skolotājs”atbilstība 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

 

MK noteikumu Nr. 512 prasības 
Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Skolotājs” 

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu 

Programmas apjoms 160 kredītpunktu (KP) 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 kredītpunktu 
apjomā – humanitāro un sociālo zinātņu studiju kursi, 
tai skaitā studiju kursi, kas attīsta sociālās, 
komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. 
Studiju kursos iekļauj moduli uzņēmējdarbības 
profesionālās kompetences veidošanai vismaz 6 KP, ja 
tas nav iekļauts bakalaura programmas nozares 
teorētiskajos pamatkursos. 

Bakalaura programmā ietver arī Vides aizsardzības 
likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās studiju 
kursu satura prasības.  

Blokā iekļauti studiju kursi 20 KP apjomā:  

Modulis "Pedagoģija un psiholoģija" 4 KP, Modulis 
"Globālā izglītība un kultūras aspekti" 4 KP, Modulis 
"Izglītības iestādes darba plānošana un vadība" 7 KP, 
Modulis "Valoda" 3 KP, Filozofija un profesionālā 
ētika 2 KP. 

Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības 
likumā noteiktās studiju kursu satura prasības ietvertas 
moduļa "Globālā izglītība un kultūras aspekti" studiju 
kursā Ilgtspējīgas izglītības filozofija (1 KP) 

Nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie Blokā iekļauti studiju kursi 40 KP apjomā:  
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pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi vismaz 
36 kredītpunktu apjomā 

Visiem apakšvirzieniem - Ievads studijās 1 KP, 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" 12 KP, Modulis "Pētījumu 
metodoloģija un datu apstrāde" (6 KP), Sports izglītībā 
(2 KP), Pieaugušo izglītība (2 KP).Apakšvirzieniem 
Pirmsskolas izglītības skolotājs, Pamatizglītības 
skolotājs, Speciālās izglītības skolotājs - Modulis 
"Pārejas posmu vadība" (3 KP), Veselības izglība (1 
KP), Kreativitātes pedagoģiskie pamati (1 KP), 
Integratīvā pedagoģija (2 KP), katram apakšvirzienam 
atbilstošie nozares teorētiskie pamatkursi – 10 KP. 

Apakšvirzieniem Mūzikas skolotājs, Sporta un deju 
skolotājs, Vēstures uz sociālo zinību skolotājs- katram 
apakšvirzienam atbilstošie nozares teorētiskie 
pamatkursi – 17 KP. 

Nozares (profesionālās darbības jomas) profesionālās 
specializācijas kursi vismaz 60 kredītpunktu apjomā 

Blokā iekļauti studiju kursi 62 KP (apakšvirzienam 
Pamatizglītības skolotājs – 60 KP) apjomā:  

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
Specializācijas studiju kursi un moduļi. 

Izvēles daļas kursi vismaz sešu kredītpunktu apjomā Brīvā izvēle 6 KP apjomā (tai skaitā svešvaloda)  

Prakse vismaz 20 KP apjomā Prakses 20 KP apjomā 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu apjomā. 

Valsts pārbaudījums - Bakalaura darbs (10 KP), 
Kvalifikācijas eksāmens (2 KP) 

Pēc programmas apguves piešķir profesionālo 
bakalaura grādu nozarē  

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds 
izglītībā 

Bakalaura programmas apguves laikā studējošais 
izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

Studiju plānā iekļauti 3 studiju darbi:Studiju darbs I 
(iekļauts modulī "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 1 KP), Studiju darbs II (1 KP), Studiju darbs 
III (1 KP). 

 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Par 2017./2018.gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 

Pilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 

4 gadiem.Minimālais studējošo skaits: 42 studenti, no kuriem 34 studē par valsts budžeta līdzekļiem, t.sk. 
“Mūzikas skolotājs” 3 studiju vietas, un 8 par maksu studējošie. 

Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2016. – 2020. gadam ir 259 956 
EUR, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 217 956 EUR (t.sk. finansējums no valsts budžeta 
līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem), ieņēmumi no 
studiju maksas 42 000 EUR. 

Aprēķinos izmantotas 2016. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu studiju vietu) 
un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Skolotājs” jomā: 0,929734 un „Skolotāju 
izglītības programmas, kas piešķir mūzikas skolotāja kvalifikāciju” jomā: 2,62016, kā arī izmaksu 
koeficients profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 
2016. gadā ir 1239,44 EUR, “Mūzikas skolotājs” ir 3 492,96 EUR (skatīt 7. tabulu). 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1. kursam studiju programmas 
virzienam “Sporta un deju skolotājs” ir 1320 EUR, “Mūzikas skolotājs” 1 410 EUR, pārējām studiju 
programmām ir 1 280 EUR. Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
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7. tabula 
 

 

 
Nepilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 
4,5 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 25 (ja tiek realizēti visi 4 studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas nepilna laika studijās 2016.–2021. 
gadam ir 110 925 EUR.LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1.kursam ir 970 
EUR un studiju programmas virzienam “Mūzikas skolotājs” ir 1 050 EUR, maksa ir fiksēta visam studiju 
periodam. 

 
Studiju programmas izmaksas 2016.–2020. gadam pilnā laikā un 2016.–2021. gadam nepilnā laikā 

skatīt 8. tabulu. 
 

8. tabula 
Plānotās izmaksas studiju programmai „ Skolotājs” 

2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) pilnā laikā un nepilnā laikā 
 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 

Pilnā laikā Nepilnā laikā 
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 99 337 49 803 

profesoriem 14 575 9 288 

asoc. profesoriem 20 736 12 389 

docentiem 20 744 9 419 

lektoriem 34 004 15 856 

asistentiem 9 278 2 851 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU pārējam personālam, 
komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar ēku, telpu 
uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, 
grāmatu, žurnālu un datu bāzes abonēšana u.c. izmaksas) 138 268 61 122 

Sociālā nodrošinājuma izmaksas 22 351 - 

Kopā izmaksas 259 956 110 925 

 
Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 

12.decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010.gadā samazinātais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem vidēji 
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sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta studiju vietas izmaksām, turklāt studiju 
izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo reālās nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku 
minimālo algu valstī paaugstināja no 256 EUR līdz 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās 
komunālo pakalpojumu izmaksas (elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju 
attīstība pieprasa paredzēt augstāku finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 

Studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma salīdzinājums 
ar tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu ES valstu atzītu augstskolu studiju 
programmām 

Skolotāju izglītības ieguve tiek īstenota visās Eiropas Savienības valstīs un kvalifikācijas ieguve 
notiek gan bakalaura, gan maģistra studiju līmeņos. Profesionālā bakalaura studiju programma 
“Skolotājs” ir salīdzināta ar to valstu studiju programmām, kas tiek realizētas bakalaura līmenī - Lillebelt 
Universitātes koledža (Dānija) un Barselonas Universitāte (Spānija). Latvijā profesionālā bakalaura grādu 
izglītībā un dažādību skolotāja kvalifikāciju ieguvē izvēlētās specializācijas jomā nodrošina Rīgas 
Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola (RPIVA) un LiepU. Studiju programmu salīdzinājums ir 
atspoguļots 9. tabulā. 

 
9.tabula 

Studiju programmu salīdzinājums 
 

 LiepU, Latvija RPIVA, Latvija 

ES (EU) augstskolās īstenotās programmas 

Lillebelt (Lillebaelt) 
Universitātes 

koledža, Dānija 

Barselonas 
Universitāte 
(Universitat 

Autònoma de 
Barcelona), Spānija 

Programmas 
nosaukums 

Skolotājs 
Sākumskolas skolotājs 
ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā 

Skolotāju izglītība   Skolotājs 

Iegūstamais 
grāds un 

kvalifikācija 

Profesionālā bakalaura 
grāds izglītībā 

 

Pirmsskolas izglītības 
skolotājs vai  
Pirmsskolas un 
pamatizglītības pirmā 
posma skolotājs, vai 
Pamatizglītības pirmā 
posma un 
pamatizglītības viena 
vai divu mācību 
priekšmetu skolotājs, 
vai speciālās izglītības 
skolotājs bērniem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem, vai 
sporta un deju 
skolotājs, vai mūzikas 
skolotājs, vai vēstures 
un sociālo zinību 
skolotājs. 

Profesionālā bakalaura 
grāds izglītībā 

 

Sākumskolas skolotājs 
ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā  

Specializācijas: 

Angļu valodas/ 
Informātikas/ Latviešu 
valodas un literatūras/ 
Matemātikas/ 
Rokdarbu un 
mājturības/ Sociālo 
zinību/ Vizuālās 
mākslas skolotājs 
pamatskolā  

Bakalaura grāds 
izglītībā 

Skolotājs ar 
specializāciju 3 
priekšmetos 
pamatizglītības 1. un 
2. posmā 

Izvēles priekšmeti -  
matemātika, 
dabaszinības, 
fizika/ķīmija, 
ģeogrāfija, bioloģija, 
angļu vai vācu 
valoda, māksla, 
mūzika, mājturība, 
sports, vēsture, 
sociālās zinības, 
reliģija 

Bakalaura grāds 
pamatizglītībā 
(primary education) 

Izvēles 
specializācijas: 

svešvalodas, sports, 
mūzika, speciālā 
izglītība 

Studijuilgum
s 

4 gadi – pilna laika; 4,5 
gadi – nepilna laika 
studijas 

4 gadi – pilna laika; 4,3 
gadi – nepilna laika 
studijas 

4 gadi  4 gadi 
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Apjoms 160 KP (240 ECTS) 160 KP (240 ECTS) 240 ECTS (160 KP) 240 ECTS (160 KP) 

Noslēguma 
pārbaudījumi 

Valsts pārbaudījumi: 
12 KP (14 KP- PamS) 
Bakalaura darbs, 
kvalifikācijas 
eksāmens 

Valsts pārbaudījumi: 
12 KP 
Bakalaura darbs, 
kvalifikācijas eksāmens 

Bakalaura projekta 
darba izstrāde un 
aizstāvēšana  

Bakalaura projekta 
darba izstrāde un 
aizstāvēšana: 
12 ECTS (8 KP) 

Kopīgais 
studiju 

programmās 

Programmas ietvaros tiek piedāvātas dažādu specializāciju izvēles 

Programma veidota no moduļiem, semestris 30 ECTS (20 KP) 

Integrēta, vienota programma visiem skolotājiem. 

Saturs ietver izglītības jomas moduļus un studiju kursus, klasvadību, speciālo izglītību, pedagoģiju 
u.c. Studiju programmās teorētiskie kursi mijas ar praktisko pieredzi mācību procesā izglītības 
iestādēs, tiek akcentētas IT mācību procesā. 

Galvenokārt kumulatīvais vērtējums studiju rezultātu apguvē. 

Atšķirīgais 
studiju 

programmās 

Pedagoģiskā prakse – 
20 KRP 

Pedagoģiskā prakse – 
22 KRP 

Pedagoģiskā prakse – 
vismaz 30 ECTS 
(20 KP) 

Pedagoģiskā prakse – 
44 ECTS (29 KP) – 
pamatskolās, interešu 
izglītības centros, 
veselības aprūpes 
iestādēs 

Programma veidota no 
moduļiem un studiju 
kursiem 

Programma veidota no 
studiju kursiem 

Programma veidota 
no moduļiem 

Programma veidota 
no moduļiem 

Ir kvalifikācijas 
eksāmens un tam 
atvēlēti 2 KRP; 

Bakalaura darba 
izstrāde plānota vienā 
semestrī 

Irkvalifikācijas 
eksāmens, bet tam nav 
atvēlēti KRP; 

Bakalaura darba 
izstrāde plānota divos 
semestros 

Nav ziņu par 
kvalifikācijas 
eksāmenu; 

Bakalaura projekta 
darba izstrāde 
plānota vienā 
semestrī 

Nav ziņu par 
kvalifikācijas 
eksāmenu; 

Bakalaura projekta 
darba izstrāde plānota 
divos semestros 

Imatrikulācijas 
noteikumi:  Vidējā 
izglītība; CE 
latv.val.un literatūrā, 
pirmajā svešvalodā 

Imatrikulācijas 
noteikumi:  Vidējā 
izglītība; CE 
latv.val.un literatūrā, 
pirmajā svešvalodā 

Imatrikulācijas 
noteikumi:  vidējā 
izglītība 

Vidējā atzīme 
atestātā -  vismaz 7,0 
(atbilstoši Dānijas 
vērtējuma sistēmai). 
Ja atzīme zemāka, 
tad ir iestājpārrunas. 

Imatrikulācijas 
noteikumi:  vidējā 
izglītība 
Universitātes 
iestājeksāmens (PAU) 
and papildus 
profesionālā 
apmācība (Advanced 
professional training) 
 
 

Studenti izvēlas 
kvalifikāciju iestājoties 
universitātē 

Studenti izvēlas 
kvalifikāciju 2. studiju 
gadā 

Studenti izvēlas 
1 specializāciju 
iestājoties un 2 pēc 
1. studiju gada - tā 
paši veidojot savām 
profesionālajām 
vajadzībām un 
interesēm atbilstošu 
studiju programmu 

Studenti izvēlas 
specializāciju un 
specializācijas studiju 
kursus 3. studiju 
gadā - tā paši 
veidojot savām 
profesionālajām 
vajadzībām un 
interesēm atbilstošu 
studiju programmu 

 
Veicot studiju programmu salīdzinošo analīzi var secināt, ka: 

- Studiju programmas tiek realizētas moduļu sistēmā, kur nav noteikts vienojošs moduļu skaits. 
Vērojamas atšķirības studiju procesa organizācijā – piemēram, Dānijā un Spānijā studentiem ir 
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iespēja modelēt pašiem savu studiju procesu, izvēloties apgūstamos moduļus, atbilstoši izvēlētajām 
specializācijām. 

- Studiju programmas apguves vispārizglītojošie kursi tiek plānoti kopīgi visām skolotāju 
programmām (īpaši tas vērojams Spānijā un Dānijā īstenotajās programmās). Tādējādi tiek 
nodrošināta resursu optimizācija un specializācijas iespējas piedāvātas vēlākajos studiju gados. 

- Visās studiju programmās tiek dota iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un metodiskā darba 
pieredzi, kas nodrošina prasmes un attīsta profesionālās kompetences, izprast un vērtēt savu 
pedagoģisko izaugsmi un spējas, izprast pārmaiņas, atlasīt nepieciešamo metodisko informāciju un 
materiālus. 

- Kredītpunktu apjoms moduļiem un piedāvātās studiju formas ir atšķirīgas. Taču līdzīga ir 
programmas struktūra un piedāvātais saturs, ko veido vispārizglītojošie kursi, specializācijas kursi 
un padziļināti specializācijas kursi. Visās programmās ir prakses, kuras tiek veiktas gan patstāvīgi 
ārpus augstskolas, gan studiju moduļu ietvaros. 

- Vērojama tendence, ka visas minētās augstskolas savu iespēju robežās piedāvā specializācijas 
izvēli (no 1 – 4), kas paver lielākas iespējas absolventiem darba tirgū, kā arī nodrošina skolotājam 
plašākas iespējas darbam ar izglītojamajiem, kas psiholoģiski labvēlīgi ietekmē bērnus/skolēnus 
pārejas posmos. 

- Studiju programmas „Skolotājs” kvalitātes nodrošināšanai ir nepieciešams pārdomāt mērķtiecīgu 
KRP sadalījumu divu semestru ietvaros bakalaura darba izstrādei, lai pilnveidotu zinātniskā 
pētījuma analīzes un strukturēšanas prasmes, kā arī dotu iespēju veikt pašrefleksiju un 
pašvērtējumu. Savukārt Kvalifikācijas eksāmenam paredzētos KRP būtu lietderīgi novirzīt 
pedagoģiskajai praksei, saglabājot eksāmenu studiju noslēguma posmā. 

Informācija par studējošajiem pārskata periodā (2013./2014., 2014./2015., 
2015./.2016.,2016./2017.,2017./2018. studiju gados) 

1. Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, 
formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm 

Skatīt 10. tabulu 
10. tabula 

Studentu sadalījums pa studiju programmām 2017. gada 1. oktobrī 
 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programmas 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 
2017./2018. 

Pilns 
laiks  

Nepilnas 
laiks 

Pilns 
laiks 

Nepilns 
laiks 

Pilns 
laiks 

Nepilns 
laiks 

Pilns 
laiks 

Nepilns 
laiks 

Pilns 
laiks 

Nepilns 
laiks 

Skolotājs           

-  Pirmsskolas 
izglītības skolotājs 

68 90 59 82 51 79 51 68 54 61 

- Pamatizglītības 
skolotājs 

65 15 52 19 55 16 48 24 52 32 

- Sporta un deju 
skolotājs 

59 - 55 - 50 - 49 - 40 - 

- Speciālās 
izglītības skolotājs 

bērniem ar garīgās 
attīstības 

traucējumiem 

20 10 22 18 22 26 17 30 16 20 

- Mūzikas skolotājs 29 10 29 11 18 20 16 27 11 27 

- Vēstures un 
sociālo zinību 

skolotājs 

13 - 10 - 10 - 17 - 12 - 

Kopā 
pamatstudijās  

289 125 270 130 253 141 246 149 185 140 
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2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

Skatīt 11. tabulu 
11. tabula 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programmas 

2013./2014. 
(01.10.2012.-
01.10.2013.) 

2014./2015. 
(01.10.2013.-
30.09.2014.) 

2015./2016. 
(01.10.2014.-
30.09.2015.) 

2016./2017. 
(01.10.2015.-
30.09.2016.) 

2017./2018. 
(01.10.2016.-
30.09.2017.) 

Skolotājs Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
-  Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 
16 17 16 16 16 12 18 12 16 9 

- Pamatizglītības 
skolotājs 

17 10 10 8 14 - 14 9 16 9 

- Sporta un deju 
skolotājs 

14 - 9 - 12 - 16 - 8 - 

- Speciālās 
izglītības skolotājs 

bērniem ar garīgās 
attīstības 

traucējumiem 

7 - 4 8 5 7 5 5 7 - 

- Mūzikas skolotājs 11 10 5 3 3 8 3 9 5 - 
- Vēstures un 

sociālo zinību 
skolotājs 

6 - - - 4 - 8 - - - 

Kopā 
pamatstudijās  

85 37 53 35 67 27 80 35 52 18 

 
3. Absolventu skaits 

Skatīt 12. tabulu 
12. tabula 

Absolventu skaits pārskata periodā 
 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programmas 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 
 

2016./2017. 
2017./2018. 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
Skolotājs           

-  Pirmsskolas 
izglītības skolotājs 

13 14 13 9 15 16 10 16 10 15 

- Pamatizglītības 
skolotājs 

15 - 7 3 15 - 12 - 12 1 

- Sporta un deju 
skolotājs 

7 - 11 - 15 - 8 - 8  

- Speciālās 
izglītības skolotājs 

bērniem ar 
garīgās attīstības 

traucējumiem 

- - 5 - 8 - 4 - 4 8 

- Mūzikas 
skolotājs 

- - 11 - 4 - 6 - 6 - 
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- Vēstures un 
sociālo zinību 

skolotājs 

- - 1 - 3 - 3 - 3 - 

Kopā 
pamatstudijās  

35 14 55 12 71 14 43 16 43 24 

 
10. tabula 

6. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

Skatīt 13.tabulu 
13. tabula 

Studējošo aptaujas rezultāti studiju programmā SKOLOTĀJS 
 

2013./2014.-2016./2017. studiju gads 

 

  ANALĪZE 

1. IZVĒLĒTĀS AUGSTSKOLAS UN STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBAS STUDĒJOŠĀ 
PRIEKŠSTATIEM VĒRTĒJUMS 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits – 409 
Pilnīgi apmierina –81 
Daļēji apmierina–275 
Daļēji neapmierina–44 
Pilnīgi neapmierina – 2 
nav atbildes – 7 

Studiju programmu kā pilnībā atbilstošu saviem priekšstatiem ir 
novērtējuši ir 19,8% pilna laika studējošo un 31,28% nepilna laika 
studentu, savukārt daļēji šim apgalvojumam piekrīt 67,2% pilna 
laika studējošo un 57,4% nepilna laika studentu. Tomēr daļēji 
neapmierināti un pilnīgi neapmierināti ir 10,7% un 8,2% pilna laika 
studējošo un 0,48% un 0% nepilna laika studentu. Atšķirības 
vērtējumos, kas vērojamas pilna un nepilna laika studentiem, varētu 
būt skaidrojamas ar profesionālās pieredzes un izpratnes par 
pedagoga profesijā nepieciešamajām kompetencēs esamību nepilna 
laika studentu gadījumā. 

Nepilna 
laika 

Respondentu skaits –195 
Pilnīgi apmierina –61 
Daļēji apmierina –112 
Daļēji neapmierina –16 
Pilnīgi neapmierina 
nav atbildes – 6 

2. STUDIJU LAIKĀ IEGŪTO ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU IZVĒRTĒJUMS – VAI 
TĀS BŪS PIETIEKAMAS, LAI STRĀDĀTU IZVĒLĒTAJĀ PROFESIJĀ/ SPECIALITĀTĒ! 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits – 409 
Pilnīgi apmierina –124 
Daļēji apmierina –206 
Daļēji neapmierina – 65 
Pilnīgi neapmierina – 11 
nav atbildes –  4 

Attiecībā uz studiju programmā apgūto prasmju un kompetenču 
lietderību profesionālajā darbībā, vairums piekrīt daļēji (pilna laika 
studenti – 50,36%, savukārt nepilna laika studenti – 43,58%). 
Iespējams, ka tas arī saistīts ar nestabilo situāciju darba tirgū, skolu 
tīkla optimizāciju un neskaidrību par darba iespējām studijas 
beidzot. 
Pilnīgi apmierināti ar studiju programmas gaitā apgūtajām 
profesionālajām zināšanām un prasmēm ir 30, 31% pilna laika 
studējošu un 44,61% nepilna laika studentu.  
 

Nepilna 
laika 

Respondentu skaits –195 
Pilnīgi apmierina –87 
Daļēji apmierina–85 
Daļēji neapmierina – 12 
Pilnīgi neapmierina – 7 
nav atbildes 

3. STUDIJU KVALITĀTES VĒRTĒJUMS IZVĒLĒTAJĀ STUDIJU PROGRAMMĀ 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits –409 
Pilnīgi piekrītu –93 
Daļēji piekrītu–228 
Daļēji nepiekrītu–68 
Pilnīgi nepiekrītu– 13 
nav atbildes – 7 

Studiju programmu kā kvalitatīvu novērtējuši ir 22,7% pilna laika 
studējošu un 35,89% nepilna laika studentu, savukārt daļēji šim 
apgalvojumam piekrīt 55,7% pilna laika studējošu un 51, 79% 
nepilna laika studentu. 
  

 
Nepilna 
laika 

Respondentu skaits – 195 
Pilnīgi piekrītu –70 
Daļēji piekrītu –101 
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Daļēji nepiekrītu –16 
Pilnīgi nepiekrītu–3 
nav atbildes – 5 

4. STUDIJU PROGRAMMAS METODISKĀ UN INFORMATĪVĀ NODROŠINĀJUMA VĒRTĒJUMS 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits – 409 
Pilnīgi apmierina –130 
Daļēji apmierina –235 
Daļēji neapmierina –34 
Pilnīgi neapmierina –5 
nav atbildes – 5 

Atbildot uz šo jautājumu, studenti apliecina, ka visbiežāk tiek 
apmeklēta bibliotēka – vismaz reizi nedēļā, kas vērtējams pozitīvi, 
jo studiju kursu apguvē nepieciešams daudz lasīt un strādāt 
patstāvīgi. Datorklases tiek apmeklētas retāk - aptuveni reizi mēnesī, 
jo tagad visiem studentiem pašiem datori, viedtālruņi ar interneta 
pieslēgumu. Būtu vairāk jārosina izmantot bibliotēkas datu bāzes, lai 
izmantotu elektronisko resursu lasītavu. 
Izvērtējot procentuāli, 87,7% respondentu gan pilna, gan nepilna 
laika studijās ir pilnīgi un daļēji apmierināti ar metodisko un 
informatīvo nodrošinājumu. 
  

 

Nepilna 
laika 

Respondentu skaits - 195 
Pilnīgi apmierina -58 
Daļēji apmierina-107 
Daļēji neapmierina-23 
Pilnīgi neapmierina-5 
nav atbildes - 2 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits - 409 
Pilnīgi apmierina -101 
Daļēji apmierina-221 
Daļēji neapmierina-68 
Pilnīgi neapmierina - 14 
nav atbildes -5 

Studiju programmas akadēmisko personālu kā kompetentu ir 
novērtējuši ir 24,7% pilna laika studējošo un 29,7% nepilna laika 
studentu, savukārt daļēji šim apgalvojumam piekrīt 54% pilna laika 
studējošo un 52, 3% nepilna laika studentu. Tomēr daļēji 
neapmierināti un pilnīgi neapmierināti ir 16,6% un 3,4% pilna laika 
studējošo un 14,8% un 2% nepilna laika studentu. Iemesli studentu 
apmierinātībai vai neapmierinātībai ar mācībspēku darba kvalitāti ir 
atspoguļoti 6.jautājumā. 

  

 

 

Nepilna 
laika 

Respondentu skaits - 195 
Pilnīgi apmierina -58 
Daļēji apmierina-102 
Daļēji neapmierina-29 
Pilnīgi neapmierina - 4 
nav atbildes - 2  

6. STUDĒJOŠO IESPĒJU PIEDALĪTIES STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTES 
PILNVEIDOŠANĀ VĒRTĒJUMS 

Visiem studentiem ir iespēja piedalīties – ir atspoguļotas studiju programmas stiprās un vājās puses! 

Pilna laika Respondentu skaits - 409 

Nepilna laika Respondentu skaits - 195 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES ANALĪZE 

Studiju procesa organizācija 
Lekciju plānojums, kas dod iespēju 
laiku izmantot studēšanai vai darbā 
atbilstoši profesijai 
Prakses un praktikumi – izglītojoši, 
pārdomāti un sakārtoti  
Prakses sasaiste ar teoriju,  darba 
vidi un darba tirgu - palīdz izprast 
nākotnes profesiju 
Grupu un patstāvīgie darbi, radoši 
pārbaudes darbi, praktikumi un  
mācību pieejas;  
Resursi 
LiepU ir pamatlicēja pedagoģijā, 
sagatavo labus un konkurētspējīgus 
pedagogus  

Pagaidām studējot nesaskatu 
nekādus trūkumus vai nepilnības.  
Varbūt darba trūkums Latvijā, bet ja 
vēlies atrast kaut ko, tad vari izdarīt 
visu 
Studiju procesa organizācija 
Līdz galam nesaskaņoti lekciju 
grafiki; mazā kontrole par to kā savu 
darbu dara pasniedzēji. 
Lekciju pārklāšanās 
Mazs kontaktlekciju skaits, sasteigts 
darba process 
Pārāk ilgs studiju ilgums (4 gadi); 
Vērtēšana un prasības ne vienmēr ir 
atbilstošas 
Nepietiekama prakse, prakse atrauta 

Studentu atbildēs ir vērojams 
daudz pretrunīgu vērtējumu – gan 
attiecībā uz organizāciju (piem., 
lekciju saraksts, prakšu laiki un 
ilgums), studiju saturu (piem., 
studiju kursu lietderību un tajos 
ietverto saturu), gan arī attiecībā 
uz pasniedzēju kompetenci (piem., 
komunikācijas, pasniegšanas 
metožu, sadarbības aspektu ziņā). 
Tāpat arī attiecībā uz informācijas 
esamību – apakšvirzienu vadītāji 
uzskata, ka tā tiek nodrošināta 
pietiekamā apjomā (arī par 
ERASMUS iespējām). Izņēmuma 
gadījumi varētu būt studenti, kas 
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Konkurētspējīga programma, var 
apgūt vairākas kvalifikācijas – 
piem., vienīgā tāda veida izglītība, 
kas apvieno gan dejas, gan sportu, 
iespēja izvēlēties specializācijas 
Ir darba iespējas pēc studijām - pēc 
prakses ir iespējas tikt darba vietā 
Pieprasījums pēc darbaspēka 
pagastos  
Sadarbība vietējā un 
starptautiskajā līmenī 
ERASMUS iespējas, ārpusstudiju 
aktivitātes 
Bibliotēkas pieejamība 
Informācijas tehnoloģiju 
izmantošana 
Metodiskie materiāli, metodikas 
Patīkama, sakārtota, gaiša vide, ne 
pārāk lielā studiju maksa 
Studiju saturs 
Pilnvērtīga izglītība, mūsdienīgi 
studiju kursi, plašas teorētiskās 
zināšanas 
Daudz praktisku piemēru, kas 
noder praktiskajā darbā,  
praktiskās nodarbības ar 
skolēniem, piedalīšanās skolu 
rīkotajos pasākumos 
Lielākā daļa no iegūtā studiju 
laikā; 
Studiju programmas priekšmeti ir 
savstarpēji saistīti (moduļveida), 
vieglāk apgūt priekšmetus, vilkt 
paralēles 
Padziļināti tiek apgūtas zināšanas, 
kuras nepieciešamas izvēlētajā 
profesijā – pedagoģija, psiholoģija, 
didaktika 
Nezinu nevienu citu vietu, kur 
Latvijā tiek sagatavoti tieši vēstures 
pedagogi. Ļoti patīk, ka tiek mācīta 
arī filozofija, tautas pedagoģija 
utt., kas sagatavo, manuprāt, 
mūsdienīgus un vērtīgus pedagogus 
Pasniedzēju kompetence 
Profesionāli, zinoši, pieredzējuši 
pasniedzēji, kuri var iemācīt ne 
tikai teorētiskās zināšanas, bet arī 
saista tās ar praksi; Daudzveidīgas 
lekcijas un izcili pasniedzēji – 
savas jomas profesionāļi; 
Pasniedzēji, kas paši strādā skolā; 
Atvērti, atsaucīgi un pretimnākoši 
pasniedzēji, var konsultēties un 
prasīt padomu 
Lektoru pozitīvā attieksme 
Saprātīgs, atsaucīgs dekanāts 
Izaugsme sadarbībā 
 

no teorijas, nav iespējams vienlaicīgi 
iziet praksi un studēt 
Resursi 
Nepietiekama konkurētspēja LV un 
ārzemēs;  
Nenodrošina darbu visiem beidzējiem 
Maza iespēja iegūt stipendiju; 
Nav pietiekami materiāli, lielākoties 
tie ir lasītavā 
Grāmatu trūkums 
Izdales materiālu trūkums (bieži 
iedod tikai 1 eksemplāru, kuru 
pašiem jākopē) 
Studiju saturs 
Vairāki priekšmeti pārlieku vispārīgi, 
bez jaunu zināšanu bāzes, piem.,  
priekšmeti, kas saistās ar kultūru, 
valodu, integrāciju utt. 
Daži moduļi ir lieki, kas nenoderēs 
profesionālajā darbībā 
Nevajadzīgi studiju kursi, piemēram, 
angļu valoda, kur atkārto vidusskolas 
vielu 
Studiju kursu satura pārklāšanās 
Pārāk maz speciālo priekšmetu 
metodikas 
Mācību saturs daļēji neatbilst 
mūsdienām 
Pietrūkst praktisko iemaņu (prakses 
par maz) 
Prakses dokumentācijas apjoms 
Par maz praktisku nodarbību, pārāk 
liela kvantitāte mājas darbos 
Nav informācijas - lekcijas par to kā 
labāk nolikt eksāmenu 
Nav iespējams apgūt visas 
interesējošās lietas, jo  nav iekļautas 
programmā; 
Pasniedzēju kompetence 
Daži pasniedzēji neiet līdzi laikam, 
māca lietas, kas praksē sen jau 
mainījušās 
Daži pasniedzēji pielieto novecojušas 
metodes, ir neskaidri kritēriji; 
 „Sausa informācijas sniegšana”, bez 
piemēra un viedokļa uzklausīšanas, 
maz praktiskās daļas, daudz teorijas 
Ne vienmēr visi pedagogi ir atsaucīgi 
un pretimnākoši problēmu situācijās, 
reizēm mēdz būt neatsaucīgi pat 
vienaldzīgi; 
Pedagogu komunikācija ar 
studentiem,  
Nekorektā attieksme pret 
strādājošiem studentiem  
Pasniedzēju profesionalitātes un 
ētikas jautājums 
 

vai nu nav ieinteresēti, vai arī paši 
nav piedalījušies kādās no 
lekcijām vai tikšanās reizēm. 

Mācībspēki tiek minēti gan kā 
studiju programmas vājās, gan 
stiprās puses. Studējošo atbildes 
arī liecina, ka atsevišķu 
kvalifikāciju studentiem, piem., 
SpdS, MuzS un VestS, ir 
nepieciešams pilnveidot izpratni 
par pedagoģiskajai darbībai 
nepieciešamo kompetenču apguvi, 
kas ir tikpat būtiskas kā 
profesionālā kompetence 
specializācijā. 
Tas nozīmē, ka nepieciešams 
rūpīgi izvērtēt aptaujā minētos 
aspektus ilgtermiņā un atbilstoši 
veikt pilnveidi studiju programmas 
apakšvirzienos. 
 
No ieteikumiem jau ir ņemts vērā: 
● Prakšu plānojums optimizēts, 

akcentējot virzību no mācību 
procesa vērošanas un 
pedagoģiskās darbības kopā ar 
skolotāju uz patstāvīgu 
profesionālo darbību; 

● Ir palielinātsapjoms 
specializācijas studiju kursiem, 
piem., dejas, mūzikas, vēstures, 
sociālo zinību, u.c. jomās; 

● Ir pilnveidots studiju kursu 
saturs, iespēju robežās novēršot 
pārklāšanos 

● Optimizēts mācībspēku skaits, 
novēršot sadrumstalotību studiju 
kursos un rodot iespējas 
kompetenču pieejas realizācijai; 

● Tiek akcentēta praktisko 
nodarbību nepieciešamība. 

 
Savukārt praktiskās kompetences, 
papildus studiju programmā 
iekļautajām praksēm, studentiem 
būs iespēja pilnveidot, izmantojot 
noslēgtās vienošanās: a) par 
iespēju aizvietot stundas skolā, šo 
darbu ieskaitot vai nu prakses 
uzdevumos vai arī kādā no 
specializācijas studiju kursiem – 
tādējādi paplašinot iespējas teoriju 
sasaistīt ar praksi, b) ar Vaiņodes 
vidusskolu par sadarbību 
kompetenču pieejā balstītu studiju 
satura izstrādē un studentu 
piesaisti stundu vadīšanā, kas 
papildus nodrošinās profesionālo 
prasmju attīstību un pilnveidi 
ieinteresētajiem studentiem.  

7. AUGSTSKOLAS UN STUDIJU PROGRAMMAS STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS 
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(VIESPASNIEDZĒJU IESAISTE, STARPTAUTISKĀ STUDENTU APMAIŅA U. TML.) 
VĒRTĒJUMS 

LiepU anketā iekļautie jautājumi par starptautisko sadarbību 
2015./2016. studiju gads: Cik Liepu 
piedāvātās vieslekcijas Jūs 
apmeklējāt šajā studiju gadā? 

2013./2014.-2015./2016. studiju 
gads:Vai Jūs izmantojat Liepu 
piedāvātās apmaiņas studiju 
iespējas ārzemēs? 

ANALĪZE 

Pilna 
laika 

Respondentu skaits - 
146 
1-3 vieslekcijas - 57 
4 un vairāk - 5 
nevienu – 65 
studiju programmā 
netika piedāvātas 
vieslekcijas – 19 

Respondentu skaits - 409 
Plānoju izmantot - 53 
Esmu izmantojis/-usi - 20 
Neplānoju izmantot - 306 
Nezinu tādu iespēju -30 

Analizējot vieslekciju apmeklējumu 
īpatsvaru studiju gada laikā, ir jāsecina, 
ka tās apmeklējušo un neapmeklējušo 
skaits ir aptuveni vienāds. Uzmanība 
turpmāk būtu jāpievērš informācijas 
sniegšanai par vieslekcijām un to saturu, 
jo šobrīd vērojams samērā liels skaits 
studentu, kuri apliecina, ka nav zinājuši 
par šādu iespēju (pilna laika studenti – 
13%, savukārt nepilna laika studenti – 
50%).  
Salīdzinoši maz studentu ir izmantojuši 
gan studiju, gan arī prakses iespējas 
ārzemēs, pamatojot ar ģimenes 
apstākļiem,  nepieciešamību strādāt, arī 
nepietiekamām svešvalodu zināšanām, 
tajā pašā laikā atzīstot, ka informācijas 
par šāda veida studijām ir pietiekoši. Kā 
svarīgs pretarguments minēts apstāklis, 
ka ne vienmēr ārzemēs apgūtie studiju 
kursi tiek pielīdzināti studiju  
programmā apgūstamajiem studiju 
kursiem. Šis jautājums par  studiju 
iespējām ārzemēs liecina, ka  par to 
jādomā nākotnē. 
Nepilna laika studijās vērojami 23 
respondenti, kas apliecina, ka 
izmantojuši studiju iespējas ārzemēs. 
LiepU dati gan neliecina par šādu 
studentu skaitu, kas liecina par 
subjektīvismu jautājuma izpratnē. 

Nepiln
a laika 

Respondentu skaits - 81 
1-3 vieslekcijas - 4 
4 un vairāk - 0 
nevienu – 35 
studiju programmā 
netika piedāvātas 
vieslekcijas – 42 
 

Respondentu skaits - 195 
Plānoju izmantot - 10 
Esmu izmantojis/-usi – 23 
Neplānoju izmantot - 105 
Nezinu tādu iespēju -57 

 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

PBSP “Skolotājs” apkopojums par absolventu aptaujām, kuras veiktas 2013./2014.studiju gadā, 
2014./2015.studiju gadā, 2015./2016. studiju gadā ir analizēts 14. tabulā. 

 
14. tabula 

Apkopojums par absolventu aptaujām studiju programmā „Skolotājs” 
 

2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.,  st.g. 
veiktā aptauja 

ANALĪZE 

1. Studiju programmas 
kvalitātes vērtējums 

Kā Jūs kopumā vērtējat 
savu profesionālo 
sagatavotības līmeni?  

Respondentu skaits – 67 
Ļoti labi – 6 
Labi – 50 
Slikti – 6 
Ļoti slikti – 0 
Nav atbildes – 5 
 

Repondentu atbildes liecina, ka studiju virziena 
absolventi ir pieprasīti Liepājas pilsētā un 
Kurzemes reģionā gan pašvaldību, gan privātajās 
izglītības un rehabilitācijas iestādēs. Skolotāju 
izglītības jomā darbu turpina vidēji 75–80 % 
programmas absolventu, apliecinot savu 
apmierinātību ar iegūto kvalifikāciju un 
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profesionālo sagatavotības līmeni. Darba devēji 
pozitīvi novērtē absolventu profesionālās zināšanas 
un sociālās prasmes; to pielietojuma efektivitāte 
apliecinastudiju rezultātu sasniegšanu. Savukārt to 
absolventu aptaujās, kuri nestrādātā apgūtajā 
profesijā, vērojams negatīvāks vērtējums par 
studiju procesā iegūto un zināšanu pielietojamību. 
Daži absolventi neturpina darbu iegūtajā profesijā 
Latvijā, jo ir atraduši citas kvalifikācijas darbu 
ārzemēs. 

2. Iegūto zināšanu, 
prasmju un kompetenču 
atbilstības mūsdienu 
darba tirgus prasībām 
vērtējums 

Vai LiepU iegūtās 
teorētiskās zināšanas ir 
pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu darba pienākumus? 

Respondentu skaits – 67 
Jā – 27 
Nē – 6 
Daļēji – 33 
Nav atbildes –1   
 

Respondenti, kas studiju laikā apgūtās prasmes un 
kompetences vērtē kā atbilstošas vai daļēji 
atbilstošas mūsdienu darba tirgus prasībām, sastāda 
89,5% no respondentu skaita. Savukārt, kā 
neatbilstošas tās ir novērtējuši 8,9% respondentu. 
Studiju programmas pilnveidē šie dati ir ņemti 
vērā, aktualizējot studiju kursu saturu atbilstoši 
mūsdienu tendencēm profeionālajā jomā.   

3.Iegūtās kvalifikācijas 
un /vai grāda atbilstība 
veicamajiem darba 
pienākumiem vērtējums 

Vai LiepU iegūtās 
praktiskās iemaņas ir 
pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu darba pienākumus? 

Respondentu skaits – 67 
Jā – 24 
Nē – 9 
Daļēji – 32 
Nav atbildes –2   
 

Respondenti, kas studiju laikā apgūtās praktiskās 
iemaņas vērtē kā pietiekamas vai daļēji pietiekamas 
ir 83,5% no respondentu skaita. Praktiskās iemaņas 
kā nepietiekamas ir novērtējuši 13,4% respondentu. 
Studiju programmas pilnveidē šie dati ir ņemti 
vērā, studiju kursu teorētisko saturu sasaistot ar 
nepieciešamajām praktiskajām prasmēm, īpašu 
uzmanību pievēršot metodiku studiju kursiem.   

4.Iegūtās izglītības 
nozīmes esošās darba 
vietas atrašanā vai savas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanā vērtējums  

LiepU absolventu anketā ir 
jautājums par absolventa 
pašreizējo nodarbinātību 
un amatu 

Respondentu skaits –67 
Pirmsskolas izglītības 
jomā – 16 
Pamatizglītības posmā (1.-
9.klase) – 30 
Studē maģistrantūrā – 1 
Strādā ar specializāciju 
saistītā jomā –6 
Strādā citā jomā – 11 
Nav atbildes – 2 
 
 

Pārsvarā absolventi ir izvēlējušies nodarbinātību 
jomā, kurā ir iegūta kvalifikācija vai ar to saistītā 
jomā – kopā 52 respondenti (77,6 %). Starp 
atbildēs minētajām profesijām, kuras saistās ar 
iegūto kvalifikācijuir, piem., sporta deju treneris, 
basketbola spēlētājs, aktieris, koncertmeistars, 
direktora vietnieks audzināšanas jautājumos u.c. 

Citās jomās nodarbināti ir 11 respondenti, t.i., 
16,4 %, piem., menedžeris, vides plānotājs, 
virsnieks, policists, pārdevējs-konsultants u.c. 

5. Studiju turpināšana 
nākamajā studiju līmenī 
novērtējums! 

LiepU jautājums par 
absolventa nākotnes 
plāniem – Vai plānojat 
turpināt studijas? Kur? 

Respondentu skaits –80 
Plāno studijas – 63 
Neplāno –13 
Nav atbildes – 4 

Studijas turpināt tiek plānots galvenokārt LiepU 
piedāvātās maģistra līmeņa studiju programmās (24 
no tiem, kas ir norādījuši, kur vēlas studēt), vēl 
dažviet minēta arī Daugavpils Universitāte un 
Latvijas Universitāte. Daļa (5 respondenti) ir 
minējuši, ka turpinās studijas, bet ne uzreiz, 
savukārt daļa (9 respondenti) nav norādījusi, kur 
vēlētos studēt. 

6.Ieteikuma apgūt 
studiju programmu 
radiniekiem, draugiem, 
paziņām novērtējums! 

LiepU absolventa aptaujas 
jautājums:Vai Jūs ieteiktu 
studiju programmu citiem 
studentiem? 

Respondentu skaits – 67 
Ieteiktu – 52 
Neieteiktu – 10 
Nav atbildes – 5 

Pārsvarā respondenti ieteiktu studiju programmu arī 
citiem – par to liecina 77,6 % atbilžu. Arī daļa 
studējošo apliecina, ka LiepU ir izvēlējušies pēc 
draugu vai radinieku ieteikuma. 

7. Apgūtās studiju 
programmas 
(profesijas/grāda) satura 

Respondentu skaits –67 
Lielāku prakses laiku! 
Vairāk prakses un mazāk 

Veidojot ieteikumus studiju programmas 
pilnveidei, pozitīvi tiek vērtēta tās orientācija uz 
skolotāju profesionālo izglītību un skolotāju 
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atbilstības jaunākajām 
attīstības tendencēm 
vērtējums! 

LiepU absolventu anketā ir 
atklātais jautājums par 
absolventu ieteikumiem 
studiju programmu 
pilnveidošanai atbilstoši 
praktiskajai darbībai 
(secinājumi, kurus 
absolventi izdara, strādājot 
konkrētajā amatā)! 
 

teorijas; pēc iespējas vairāk 
nodarbības likt runāt. 
Vairāk pievērst uzmanību 
praktisko zināšanu 
veidošanai, kas reāli 
palīdzētu iekļauties darba 
tirgū! 
Pozitīvi vērtējama praktiskā 
daļa, jo tieši pateicoties 
daudzajām praksēm, ir 
drošība un pārliecība darbā. 
Pilnveidot un aktualizēt 
studiju kursu saturu! 
Vairāk strādāt ar mācību 
līdzekļiem ko izmanto 
skolās! 
Apmeklēt izglītības iestādes, 
rīkotpasākumus,piemēram 
olimpiādes, gatavot 
materiālus vecāku sapulcēm 
un izspēlēt tās. 
Plānot un organizēt 
pasākumus, ko varētu 
demonstrēt vairākās 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs Liepājā, pēc tam tos 
analizējot! 

kompetenču spektra attīstību, integrējot 
pedagoģisko un pētniecisko darbību, tādējādi 
sekmējot profesionālo atbildību un refleksiju. 
Integrētā izglītības pieeja  nodrošina iespēju iegūt 
dažādas specializācijas skolotāja kvalifikācijas 
ietvaros visās izglītības pakāpēs un pieredze 
liecina, ka studijas ir jāmodelē praktiskākas jau 
lekciju ietvaros, ne tikai praksē – kā uzskata 
absolventi, tad jaunajam pedagogam būtiski studiju 
laikā izveidot pamata bāzi ar mācību materiāliem. 

Studiju programmas pilnveides procesā studiju 
satura izvērtēšana, aktualizēšana un teorijas un 
prakses mijdarbības nodrošināšana ir viens no 
galvenajiem aspektiem.  

Joprojām absolventi iesaka vairāk pievērst 
uzmanību svešvalodu apguvei specializācijā, 
terminoloģijas apguvei. Tādējādi uzmanība vairāk 
jāpievērš studiju literatūras svešvalodā 
izmantošanai visos studiju kursos (atspoguļots 
patstāvīgo darbu aprakstos). 

  

Absolventu aptauju apkopojums par 2017. gadu 

 2017.gada veiktajā absolventu anketēšanā piedalījās 52 programmas „Skolotājs” absolventi, no 
tiem 21 LiepU absolvējis 2016.gadā, 3 – 2015.gadā, 1 – 2014.gadā. No aptaujātajiem, kas strādā, lielākā 
daļa strādā par pedagogiem (izņemot 1 – par bibliotekāru, 1 – par klientu konsultantu, 1 – par aktieri). No 
aptaujātajiem lielākā daļa - 44 vērtē programmu pozitīvi un to ieteiktu radiem, draugiem, paziņām.11 
aptaujātie absolventi neieteiktu šo programmu citiem (4 no Skolotāja, 2 no Pamatskolas skolotāja, 2 no 
Pirmsskolas izglītības skolotāja, 4 no Sporta un deju skolotāja). Kā programmas mīnusi minēti: pievērsta 
uzmanība sīkumiem, daļa studiju kursu nevajadzīgi un nekvalitatīvi, neatbilst mūsdienu prasībām, nerunā 
par problēmām, ar kurām reāli saskaras skolā. 

Ieteikumi programmas pilnveidei: 
Skolotājs: 

● Lielāku mācībspēku degsmi un ieinteresētību mūsdienīgu mācību metožu izmantošanā, 
precīzākas pārbaudījumu prasības; 

● Veidot vairāk prakses, dot iespēju strādāt konkrētā vidē;  
● Piesaistīt  Iespējamās misijas pārstāvjus, kas radītu citu skatu uz skolotāja profesiju; atmest 

nevajadzīgo teoriju; 
● Psiholoģijas lekciju pilnveide – kā rīkoties konkrētās situācijās skolā darbā ar skolēniem, 

vecākiem; jāievieš krievu valodas apguve; 
● Eksāmenos mācīties nevis teoriju, vilkt biļetes, bet ar praksi pierādīt atbilstību darbam. 

Pamatskolas skolotājs: 
● Izvērtēt dažu kursu lietderību; 
● Lekcijas sasaistīt ar reālo dzīvi; 
● Sakārtot pašiem savu iekšējo kārtību, saziņu, kas atkarīga no Universitātes darbiniekiem. 

Pasniedzējiem laicīgi jāziņo par darbiem, kas veicami, nevis iepriekšējā dienā 
Pirmsskolas izglītības skolotājs: 

● Pilnveidot studijas mūsdienīgā līmenī; 
● Iekļaut vairāk prakses, metodikas; 
● Pārskatīt studiju saturu, mainīt pasniedzējus; 
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● Uzdot patstāvīgos darbus, kuri radoši un reāli noderēs; 
● Mācot teoriju, iet līdzi lai kam; 
● Vairāk uzmanības pievērst alternatīvajai pedagoģijai; 
● Ieviest jaunas metodes un inovācijas darbā ar studentiem. 

Sporta un deju skolotājs: 
● Kvalitatīvākas mācības, vairāk praktiskā darba; 
● Organizēt dažādas deju meistarklases vai arī sadalīt programmu atsevišķi – sporta skolotājs un 

deju skolotājs; 
● Vairāk prakses, mazāk teorijas; 
● Vairāk ieplānot deju apguvi; 
● Vairāk sportu, mazāk dejas. 

Speciālās izglītības skolotājs: 
● Vairāk darboties praktiski, jo ar  teoriju nepietiek; 
● Vairāk praktisku nodarbību; 
● Iesaistīt pasniedzējus ar praktiskām iemaņām un zināšanām. 

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalībai studiju procesa organizēšanā un pilnveidošanā ir būtiska nozīme, pašlaik 
studenti šajā procesā vairāk tiek iesaistīti izvērtēšanas fāzē (anketēšana, sarunas ar studentiem). Studentu 
priekšlikumi ir saistīti ar organizatoriskiem aspektiem (pārbaudījumu grafiks, nodarbību izkārtojums, 
pedagoģisko prakšu organizācija u.tml.). Pozitīvi un atzinīgi ir jānovērtē nepilna laika studentu motivācija 
un atvērtība, iniciatīva un iesaistīšanās studiju procesa pilnveidošanā ar ieteikumiem un priekšlikumiem, 
ar aktivitāšu īstenošanu, kuras veicina savstarpēju sadarbību, atbalstu un apmaiņu profesionālajā pieredzē. 
Prakses konferencēs izteiktie priekšlikumi tiek realizēti, pārdomājot un pilnveidojot prakses uzdevumus. 

Liepājas Universitātes Studentu Padome (LiepU SP) aizstāv un pārstāv studējošo intereses 
akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas Universitātē un citās valsts institūcijās, 
reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs.  

Studējošo viedoklis tiek pārstāvēts visās padomēs, komisijās un sanāksmēs (Studiju padome, 
Zinātnes padome, Bibliotēkas padome, Saimniecības padome, Telpu komisija, Domes sēdes, Stipendiju 
piešķiršanas komisijas, Senāta stipendijas piešķiršanas komisija, Senāts, Satversmes sapulce). Šajās 
lēmējinstitūcijās LiepU SP ir veto tiesības, kuras SP ir izmantojusi un citi lēmējinstitūcijas locekļi ir 
ņēmuši vērā un pārskatījuši dokumentus, par kuriem SP nav bijusi argumentēti apmierināta. Piem., 
2015./2016. mācību gadā tika aktualizēts jautājums par to, kāpēc pasniedzēji var bez attaisnojuma 
neierasties uz lekcijām un šo problēmu līdz šim brīdim pievērš pastiprinātu uzmanību; savukārt 
2014./2015. mācību gadā SP izteica neuzticību tā brīža rektoram, jo neuzskatīja, ka viņš pilnvērtīgi pilda 
savus pienākumus. Lai šo problēmu atrisinātu, SP sasauca Satversmes sapulci, kurā tika balsots par šī 
rektora darbību. 

Ņemot vērā, kā SP iegūst vienu divsimto daļu no LiepU budžeta, SP ir ļoti atkarīgi no tā, kāds ir 
universitātes budžets. Līdz ar to bieži ir situācijas, ka pietrūkst līdzekļu, lai pilnvērtīgi atbalstītu 
studējošos. Šobrīd plānots ir izveidot SP sienu, kura būtu moderna, studējošajiem pieejama, lai varētu 
rakstiskā veidā izteikt sev radušās problēmas. Jau daudzus gadus SP palīdz studentiem ar dienesta 
viesnīcas problēmām, tās aktualizējot Senāta sēdēs un citās lēmējinstitūcijās. Šajā mācību gadā 
(2016./2017. mācību gadā) tiek veidota stipendija, lai atbalstītu studējošos pētniecisko darbu izstrādes 
procesā. Diemžēl resursu trūkuma dēļ SP nevar realizēt un palīdzēt studējošajiem tik daudz, cik SP 
vēlētos. 

  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti par 
2017. gadu 

Studentu anketēšanu katru gadu veic pēc centralizēti izstrādātas anketas katram apakšvirzienam atsevišķi 
(anketā ar vārdu programma tiek saprasts konkrētā apakšvirziena saturs). 

Apakšvirziens „Pamatizglītības skolotājs” 

Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 35 pilna laika studiju programmas studenti. 
Studiju programmas stiprās puses: 
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● Atsaucīgi, pretimnākoši pasniedzēji; 
● Iespēja piedalīties projektos ar skolām, kur gūt pieredzi; 
● Prakse, vieslektori; 
● Studiju kursi tiek apgūti moduļos un pie dažādiem pasniedzējiem; 
● Daudzveidīgi studiju kursi; 
● Individuāla pieeja; 
● Pieredzes apmaiņa, ERASMUS; 
● Tiek „ielikta” laba metodiskā bāze. 

Studiju programmas vājās puse: 
● Lekciju plānojums – maz un reti, daudzas izkrīt, jo pasniedzēji slimi vai komandējumos; 
● Atsevišķi pasniedzēji, kas nav devuši nepieciešamās zināšanas, neuzklausa studentus; 
● Sagatavo skolotājus, kas māca visus priekšmetus, bet praksē tā reti; 
● Vairāk apgūt sava priekšmeta teorētisko bāzi; 
● Nostiprināt tieši pedagoģijai nepieciešamo teoriju, atmest lieko; 
● Vairāk praktisko nodarbību. 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Mūsdienīgāku mācību procesu, vienotas prasības; 
● Papildināt teoriju ar radošām nodarbībām; 
● Psiholoģijas studiju kursus ieplānot 3., 4.studiju gadā; 
● Ieplānot vieslekcijas tā, lai var apmeklēt, nekavējot citas lekcijas; 
● Sniegt papildus informāciju par datu bāzēm; 
● Izveidot studiju kursu par studiju darbu un bakalaura darbu izstrādi; 
● Organizēt priekšaizstāvēšanu studiju darbiem; 
● Atvēlēt laiku bakalaura darbu rakstīšanai, neplānot lekcijas maijā; 
● Noteikt vienotus kritērijus prezentāciju veidošanā un pasniegšanā,  
● Sagatavot speciālistus, nevis dot ieskatu visā, bet nedaudz. 

 
Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 18 nepilna laika studiju programmas studenti. 
Studiju programmas stiprās puses: 

● Izglītoti, kompetenti, pieredzējuši pasniedzēji; 
● Daudzpusīgums, iespējas izvēlēties specializācijas virzienu; 
● Plašas darba iespējas – gan sākumskolā, gan pamatskolā. 

Studiju programmas vājās puse: 
● Daudz nevajadzīgu lekciju, jāizvērtē īsie studiju kursi, vai vajadzīgi; 
● Nav diferencētas pieejas, atbilstoši studenta sagatavotībai (klātiene – nepilna laika studijas, 

strādā - nestrādā specialitātē); 
● Vairāk metodikas. 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Vērtēt dažu studiju kursu nozīmīgumu; 
● Prasību skaidra definēšana; 
● Veidot materiālu, kas teorijas pamatbāze, MOODLE vidē; 
● Samazināt psiholoģiju 1.kursā; 
● Sadalīt atsevišķi programmu sākumskolai un pamatskolai; 
● Samazināt priekšmetu skaitu, jo sākumskolā mazinās tendence, ka viens skolotājs māca visu; 
● Iesaistīt jaunāka gadagājuma pasniedzējus. 

 

Apakšvirziens „Speciālās izglītības skolotājs” 

Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 10 pilna laika studiju programmas studenti. 
Studentu profils: 

● studē par valsts budžeta līdzekļiem; 
● studijas LiepU izvēlas dzīvesvietas tuvumā, jo interesē studiju programma; 
● dominējoši apmierināts ar studiju programmu 
● dominējoši ar “labi” novērtē studiju programmas kvalitāti, konkurētspēju Latvijā un iegūtās 

zināšanas/prasmes; 
● 50% (5) gadījumu strādā ar studijām saistītā jomā; 
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● apgalvo, ka apmeklē 100% - 75% lekcijas; 
● neplāno izmantot studiju vai prakses iespējas ārzemēs. 

Studiju programmas stiprās puses: 
● Lekcijas ir pie profesionāliem pasniedzējiem; 
● Prakse katru gadu, kas ir lieliska iespēja sevi pierādīt un iegūt darbu konkrētajā skolā;  
● Bagātīga teoriju pieejamība gan lekcijās, gan ārpus tām 
● Mācību priekšmeti, kas reāli saistīt ar apgūstamo profesiju (speciālā pedagoģija, latviešu 

valodas metodika, anatomija, vēstures metodika) ; 
● Iespēja apmeklēt speciālās skolas Liepājā, iespēja apmeklēt sporta nodarbības LOC, kurās 

piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām! 
Studiju programmas vājās puses: 

● Lekcijas nav vienlīdzīgi sadalīta, otrajā mācību semestrī ir prakse, jāraksta studiju darbs utt., 
taču pirmajā semestrī vairāk apgūstam priekšmetus sēžot mājās; 

● Kursi, kas atkārtojas (rokdarbi, kreativitāte izglītība);  
● Nepietiekama sagatavotība studiju praksē; 
● Nepietiekams stipendiju nodrošinājums; 
● Angļu valodas studiju kursa satura saikne ar apgūstamo specialitāti; 
● Mājturība 3.kursā bija no sliktas kvalitātes pedagoga; 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Studiju darbu rakstīšana jāpārceļ uz pirmo semestri; 
● Jāatsakās no praktikuma, pagarinot praksi; 
● Vairāk seminārus, kas vairotu skolotāja kompetenci; 
● Praksē - samazināt dokumentācijas apjomu; 
● Izmantot Moodle resursus prakses dokumentācijas ievietošanai; 
● Piešķirt vairāk stipendijas; 
● Lekciju sarakstu veidot kompaktāku; 
● Pasniedzējiem dot vairāk laika darbam ar studentiem. 

 
Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 18 nepilna laika studiju programmas studenti. 
Studentu profils: 

● studē par personiskajiem līdzekļiem; 
● studiju programmu izvēlas, jo tā tiek nodrošināta dzīvesvietas tuvumā, strādā šajā jomā, 

ieteikuši draugi, apmierina studiju maksa un starpsesiju plānojums; 
● dominējoši apmierināts ar studiju programmu 
● dominējoši ar “labi” novērtē studiju programmas kvalitāti, konkurētspēju Latvijā un iegūtās 

zināšanas/prasmes; 
● 77% (14) gadījumu strādā ar studijām saistītā jomā; 
● apgalvo, ka apmeklē 100% - 75% lekcijas; 
● neplāno izmantot studiju vai prakses iespējas ārzemēs. 

Studiju programmas stiprās puses: 
● Neklātienes iespēja, ir iespēja apvienot ar darbu, vajadzīgo zināšanu pieejamība; 
● Augsti kvalificēti pasniedzēji (lektori), kuri arī praktizē speciālo pedagoģiju, psiholoģiju, 

darbā speciālās izglītības iestādē! 
● Tieši speciālā pedagoģija un didaktika, kur tiešām jāpievērš uzmanība mācībām; 
● Specifiska nozare un var strādāt gan bērnu dārzā, gan skolā un ne tikai; 
● Prakses iespējas; lekciju daudzveidība. 

Studiju programmas vājās puse: 
● Dažreiz par daudz lekciju secībā viena aiz otras pie viena pasniedzēja; 
● Nepietiekams lekciju daudzums; 
● Atsevišķu pasniedzēju vienaldzība un paviršība, piem., aizmāršība, pārāk liela aizņemtība 

studiju darbu izstrādes gaitā trūka atgriezeniskās saiknes ar darba vadītāju; 
● Nesaprotami lektori, kuri dodas uz ārzemēm, grūtības nokārtot iekavētos darbus; 
● Dažreiz šķiet, ka neklātienes dēļ iegūst nepilnīgu informāciju (laika trūkuma dēļ). 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Prasības patstāvīgajiem darbiem, varētu būt skaidrākas un konkrētākas;  
● Būtu labi, ja prasība NO GALVAS zināt teoriju, vismaz konkrētas, ikdienā nepieciešamas 

“lietas”; 
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● Vairāk informācijas vajadzētu MOODLE sistēmā ielikt pasniedzēju materiālus, lai tie būtu 
pieejami studentiem, kurus tie interesē; 

● Vairāk lekcijās jādarbojas praktiski, jāapmeklē reālas vietas, kur mācīto var saistīt ar dzīvi; 
● Palielināt lekciju skaitu psiholoģijā; 
● Vairāk strādāt individuāli ar tēmām;  
● Atsevišķu pasniedzēju nopietnāka un profesionālāka attieksme; 
● Jāveic izmaiņas – nevajadzīgās un liekās lekcijas izņemšana; 
● Gribētos ciešāku atbalstu, sadarbību ar pasniedzējiem; 
● Vairāk pieejamas ārpusauditorijas nodarbības sesiju laikā. 

 
Pirmsskolas izglītības skolotājs 
Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 29 pilna laika studiju programmas studenti. 
Studiju programmas stiprās puses: 

● Prakses katrā kursā, daudzpusīgas lekcijas, vieslekcijas; 
● Zināšanu un pieredžu bagātie pedagogi, mūsdienīgs skatījums; 
● Ir daudz iespēju pielietot savas zināšanas praktiski, jo tiek piedāvāts piedalīties bērniem 

organizētajos pasākumos (tās palīdzēt vadīt); 
● Priekšmetu daudzveidība, budžeta vietu daudzums; informatīva sistēma, kur var redzēt 

lekciju sarakstu, atzīmes un kur ir e-pasts. 
Studiju programmas vājās puse: 

● Lekcijās pietrūkst jaunu materiālu, svarīgas informācijas; 
● Vajadzētu pievērst uzmanību tieši topošā pedagoga runāt un stāstīt prasmei; 
● Bakalaura darba rakstīšanas laikā nelikt pildīt citus darbus; 
● Pārāk maz praktiskas nodarbības; 
● Prakse parasti notiek īsā laika posmā; 
● Dažās studiju kursi sasteigti un vispārīgi 
● Daudzi mācību priekšmeti dublējas, tik cits nosaukums; 
● Lekciju tēmas mēdz atkārtoties; Daudz atkārtojas vairākos kursos; 
● Ka māca to, kas mūsu jomā nav vajadzīgs. 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Vairāk vieslekcijas un mazāk teorētiski apgūt programmu; 
● Darboties praktiski, piedalīties grupu darbos; 
● Jaunākas, inovatīvas mācību metodes; 
● Programmu var saīsināt, jo tā ilgt 4 gadus un mēs mācāmies tikai 3 dienas nedēļā! Uzlabot 

informatīvo sistēmu, lai varētu redzēt visas atzīmes un  kopvērtējumus; 
● Iesaistīt vairākus jaunus pasniedzējus; 
● Izņemt ārā nevajadzīgos kursus; 
● Dažas lekcijas apvienot, lai informācija nedublētos; 
● Lekciju laikā doties uz PII. Lai redzētu dzīvē, kā notiek darbs izglītības iestādē. 

 
Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 27 nepilna laika studiju programmas studenti. 
Studiju programmas stiprās puses: 

● Profesionāli pedagogi un pasniedzēji; pieejama informācija par studijām nepieciešamo; 
● Pateicīgs mācību grafiks, diena aizpildīta ar lekcijām, nav lieli starppārtraukumi, kompetenti 

pasniedzēji; 
● Mājas lapa, kur studenti var smelties informāciju par darbu rakstīšanu, mājas lapā ir iespēja 

atrast pedagogu numurus; 
● Moduļu sistēma, senās tradīcijas; 
● Iespēja studēt neklātienē, pasniedzēji dalās ne tikai ar teorētiskām zināšanām bet arī 

praktiskajā pieredzē; 
● Tiek aicināti lektori arī no citām valstīm; 
● Pasniedzēji ir atvērti un mūsdienīgā laikmetīgā veidā pasniedz zināšanas – informāciju, brīva 

pieeja studentam, valda drošības atmosfēra un atvērtība; 
● Sastaptie cilvēki – studiju biedri, ar kuriem var salīdzināt savu pieredzi. 

Studiju programmas vājās puse: 
● Milzīgs dara apjoms mājās starp sesijām, mums neklātniekiem tā ir problēma; 
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● Daži pedagogi nepārzin pirmsskolas bērnu vajadzības un nodarbības uzbūvi (sports), 
pārmērīgi daudz mājas darbu dažādos priekšmetos; 

● Nekompetenti pasniedzēji, novecojošas mācīšanas tehnikas, prasības; 
● Mācību priekšmeti, kuri jāapgūst tik vien kā teorijā – vajadzīga ir arī prakse; 
● Ir bijuši pasniedzēji, kas neatbild uz e-pastiem; 
● Latviešu valodas kultūras pasniedzēja, kura tikai ar definīcijām vada savas lekcijas:  
● Vairāk praktisko darbu pedagoģijā; 
● Nozīmīgākās lekcijās ieliek vakarā, kad students vairs nespēj koncentrēties. 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Vairāk ar studentiem varētu strādāt tieši nodarbības, lekcijās, klātienē, bet mazāk uzdot 

praktiskos darbus; 
● Atvēlēt lekciju pie studiju darba vadītāja; 
● Vairāk praktizējošo pedagogu; 
● Ieviest specialitātei atbilstošus studiju kursus , izņemt nesaistītos studiju kursus; 
● Padomāt par mājas darbu samazināšanu, kā izņemt lekcijas, kuras nav vajadzīgas; 
● Ieviest budžeta vietas neklātienes studentiem; 
● Samazināt studiju maksu; 
● Vairāk praktisko zināšanu apguvi. 
 

Apakšvirziens „Sporta un deju skolotājs” 
 
Aptaujā piedalījās 29 pilna laika studenti, no tiem studiju programmas kvalitāti kā viduvēju vērtē 10 
studenti un kā labu vērtē 15 studenti. Studiju laika iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences 16 studenti 
vērtē kā labas un ļoti labas, viduvējas – 9 studenti, sliktas un ļoti sliktas 4 studenti. 

Studiju programmas stiprās puses: 
● Labi pasniedzēji, eksāmenu veids; 
● Daudz praktisku nodarbību; 
● Daudzveidīgas programma, lekcijas; 
● Sporta veidu dažādība, kā arī pasniedzēju zināšanas; 
● Labs plānojums; patīk, ka ir salīdzinoši daudz praktiskās nodarbības; 
● Daudzpusīgas darba iespējas. 

Studiju programmas vājās puses: 
● Nevienmērīgs lekciju saraksts, saraustīts; 
● Daudz mājas darbu, maz zināšanas; 
● Daudzas ar programmu nesaistītas lekcijas; 
● Lekcijas varētu būt interesantākas; 
● Studiju programmai ir nepieciešams uzlabot infrastruktūru sporta jomā, kas ir paredzēts 

2018.gadā, t.i. pašreiz tiek remontēta vingrošanas zāles telpas (140); 
● Programmā ir tādi neatbilstoši studiju kursi ka Logopēdijas, Kreativitāte izglītībā. 
●  Studenti vēlas vairāk praktiskās nodarbības saistībā ar sportu un deju.  
● Jāuzlabo lekciju saraksta plānojums, kas galvenokārt ir saistīts ar sporta zāles īri. 
● Ļoti vispārīgi apskata esošās tēmas. Netiek apgūts viss, kas nepieciešamas; 
● Maz stipendijas; 

 
Apakšvirziens „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 

Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 10 pilna laika studiju programmas studenti. 

Studiju programmas stiprās puses: 
● Zinoši pasniedzēji; 
● Pozitīva attieksme pret studentiem; 
● Individuāla pieeja mazā studentu skaita dēļ; 
● Aptver daudz mācību priekšmetus; 
● Sadarbība ar novada mācību iestādēm, kultūras iestādēm – muzeju, arhīvu. 

Studiju programmas vājās puse: 
● Garākus studiju kursus vēsturē; 
● Ierobežots skaits praktisko nodarbību; 
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● Dažu pasniedzēju nekompetence; 
● Nelietderīgi kursi – angļu valoda, sports pedagoģijā. 

 
Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

● Nomainīt atsevišķus pasniedzējus; 
● Piesaistīt vieslektorus; 
● Piesaistīt jaunus pasniedzējus; 
● Attīstīt studiju kursu kvalitāti; 
● Iepazīstināt ar alternatīvās izglītības programmām; 
● Pārdomāt pārbaudes darbu , nodarbību dažādību, lielāku skaidrību par vērtēšanu; 
● Augstākas prasības studentiem; 
● Aizstāt praksi arhīvā, muzejā ar praksi skolā; 
● Popularizēt programmu, lai piesaistītu studentus.  

 
Apakšvirziens “Mūzikas skolotājs” 

Studējošo aptaujā 2017. gadā piedalījušies 6 pilna laika un 15 nepilna laika studiju programmas studenti. 

Studiju programmas stiprās puses: 
● Ar iegūto izglītību iespējams strādāt dažādās jomās, studenti ir konkurētspējīgi; 
● Pasniedzēju pieejamība, individuāla attieksme, mācību procesa organizācija; 
● Brīnišķīgi, zinoši un kompetenti pasniedzēji: 
● Labi organizēts mūzikas nodarbību saturs; 
● Prakses iespējas, mācību koris, kurā ir iespēja praktizēties; 
● Spēcīgi pasniedzēji savā specialitātē; 

Studiju programmas vājās puses: 
● Nav zināms paskaidrojums nosūtītajiem patstāvīgajiem darbiem, ir ielikta atzīme, bet nav 

paskaidrojuma, kāpēc tieši tāda, kas bija labi un ko vēl vajadzēja uzlabot; nav atgriezeniskās 
saites ar pasniedzējiem; 

● Nesakārtotība sesijās: lekciju izvietojums, prakšu laiki; 
● Nav precīzi sakārtoti lekciju saraksti, piem., starp lekciju dienām ir brīvdiena; 
● Prakses tiek ieliktas datumos, kad prakses vietā ir pasākumi, eksāmenu laiks utt., 

nepietiekama informācijas apmaiņa; 
● Nepietiekams praktisko (mūzikas) priekšmetu skaits; 
● Pārāk daudz grupu darbu koplekcijās; 
● Par maz mūzikas priekšmetiem stundu skaits; 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 
● Ļaut studentam pašam izvēlēties izvēles priekšmetu; 
● Sagatavot audzēkņus reālajam darbam ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Iet līdzi izmaiņām 

un problēmām, lai spētu pēcāk reālajā darbā tās risināt! 
● Sakārtot sesijas un eksāmens tā, lai nav sagrūsts vienā laikā! 
● Sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas universitātēm, izmantojot ERASMUS iespējas 

studentu un docētāju apmaiņai. 
● Plašāk izmantot elektroniskās vides iespējas studiju procesa nodrošināšanai. 
● Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru 

piesaiste; 
● Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu un 

tehnoloģijām. 
 

Aptauju rezultātu apkopojums par 2017./2018. studiju gadu. (Studentu, absolventu un 
programmas direktora viedoklis) 

“Skolotājs” (Pamatizglītības skolotājs, pilna laika studijas) 
 

Anketēšanā piedalījās 29 budžeta un 5 studenti, kas studē par personīgiem līdzekļiem. 
1. Programmas stiprās puses, minēt 3 galvenās: 

Pretimnākoši, saprotoši, spēcīgi, zinoši pasniedzēji (13 studenti); 



125 
 

Daudz prakses (8 studenti), daudz praktisku nodarbību( 2 studenti); 
Dod iespēju apgūt mācīt vairākus priekšmetus, kas palielina darba iespējas (3 studenti). 

 
2. Programmas vājās puses (studentu, absolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās: 

Lekciju plānojums (13 studenti), arī ka nevajag plānot kopā ar neklātniekiem; 
Maz kontaktstundu, daudz teorētisko zināšanu, maz praktisko (4 studenti); 
Lektoru lekcijas maz saistītas ar skolu, nekvalitatīvas lekcijas (4 studenti); 
Lektoru attieksme pret studentiem ( 2 studenti); viens lektors lasa 3 kursus (angļu valodā); 
Maz studentu skaits, kas ietekmē izvēles priekšmetu nokomplektēšanu (3 studenti); 
Metodikas tikai 1.,2.k. (2 studenti). 

  
3. Priekšlikumi attiecībā uz 

 programmas saturu: 
Uzlabot saturu, tuvināt reālai dzīvei; 
Vairāk praktisko nodarbību (4 studenti); 
Vairāk praktisko darbu ar eklasi (1 students), kā strādāt ar vecākiem, dokumentāciju (1 
students), skolēnu raksturojumu veidošanu, kā strādāt ar skolēniem, kam mācīšanās 
grūtības (1 students); 
Varētu būt labāks nodrošinājums ar literatūru ( 1 students); 
Lielāka sadarbība ar Liepājas skolām, lai būtu iespēja vērot un vadīt, ne tikai prakses laikā 
(1 students); 
Sadalīt atsevišķi kursus latviešu valoda un metodika (1 students); 
Neatbalsta kam angļu valodas specializācija, jāapgūst arī matemātika, prasības kā 
vidusskolai, ne pamatskolai(1 students); 
Nevajag sportu, mūziku, jo tam atsevišķa programma. 

  

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju: 
Metodiku mācīt praktizējošiem skolotājiem (3 studenti); 
Uzlabot lekciju kvalitāti( 2 studenti); 
Tikt vaļā no negantiem pasniedzējiem, pārskatīt pasniedzēju atbilstību, mainīt pasniedzēju 
attieksmi, iepludināt jaunus mācībspēkus; 
Vairāk pasniedzējiem sadarboties savā starpā (1 students); 
Lai angļu valodā nav tikai 1 pasniedzējs( 1 students) 

  

 darba organizāciju: 
Uzlabot lekciju plānošanu (7 studenti); 
Nelikt kopā lekcijas klātniekiem un neklātniekiem; mainīt lekciju blīvumu nedēļas laikā; 
Nelikt vienādas lekcijas pēc kārtas (angļu valodas gramatika) (1 students); 
Palielināt budžeta vietu skaitu (2 studenti); 
Sadarboties lekcijās ar citu augstskolu studentiem – pieredzes apmaiņa(1 students); 
Ieklausīties studentu viedoklī; 
Atbalstīt strādājošos studentus; 
Veidot lekciju sarakstu tā, lai vairāk laika bakalaura darba rakstīšanai (1 students). 

  

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs: 
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28 neplāno izmantot šo iespēju, 5 – plāno. Kāpēc neizmanto: ne visu studiju kursu KRP 
tiek pielīdzināti (7 studenti), atgriežoties jāpaspēj nokavētais, tas rada problēmas (2 
studenti); bailes (6 studenti). 

  
Programmas direktora komentārs. Kursiem atšķirīgi plāni akreditācijas dēļ. Visvairāk 
iebildumu pret lekciju izkārtojumu. Tas saistīts ar to, ka 1.un 2.k. atbilstoši akreditētajai 
programmai tiek sagatavoti kā Pamatizglītības skolotāji līdz 9.klasei un izvēles specializācijai 
atbilstoši studiju kursi parādās jau no 1.kursa. Tā kā specializācija tiek piedāvāta plašāka nekā 
iepriekš, tad iesaistīti arī jauni mācībspēki, iespējams, tāpēc arī problēmas ar saskarsmi un kursu 
saturu. Šajā studiju gadā pilna laika un nepilna laika studentiem nodarbības kopā netiek plānotas. 
Vairāki no priekšlikumiem vērā ņemami – sadarbība skolām, pieredzes apmaiņa, kursu satura 
sasaiste ar reālo dzīvi. 

Tas jāņem vērā pārstrukturējot studiju programmu atbilstoši kompetenču izglītības 
saturam, gatavojot materiālus licenzēšanai un akreditācijai. 
 
“Skolotājs” (Pamatizglītības skolotājs, nepilna laika studijas) 

 
Anketēšanā piedalījās 13 studenti 

1. Programmas stiprās puses, minēt 3 galvenās: 
Ir profesionāli, pretimnākoši, zinoši pasniedzēji (4 studenti); 
Pieprasīta profesija, plašs spektrs (3 studenti); 
Prakses, tās daudz un derīgas; praktisko iemaņu apgūšana (2 studenti); 
Periodisks lekciju plānojums, nav katru nedēļas nogali (2 studenti). 

 
2. Programmas vājās puses (studentu, absolventu un savs redzējums),minēt 3 galvenās: 

Maz kontaktstundu (3 studenti); 
Mācību apjoms (3 studenti); 
Sesijas laiks ļoti saspringts (1 students). 
 

3. Priekšlikumi attiecībā uz 

 programmas saturu: 
Vairāk praktisku piemēru, metodikas( 5 studenti); 
Slikts nodrošinājums ar kursu apguvi MOODLE vidē (2 studenti); 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju; 
Vairāk piesaistīt praktiķus – skolotājus (2 studenti); 
Uzlabot dažu pedagogu attieksmi pret studentiem( 3studenti) 

 darba organizāciju: 
Sadalīt vairāk sesijās, bet lai nesākas darba nedēļas sākumā; 
Rīkot seminārus, konferences, kur var piedalīties studenti. 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs: 
12 studenti atbild, ka neplāno izmantot šo iespēju ( 4 – ģimenes apstākļu dēļ, 2 – darba dēļ). 

  
Programmas direktora komentārs. Studentu iebildumi (vājās puses) saistīti ar nepilna laika 
studiju specifiku. Var padomāt par priekšlikumu dalīt vairāk sesijās (vēl viena papildus) un 
vairāk materiālu sagatavošanu MOODLE vidē. 
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Studiju programma “Skolotājs”(Speciālās izglītības skolotājs, pilna laika studijas) 
 N= 5 

 Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās 
Kompetenti pasniedzēji. 
Studiju programma ietver gandrīz visu informāciju par ar pedagoģiju saistīto tēmu /kursu apguvi. 
Daudzveidība studiju procesā un tiek nodrošinātas iespējas darbībai izglītības praksē. 
  
 Programmas vājās puses (studentu, apsolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās. 
Nesamērīga un nevienmērīga studiju slodze. 
1. un 2. kursā maz tiek parādīta speciālās pedagoģijas reālā īstenošana. 
Nesamērīgi daudz rakstu darbu. 
 

 Priekšlikumi attiecībā uz: 

 programmas saturu 
Vairāk studiju kursus saistībā ar bērniem un par to speciālajām vajadzībām,  par metodēm kā 
strādāt un vispār komunicēt ar viņiem. 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju 
Iesaistīt vairāk vieslektorus. 
Izglītot lektorus. 

 darba organizāciju 
Sadalīt vienmērīgu slodzi un labāk saplānot lekciju grafiku. 
Vairāk darboties praktiski. 
Mazināt nenormāli lielo dokumentācijas daudzumu. 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs 
Šķēršļi: 
Nav pietiekošas informācijas. 
Nav pietiekamas valodu zināšanas un jāņem brīvas dienas darbā. 
Jo netiek galā ar studiju kursiem, nespēj tos nokārtot atgriežoties. 
Darbs un ģimenes apstākļi. 

 
“Skolotājs”(Speciālās izglītības skolotājs, nepilna laika studijas) 

 N= 12 
 

1.  Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās 

● Zinoši un pieredzes bagāti pasniedzēji. 
● Nepilna laika sesijas (nav katru nedēļu). 
● Iespēja iet praksē. 
● Iespēja strādāt dažādās mācību iestādēs skola/ PII.  

2.  Programmas vājās puses (studentu, apsolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās 

Daudzi piedāvātie moduļi speciālajā izglītībā ir grūti vai iespējami pielietot praksē. 
Dažu mācībspēku pavirša attieksme pret studentiem un to mājas darbiem, studiju darbiem utt.. 
Lekciju organizācija – izkrīt daudz lekciju (vairākas brīvas dienas starp lekcijām, tieši vasara 
pēdējā sesijā). 
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3.  Priekšlikumi attiecībā uz: 

 programmas saturu 
Vairāk aktuālo nodarbību lekciju laikā, lai studenti varētu redzēt, kā jāvada nodarbības. Varētu 
piedāvāt arī videomateriālus! 
Iedziļināties vairāk, kas vairāk nepieciešams darbā ar bērniem, kam ir garīgās attīstības 
traucējumi, piedāvāt iespējas iepazīties ar nozares specifiku arī ārpus lekcijām. 
Vairāk radošās nodarbības; speciālās izglītība skolotājiem vairāk kontaktstundas saistībā ar 
specializāciju. 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju 
- 

 darba organizāciju 
Mēģināt salikt lekcijas, lai, piemēram viena diena starpā nav brīva. 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs 
Šķēršļi: 
Nav informācijas. 
Nav pietiekamas valodas zināšanas. 
Nav vajadzības. 
 
Studiju programma “Skolotājs” (Vēstures un sociālo zinību skolotājs) 

 
Anketēšanā piedalījās 8 budžeta un 1 students, kas studē par personīgiem līdzekļiem 
 
1.  Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās: 
Vienīgā šāda veida programma ( 3 studenti); 
Plašas darba iespējas pēc studijām (ne tikai skolā var mācīt daudz priekšmetus, bet var strādāt ar 
kā muzejpedagogs) (2studenti) ; 
Pieredzējuši, zinoši pasniedzēji (2 studenti). 
 
2.  Programmas vājās puses (studentu, absolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās; 
Vairāk praktiskās nodarbības, garākas prakses, vairāk metodiku; 
Vairāk likt akcentu uz specifiskām lietām kā vēstures skolotājam nevis kā pedagogam vispār; 
Dažādākas pārbaudes formas un rezultātu analīzi. 
 
3.  Priekšlikumi attiecībā uz 

 programmas saturu: 
saglabāt šo studiju programmu (2 studenti); 
nevajag studiju kursus- Loģika, Mūzika un māksla izglītībā, Logopēdija, Angļu valoda, kur 
vidusskolas kurss; 
atbilstošākus studiju kursus; 
vairāk ieviest brīvo izvēli. 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju: 
Pasniedzēji, kas nemāca tā kā didaktikā iesaka. Mums daži pasniedzēji rāda sliktu piemēru (1 
students) 

 darba organizāciju: 
pagarināt prakses ilgumu; 
vairāk praktisku nodarbību; 



129 
 

neatņemt budžeta vietas; 
vairāk iesaistīt studentus iekšējos procesos, ņemt vērā studentu ieteikumus. 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs; 
7 studenti neplāno izmantot šīs iespējas, 1 plāno. Kāpēc neplāno – nevēlas mainīt vidi (4 
studenti). 
  
Programmas direktora komentārs. Tā apakšvirziens tiek slēgts, tad studentu ieteikumi, 
diemžēl, tikai pieņemami zināšanai. 
 
“Skolotājs” (Sporta un deju skolotājs, pilna laika studijas) 
 
1. Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās 
Daudz praktiskās nodarbības atbilstoši profesijai. 
Zinoši un profesionāli pasniedzēji/treneri ar profesionālu pieredzi. 
Prakses – pietiekamas un  ļoti labi tiek apgūtas nepieciešamās iemaņas sporta/deju skolotāja 
profesijai. 
  
2. Programmas vājās puses (studentu, apsolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās 
Lekciju saraksta plānojums, nesakārtots lekciju grafiks. 
Sporta un deju skolotājs – Sporta skolotājs atsevišķi no Deju skolotāja. 
Pieminēta arī pasniedzēju kvalitāte, bet sanāk pretruna – pie stiprām pusēm arī minēti 
pasniedzēji. 
Manuprāt, galvenais trūkums ir studentu skaits, sportam/dejai ir nepieciešami vismaz 12 studenti 
grupā un vairāk, kā dejās tā arī sportā (pāru dejām, sporta spēlēm u.tml.). Vēl viena vājā puse – ir 
grūtības  piesaistīt kvalificētus speciālistus. 
Varētu būt arī vairāk pasniedzēju  - iegūtu dažādāku pieredzi,  taču te ir pretruna ar augstskolu 
pieaicināto mācībspēku samazināšanu. 
  
3. Priekšlikumi attiecībā uz: (Vai tas ir aktuāli, ņemot vērā S.A.M. projektu?) 

 programmas saturu 
Veidot 2 atsevišķas programmas, līdz ar to saturs būs pilnīgāks gan vienai, gan otrai specialitātei. 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju 
Piesaistīt jaunus kvalificētus speciālistus (kas jau arī notiek, piem., dejas specializācijā, taču 
nepietiekamā mērā – šķēršļi zems atalgojums-augstas prasības) 

 darba organizāciju 
Piestrādāt pie studiju programmas reklamēšanas. Kompaktāk ieplānot lekcijas (šķēršļi- atkarība 
no sporta spēļu zāles īres un pasniedzēju aizņemtība, jo apvieno vairākas darba vietas). 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs 
Studiju programmas studenti šīs iespējas neizmanto un pamato to ar aizņemtību darbā vai ar  
nepietiekamu svešvalodas prasmi. 
 
Studiju programma “Skolotājs” (Mūzikas skolotājs) 
 
 Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās 
Studiju programmas “Skolotājs (Mūzikas skolotājs)” studenti ir profesionāli kompetenti mūzikas 
mācību priekšmetu satura, didaktisko pieeju un uz bērnu/skolēnu orientēta mācību procesa 
nodrošināšanā, 
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Studenti radoši iesaistās mākslinieciskā darbībā, apliecinot muzicēšanas prasmes, kas ir 
nepieciešamas mūzikas skolotāju pienākumu veikšanā instrumentu spēlē, dziedāšanā, kora 
praksē, aranžēšanā, ansambļa muzicēšanā. 
Iegūstama kvalitatīva izglītība, kas dod iespējas turpināt mācības augstākā līmeņa (maģistra) 
studiju programmās tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē . 
     
 Programmas vājās puses (studentu, apsolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās 
Studiju laikā studentiem nākas strādāt, lai varētu sevi materiāli nodrošināt, tāpēc daļa studentu, 
kas nespēj savienot nopietnas studijas ar darba pienākumiem, kavē dažas nodarbības. 
Studiju procesa nodrošināšanai nepietiekami izmantota elektroniskā vide. 
Nepilnīga ir atgriezeniskās saiknes ieguves sistēma no absolventiem. 
 
 Priekšlikumi attiecībā uz: 

 programmas saturu 
Lai veicinātu studentu radošo potenciālu, apakšvirziena „Mūzikas skolotājs” studentiem vairāk 
dot iespēju mākslinieciski izpausties, sagatavojot temātiskus koncertus. 

 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju 
Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru piesaiste; 

 darba organizāciju 
Plašāk izmantot elektroniskās vides iespējas studiju procesa nodrošināšanai. Materiālās bāzes 
pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām. 

 par studiju/prakses iespējām ārzemēs 
Sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas universitātēm, izmantojot ERASMUS iespējas 
studentu un docētāju apmaiņai. 
 
Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju 
programmas likvidēšanas gadījumā 

LiepU ir noslēgti līgumi ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras realizē līdzīgas 
studiju programmas un piedāvā atbilstošu kvalifikāciju, par studējošo iespējām turpināt studijas 
šīs augstskolas studiju programmās gadījumā, ja tiek slēgta esošā studiju programma. Noslēgto 
līgumu kopijas ir pievienotas Studiju virziena ziņojuma 11. pielikumā. 

Sadarbības līgumi ir noslēgti ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (Nr.01-
2007/177, Nr. 01-21/1/2008/392), ar Daugavpils Universitāti (Nr. 1-47/2008-95), Latvijas 
Universitāti, kuras apņemas LiepU studiju programmas studējošajiem nodrošināt iespējas 
turpināt studijas skolotāju kvalifikācijas ieguvei profesionālā bakalaura studiju programmās 
(kods 42 141) 

11.3. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura tālmācības programmas „Sākumskolas 
un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” kods 42 141 pašnovērtējuma ziņojums 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi 
un uzdevumi 
 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) un LiepU sadarbības 
rezultātā  uz jau esošo un akreditēto profesionālo bakalaura studiju programmu ”Skolotājs” bāzes 
ir izveidojušas kopīgu studiju programmu „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu 
skolotājs”, kas paredz skolotāja profesijas ieguvi tālmācībā, piedāvājot studentiem iegūt 
profesionālā bakalaura grādu izglītībā un pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības 
viena mācību priekšmeta  skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmas galvenā inovācija ir 
pieeja tās īstenošanai: tālmācības studiju forma, programmas modulārā uzbūve, elastīga pieeja 
studiju satura apguvē, kas nodrošina tās konkurētspēju. 
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Skolotāja profesija mūsdienu straujajā informāciju un globalizācijas laikmetā, kad strauji 
mainās pieeja tam, kā mēs izzinām un saprotam pasauli, akcentējot mācīšanas un mācīšanās 
paradigmu maiņu, liek meklēt jaunus risinājumus profesijas apguvei. Kā viens no tiem ir akcentu 
pārnese no zināšanām uz orientēšanos informācijas vidē, savukārt, otrs, ne mazāk svarīgs 
nosacījums mūsdienu sabiedrībā - iespējas studēt sev vēlamajā laikā un savā dzīves vietā, 
nodrošinot nepārtrauktu mācīšanos. Pozitīvi tiek vērtēta programmas orientācija uz skolotāju 
profesionālu izglītību darbībai mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un skolotāju kompetenču 
spektru paplašināšanu, sekmējot profesionālo atbildību pašizglītībai mūžizglītības un 
mūžmācīšanās kontekstā. Integrējot pedagoģisko un pētniecisko darbību, tiek nodrošināta iespēja 
iegūt pamatizglītības pirmā posma skolotāja (sākumskolas skolotāja) kvalifikāciju un viena 
mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju pamatizglītības otrajā pakāpē. 

  
Tādēļ likumsakarīgi tika izvēlēta studiju programmas īstenošanas forma – tālmācība, ko 

atklāj arī studiju programmas īstenošanas mērķis: 
Izmantojot e-vidi, radīt pedagoģiskos nosacījumus profesionāli izglītota, radoša, 

kompetenta pamatizglītības skolotāja un bakalaura izglītībā sagatavošanai, kurš spēj risināt 
izglītības jautājumus, ņemt vērā izglītības attīstības tendences sabiedrībā, izmantot tehnoloģijas 
sasniegumus un konkurēt darba tirgū, kā arī sniegt atbalstu studentu personības pašrealizācijai 
un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā. 

  
Studiju programmas uzdevumi atbilst iepriekšminētajām tendencēm un veicina profesionālās 
kompetences attīstību un pilnveidi, nodrošinot iespēju: 
1) apgūt zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs kopsakarībā ar 

sabiedrības un indivīda mijdarbības un skolēnu personības attīstības izpratni; 
2) iegūt izpratni par galvenajiem faktoriem, kas ietekmē skolēnu mācību procesu, tostarp 

iekļaujošās izglītības kontekstā; 
3) teorētisko zināšanu un to praktiskās realizācijas vienotībai mācīšanas un mācīšanās 

tehnoloģiju apguvē, sekmējot profesionālo kompetenci pedagoģiskā darbībā ar skolēniem; 
4) apgūt zināšanas un prasmes plānot un vadīt integrētu mācību procesu sākumskolas klasēs; 
5) veikt zinātniski pētniecisko darbību, integrējot teorētiskās nostādnes un praksē gūtās atziņas; 
6) apgūt prasmes mūsdienu IT izmantošanai studiju procesā un pedagoģiskā darbībā ar 

skolēniem; 
7) attīstīt pašizglītošanās motivāciju savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai studiju 

procesā, kā arī radošo un sociālo aktivitāšu atbalstīšanai; 
8) kritiski analizēt savu pedagoģisko darbību, prognozējot tālāko pilnveidi; 
9) izstrādāt savu pedagoģiskās darbības koncepciju mācību procesa vadībai. 

  
Uzņemšanas nosacījumi (skatīt 13. punktu) ir atbilstoši, lai radītu iespēju kvalitatīva studiju 
procesa nodrošināšanai, izpildot uzdevumus, sasniedzot izvirzīto mērķi un studiju rezultātus. 
Specializāciju piedāvājums ietver mūsdienu izglītības telpā aktuālas izvēles, kas atbilst reģionu 
un valsts vajadzībām, kā arī darba tirgus tendencēm: latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, 
matemātika, informātika, franču valoda un fizika. 

  
Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmā ir ievērota augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
specifika: orientācija uz studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās, 
patstāvīgajā darbā un praksē, tādējādi nodrošinot nepieciešamās prasības profesionālā grāda un 
kvalifikācijas ieguvei. Studiju programmas saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512. 
un Skolotāja profesijas standarta prasībām (skatīt 18.2. punktu). 

Tālmācības studiju forma nosaka būtisku patstāvīgā darba īpatsvaru studiju programmas 
apguvei. Līdzīgi kā pilna laika klātienes studijās, arī tālmācības studiju formā 1 KP atbilst 40 
stundām, no kurām aptuveni 60-80% tiek nodrošinātas ar studiju kursa materiāliem, bet pārējais 
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laiks paredzēts patstāvīgām studijām – atkārtošanai un padziļinātai studiju satura apguvei. 
Tādējādi studiju programma piedāvā elastīgu pieeju studiju satura apguvē, respektējot ikviena 
studenta laika, spēju un iespēju resursus, tomēr izvirzot augstas prasības patstāvīgā darba 
plānošana un organizēšanas prasmēm, lai tiktu sasniegti studiju rezultāti. 

Salīdzinošā tabula (skatīt 1. tabulu) atklāj studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam un 
profesionālajai kvalifikācijai, kas saistās ar studiju programmas mērķi, uzdevumiem un 
definētajiem studiju rezultātiem. 

  
1. tabula 

Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un profesionālajai kvalifikācijai 
  

Iegūstamais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

Studiju saturs – studiju kursi un moduļi 

Profesionālā bakalaura 
grāds izglītībā 

Modulis "Pedagoģija", Modulis "Psiholoģija", Modulis "Izglītības iestādes 
darba plānošana un vadība", Modulis "Skolotāja vispārizglītojošās 
kompetences pilnveide", Modulis "Valoda", Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana 

  Pamatizglītības 1. posms – 
studiju saturs 

Specializācijas mācību priekšmets 
pamatizglītībā – studiju saturs 

Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 
kvalifikācija 

Ievads studijās, Modulis 
"Attīstības paradigmu maiņa 
izglītībā", Modulis "Izglītības 
iestādes darba plānošana un 
vadība" (ietverta studiju darba 
izstrāde), Modulis "Skolotāja 
profesionālās kompetences 
pilnveide", Modulis "Dažādības 
dimensijas izglītībā", Modulis 
"Kreativitāte izglītībā", Modulis 
"Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati", Modulis 
"Mācību saturs un tehnoloģijas 
sākumskolā", Zinātniskais 
projekta darbs I, Brīvās izvēles 
studiju kursi (Tradicionālās 
kultūras saturs un metodika 
skolēnu kultūrpiederības 
veicināšanai sākumskolā, Radoša 
skolas kultūra, Vizuālā 
komunikācija, Karjeras izglītība), 
Vērošanas prakse, Pedagoģiskā 
prakse mācību stundu plānošanā 
un vadībā sākumskolā, 
Pedagoģiskā prakse integrētajās 
mācībās sākumskolā, 
Kvalifikācijas prakse 
sākumskolas mācību priekšmetu 
metodikā, KE sākumskolas 

Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie 
un psiholoģiskie pamati", Modulis 
"Skolotāja profesionālās kompetences 
pilnveide", Modulis "Kreativitāte 
izglītībā", Prakses specializācijas mācību 
priekšmetos, Modulis "Vispārizglītojošie 
studiju kursi"- specializācijās, Modulis 
"Mācību saturs un tehnoloģijas 
pamatizglītībā", Zinātniskais projekta 
darbs II, Brīvās izvēles studiju kursi 
(Tradicionālās kultūras saturs un 
metodika skolēnu kultūrpiederības 
veicināšanai sākumskolā, Radoša skolas 
kultūra, Vizuālā komunikācija, Karjeras 
izglītība), Vērošanas prakse, 
Pedagoģiskā prakse mācību stundu 
plānošanā un vadībā pamatskolā, 
Kvalifikācijas prakse specializācijas 
mācību priekšmetu metodikā, KE 
specializācijas mācību priekšmetos 

Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
angļu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija 

Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
franču valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija 

Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
matemātikas skolotāja 
kvalifikācija 

Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
informātikas skolotāja 
kvalifikācija 
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Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
fizikas skolotāja 
kvalifikācija 

mācību priekšmetos 

  

Studiju programmas apguves rezultātā studenti savu profesionālo kompetenci atspoguļo 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā. Studenti ir ieguvuši zināšanas un izpratni par: 

·      galvenajiem procesiem, faktoriem, sakarībām sabiedrībā, kas ietekmē mācību un 
audzināšanas procesu skolā 
·       sociālo, reliģisko, etnisko, kultūras un lingvistisko faktoru ietekmi skolēnu attīstībā 
veselumā 
·       darbības teoriju, mācīšanas un mācīšanās procesa mijsakarībām 
·       pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību 

Studenti ir ieguvuši prasmes: 
·       analizēt un sintezēt gūto informāciju un pieredzi 
·       plānot un vadīt uz mācīties un mācīšanos centrētu mācību procesu, balstoties uz skolēna 
un skolotāja sadarbību un pozitīvu pedagoģisko attiecību veidošanu 
·       saistīt inovatīvās teorētiskās atziņas ar praksi skolā, akcentējot skolēnu kritiskās un 
radošās domāšanas, kā arī sadarbības prasmju pilnveidi 
·       plānot un vadīt integrētu atklājuma mācību modeli jaunākā skolas vecuma bērniem, 
nodrošinot skolēnu sadarbības, kritisko un radošo domāšanas prasmju attīstību, izzinot 
apkārtnē esošās sakarības 
·       atklāt un vadīt mācību procesu sadarbībā ar skolēniem 
·       izmantot IT tehnoloģijas studiju procesā un pedagoģiskā darbībā ar skolēniem 
·       patstāvīgi un mērķtiecīgi plānot mācību procesu izvēlētajās specializācijās līdz 9. klasei, 
sekmējot izglītojamo sasniegumus un personības izaugsmi 
·       veikt savas pedagoģiskās darbības izpēti un refleksiju pedagoģiskās darbības pilnveidei 
·       risināt iekļaujošās izglītības jautājumus 
·       identificēt aktuālus pētniecības jautājumus un izvēlēties atbilstošu metodoloģiju 

Studenti ir pilnveidojuši attieksmes un spēj: 
·       izveidot savu vīziju par izglītības, mācīšanas un mācīšanās stratēģiju pielietojamību 
pamatizglītībā 
·       īstenot pozitīvu savstarpējo mijdarbību ar /skolēnu vecākiem, sabiedrību un sadarbības 
partneriem, kā arī paust tolerantu attieksmi dažādās sociālajās vidēs 
·       respektēt un sekmēt tādas vērtību un uzvedības izpausmes, kas atbalsta cilvēktiesības, 
sociālas iekļaušanas un atvērtas demokrātiskas sabiedrības veidošanas principus 

  
Studiju prakses tiek plānotas 20 KP apjomā (MK noteikumi Nr. 512) un tiek ievērots 
pakāpenības princips. Tās papildina esošo izglītības jomas apguvei veltītu moduļu struktūru un 
to vadībā iesaistīti praktizējoši skolotāji un mentori. Prakšu uzdevumu īstenošana pieprasa no 
studentiem patstāvību un prasmes izmantot iepriekš apgūtās zināšanas. Prakšu pēctecība, saistība 
un atbilstība studiju programmas teorētiskajai daļai atspoguļota 2. tabulā. 

2. tabula 
Prakšu pēctecība un saistība ar teorētisko daļu 

  

Prakses Prakses mērķu pēctecība Studiju moduļi 
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1. studiju gads 
Vērošanas prakse -2 KP 
Pedagoģiskā prakse mācību 
stundu plānošanā un vadībā 
sākumskolā I – 2 KP 

Izpratne par profesionālo 
jomu, gūstot informāciju par 
izglītības iestādēm, mācību 
darba organizāciju, iepazīstot 
audzināšanas darbu un 
palīdzot to veikt klases 
audzinātājam. 

Modulis „Pedagoģija" 
Modulis „Psiholoģija" 
Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
sākumskolā" I 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" I, II 
Modulis "Valoda" I 
Modulis "Kreativitāte izglītībā" I 

2. studiju gads 
Pedagoģiskā prakse mācību 
stundu plānošanā un vadībā 
sākumskolā II– 2 KP 

  
  
Skolotāja kompetenču apguve 
mācību procesa organizēšanai 
vadīšanai un vērtēšanai 
atbilstoši izvēlētajai 
kvalifikācijai, tiek pilnveidotas 
klasvadības un pašizvērtēšanas 
prasmes. 
Pāreja no daļēji patstāvīgas 
profesionālas darbības uz 
patstāvīgu profesionālu 
darbību. 

Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
sākumskolā" II,III 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" III 
Modulis "Attīstības paradigmu maiņa 
izglītībā" I 
Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 
Modulis "Skolotāja profesionālās kompetences 
pilnveide" 
Modulis "Vispārizglītojošie studiju kursi" 
specializācijās 
Zinātniskais projekta darbs I 

3. studiju gads 
Pedagoģiskā prakse mācību 
stundu plānošanā un vadībā 
pamatskolā I, II – 6 KP 
Pedagoģiskā prakse 
integrētajās mācībās 
sākumskolā – 2 KP 

Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
pamatizglītībā" I, II, III 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana 
un vadība” I,II 
Modulis "Attīstības paradigmu maiņa 
izglītībā" II, III 
Modulis "Vispārizglītojošie studiju kursi" 
specializācijās 
Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
pamatizglītībā" specializācijās 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" IV 
Zinātniskais projekta darbs II 

4. studiju 
Kvalifikācijas prakse 
specializācijas mācību 
priekšmetu metodikā – 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 
sākumskolas mācību 
priekšmetu metodikā – 2 KP 

Patstāvīga profesionāla 
darbība. 

Tiek pilnveidotas pētnieciskās 
prasmes, prasmes analizēt 
mācību procesu un iegūt 
pētnieciskos datus bakalaura 
darba izstrādei. Ietver 
pašvērtējumu un pašrefleksiju. 

Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
pamatizglītībā" specializācijās 
Modulis "Kreativitāte izglītībā" II 
Kvalifikācijas eksāmeni 
Bakalaura darbs 

  

Prakšu organizāciju un vadību nosaka Noteikumi par praksi (LiepU, apstiprināti Senāta 
sēdē 19.12.2011., Lēmums Nr.2011/95) un Nolikums par studiju praksi (RPIVA, apstiprināts 
24.03.2014. Senāta sēdē, Lēmums Nr. 34-2).  Prakšu dokumentācija ir pieejama RPIVA un 
LiepU mājas lapās (https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti un 
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud). 
 
Prakšu mērķi, uzdevumi, prasības ir atspoguļotas prakšu aprakstos. Prakšu kvalitāti nosaka 3 
pakāpju vērtēšana: 
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1.  Students ieskenētā veidā iesniedz skolas vērtējumu par uzdevumu izpildi 
2.  Moodle foruma grupās pēc iepriekš kopīgi izstrādātiem kritērijiem studenti savstarpēji analizē 
filmētās stundas 
3.  Filmēto stundu analīzi veic arī docētājs 
4.  Kopīgā diskusijā foruma grupā tiek veikts galīgais prakses izvērtējums. 
  
Ir paredzēts studentu prakses pašnovērtējums, citu studentu vērtējums un docētāja novērtējums, 
kas padara šo procesu atvērtu, ļauj dalīties sasniegumos prakses laikā. 
 Uzņemšanas noteikumi 

Studiju programmā tiek imatrikulēti pretendenti ar vispārējo vidējo izglītību. Personām, 
kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada, tiek ņemti vērā Centralizēto eksāmenu (CE) 
rezultāti latviešu valodā un svešvalodā. Savukārt, personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 
2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām tiek ņemta vērā vērtējumi 
latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā 
svešvalodā (gada atzīme). 

Lai studentu reģistrētu specializācijai,  dokumentā par vidējo izglītību izvēlētā mācību 
priekšmeta gada vērtējums nedrīkst būt zemāks par 7 ballēm. Ja vērtējums neatbilst minētajam 
nosacījumam, studentam ir iespēja kārtot testu izvēlētās specializācijas mācību priekšmetā, 
apliecinot savu iepriekšējo sagatavotību. Testa vērtēšanas kritēriji atbilst 10 ballu sistēmai un ir 
nokārtots, ja vērtējums  ir ne zemāks kā 7 balles. 

Pretendenti izvēlas specializāciju jau piesakoties studijām. Atlases kritēriji liecina par 
reflektantu bāzes zināšanām, kas nodrošina potenciālu sasniegt plānotos studiju rezultātus (skatīt 
3.tabulu). 

 3. tabula 
Uzņemšanas noteikumi studiju programmā 

„Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” 
 

 Studiju 
programma 

Iegūstamais grāds un/vai 
kvalifikācija 

Personām, kuras vidējo 
izglītību ieguvušas 

no 2004. gada 

Personām, kuras vidējo 
izglītību ieguvušas pirms 
2004. gada, personām ar 

īpašām vajadzībām, ārvalsts 
personām 

Profesionālā 
bakalaura 
tālmācības studiju 
programma 
„Sākumskolas un 
pamatskolas 
mācību 
priekšmetu 
skolotājs” 
  
Pilna laika 
neklātiene. 
Tālmācība: 
4 gadi 

Profesionālais bakalaura 
grāds izglītībā. 
  
Pamatizglītības pirmā 
posma un pamatizglītības 
viena mācību priekšmeta 
latviešu valoda un 
literatūra/ matemātika/ 
informātika/ angļu valoda/ 
franču valoda/ fizika 
skolotāja kvalifikācija 

  

  

Obligātās prasības: 

Sekmīgas atestāta gala 
atzīmes visos mācību 
priekšmetos 
CE latviešu valodā 
CE svešvalodā vai STIP 
svešvalodā 
  
Papildu prasības: 

Izvēlētā mācību 
priekšmeta 
latviešu valoda un 
literatūra/ matemātika/ 
informātika/ angļu valoda/ 
franču valoda/ fizika gada 
vērtējums nedrīkst būt 
zemāks par 7 ballēm. Ja 
vērtējums neatbilst 
minētajam nosacījumam, ir 
iespēja kārtot testu 
izvēlētās specializācijas 

Obligātās prasības: 

Sekmīgas atestāta gala 
atzīmes visos mācību 
priekšmetos 
Vērtējumi latviešu valodā un 
literatūrā (gada vidējā atzīme) 
vai valsts valodā (GA) un 
pirmajā svešvalodā (GA) 
  
Papildu prasības: 

Izvēlētā mācību priekšmeta 
latviešu valoda un literatūra/ 
matemātika/ informātika/ 
angļu valoda/ franču valoda/ 
fizika gada vērtējums nedrīkst 
būt zemāks par 7 ballēm. Ja 
vērtējums neatbilst minētajam 
nosacījumam, ir iespēja kārtot 
testu izvēlētās specializācijas 
mācību priekšmetā 
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mācību priekšmetā 
  

Vērtēšanas kritēriji 
atbilst 10 ballu sistēmai. 

Tests ir nokārtots, ja 
vērtējums ir ne zemāks kā 

7 balles. 

Vērtēšanas kritēriji atbilst 10 
ballu sistēmai. Tests ir 

nokārtots, ja vērtējums ir ne 
zemāks kā 7 balles. 

 
 

Informācija par studējošo uzņemšanu studiju programmā ir pieejama dokumentā 
„Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās”, kas Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006. 
noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 
programmās” 3. punktu (https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi) un RPIVA mājaslapā 
(http://www.rpiva.lv/index.php? mh=studiju_prog&pro=SK031X). 
 
Studiju programmas plāns 

Programmas izstrādē respektētas Latvijas augstākajai izglītībai un Eiropas augstākās 
izglītības telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju[1] un 
Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai[2]. Studiju programmas 
plāna realizācija tiek īstenota saistībā ar RPIVA un Liepājas Universitātes Satversmi un 
Stratēģiskās attīstības plānu. 

Vispārizglītojošie studiju kursi attīsta holistisku izpratni par studijām un veidu, kā 
integrēt studiju kursu saturu profesionālās meistarības pilnveidei. Ir sistematizēts 
vispārizglītojošo, nozares teorētisko un informācijas tehnoloģiju studiju kursu kodols, kas 
apvienots moduļos un tiek realizēts 22 KP apjomā. Nozares teorētiskie pamatkursi nodrošina 
profesionāli teorētiskās kompetences apguvi, kas tiek pilnveidota nozares profesionālās 
specializācijas kursos, nodrošinot profesionāli praktisko kompetenču apguvi un ievērojot katras 
kvalifikācijas specifiku. 

Brīvās izvēles studiju kursi 6 KP apjomā pilnveido studentu profesionālo kompetenci 
izvēlētajā specialitātē, piedāvājot iespējas padziļināti studēt pamata zinātņu disciplīnas. 

  
Studiju programmas plāna izmaiņas 2017./2018.studiju gadā 
Studiju programmas plānā 2017./2018.studiju gadā izmaiņas nav veiktas 

 
15. Studiju programmas praktiskā īstenošana un vērtēšanas sistēma 

 
Pamatojoties uz Eiropas Savienības valstu pieredzi un analizējot tālmācības studiju (on-

line) programmu apjomu (skatīt 10. tabulu), studiju programma tiek realizēta pilna laika 
neklātienes – tālmācības studiju formā. Tās ilgums ir 4 gadi un apjoms – 160 KP. 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas gan RPIVA, gan LiepU struktūrvienības 
(skatīt 4. tabulu). Studiju programmai ir nodrošināta atbalsta sistēma, kura sevī iekļauj 
profesionāļus, kuri pārrauga e-studiju vidi un konsultē docētājus un programmas līdzdirektorus 
studiju kursu izstrādē un e-studiju organizēšanā: e-studiju metodiķi (RPIVA A. Valdemeirs, 
LiepU – M.Priedoliņa), kā arī ir pieejams personāls, kas pārrauga katra studenta progresu un 
darbību Moodle. 

No 2017.gada 1.oktobra, sakarā ar RPIVA likvidāciju, studiju programma ir pārgājusi 
Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pārziņā. 

  
4. tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 
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Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultāte (LiepU), 
Pedagoģijas fakultāte 
(RPIVA) 
  
2017./2018.st.g. LU 
PPMF 

Fakultāšu 
Domes 

Apspriež programmas studiju saturu un programmas īstenošanas 
jautājumus. 

Apstiprina studiju plānus un nepieciešamās izmaiņas tajos. 

Studiju 
programmas 
līdzdirektori 
(RPIVA, 
LiepU) 
2017./2018.st.g. 
LU PPMF 

Atbilstoši tipveida plānam izstrādā ikgadējos studiju plānus, 
ikgadējos programmas pašnovērtējuma ziņojumus, nodrošina 
studentus ar informāciju par studiju procesu un tam 
nepieciešamajiem materiāliem (studiju kursu programmas, 
informācija par konferencēm u. c.) 

Atbild par studiju programmas saturu un tā realizāciju. 

Sagatavo studiju programmas licencēšanas un akreditācijas 
dokumentus. 

Organizē prakšu ievada instruktāžas un nobeiguma konferences 
tiešsaistē. 

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā 
personāla  darbu. 

Pedagogu izglītības un 
zinātnes studiju 
programmas padome, 
Izglītības padome 
(RPIVA) 
2017./2018.st.g. LU 
Senāts 
Studiju padome, 
Senāta Akadēmiskā 
komisija (LiepU) 

Padomju un 
komisiju 
eksperti 
(RPIVA, 
LiepU) 
2017./2018.st.g. 
LU PPMF 
  
  
  

Nodrošina studiju programmas pārraudzību, izskata un apstiprina 
pašnovērtējuma ziņojumus. 

Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte 

Dekāni un 
iesaistītie 
mācībspēki 
(RPIVA, 
LiepU) 
2017./2018.st.g. 
LU PPMF 

Nodrošina specializācijas studiju kursu docēšanu. 

Dabas un 
inženierzinātņu 
fakultāte 

Vadības un sociālo 
zinātņu fakultāte 
Pedagoģijas, sociālo 
zinātņu fakultāte 
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Studiju daļa Studiju lietvede Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju uzskaitījumu, 
izziņu sagatavošanu. 

  
Studiju rezultātu sasniegšanai tiek izmantotas tālmācības studiju metodes un darba formas 

(semināri, lekcijas, diskusijas, foruma debates, grupu darbi, patstāvīgais darbs, individuālie un 
grupu projekti, video analīze, individuālās un grupu konsultācijas, u. c.), kā arī individuālās un 
grupu konsultācijas tiešsaistē. Foruma diskusiju saturs paredz katra studenta aktīvu līdzdalību, 
analizējot un kritiski izvērtējot savas un citu studentu zināšanas, prasmes, attieksmes studiju 
kursu apguvē, tajā skaitā strādājot ar docētājiem individuāli. Teorētisko likumību identificēšanu 
praksē studentiem palīdz skolā filmētās un analizētās mācību stundas. Integrētās stundas ir 
uzmanības centrā un nodrošina programmas vadošās idejas realizēšanu – integrēta mācību 
procesa organizēšanu skolā. 

Studiju materiāli visi ir pieejami Moodle vidē. Studiju materiālu satura un noformējuma 
kvalitātes nodrošināšanai ir izstrādāta studiju satura izveides kārtība studijām tiešsaistē 
(apstiprināts ar rektores vietnieces izglītības jautājumos 06.04.2016.rīkojumu nr. ln-02/120). 

Studiju programmai ir izstrādāts semestra plānojums apguvei paredzētajiem studiju 
kursiem. Pārbaudījuma kārtošanai pēc studiju kursa apguves ir paredzētas 2 nedēļas, bet, 
atbilstoši studentu iespējām, šis laika posms varētu tikt arī pagarināts. Tādējādi, pašreiz spēkā 
esošā Izglītības likuma ietvaros, studējošajiem tiek nodrošināta iespēja individuālā mācīšanās 
tempa izvēlei. 

Studiju rezultātu pārbaude ietver 2 posmus (skatīt 5. tabulu): pirmajā posmā studenti, 
veicot docētāju norādītos uzdevumus, testus, var pārliecināties vai studiju kursā paredzētās 
zināšanas, prasmes ir apgūtas, vai arī nepieciešama zināšanu pilnveide. Šī pieeja palīdz izvērtēt 
savu izaugsmi. Otrajā posmā iekļauti uzdevumi, kurus izvērtē gan docētājs, gan atsevišķās reizēs 
studenti foruma grupās. Docētājam domātie darbi iesniedzami tiešsaistē. 

  
5. tabula 

Studiju rezultātu pārbaudes process 
  

Students Izpildot studiju kursā norādītos uzdevumus, ir iespējas izvērtēt savas iegūtās zināšanas, 
prasmes. Vajadzības gadījumā, pirms darbu iesniegšanas docētājam,  studentam ir iespēja 
pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 

Lekcijas/ studiju 
materiāli 

Testu izpilde Semināra materiālu 
sagatavošana 

Prezentāciju izveide 

Semināri Prezentāciju izveide Diskusija foruma 
grupās 

Atbildes tiešsaistē uz docētāju 
jautājumiem 

Pētnieciskie darbi Pētniecisko problēmu 
izvēle 

Pētniecisko darbu 
problēmu apzināšanas 
prezentēšana diskusijai 
Moodle grupā 

Docētāja un studenta sadarbība darba 
veikšanai 

Darba aizstāvēšana tiešsaistē 

Prakse Students noslēdz 
līgumu ar prakses 
skolu. 

Saņem atzinumu par 
savu profesionālo 
kompetenci. 

Prakses aprakstu 
atbilstoši prasībām 
iesniedz docētājam 

Katrā prakses veidā 
zināmu skaitu stundu 
un nodarbību filmē 

Studentu profesionālā kompetence, 
pamatojoties uz norādītajiem 
kritērijiem, tiek izvērtēta foruma grupā, 
analizējot filmētās stundas un 
nodarbības 

Filmēto materiālu analizē arī docētāji 
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Valsts 
pārbaudījumi 

Valsts pārbaudījumu, KE un bakalaura darba aizstāvēšana notiek augstskolu telpās 
atbilstoši valsts pārbaudījumu norises prasībām. 

  

Studiju rezultātu izvērtējums ir orientēts uz profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguves 
prasību sasniegšanu, un balstās uz analītisko vērtēšanas sistēmu paredzot: zināšanu izpratnes, 
zināšanu lietojuma novērtēšanu, kā arī kritiskās un radošās domāšanas prasmju, reflektīvās 
darbības prasmju novērtējumu. Tas ir saistīts ar zināšanu dinamikas noskaidrošanu un prasmju 
pielietojumu studiju procesā, kad semināros, diskusijās, pārbaudījumos tiek akcentēta prasme 
diskutēt, risināt problēmas, aizstāvēt viedokli un to pamatot. 

Definētie vērtēšanas kritēriji atspoguļojas gan studiju kursu aprakstos, gan izstrādātajos 
bakalaura darbu un zinātnisko projekta darbu vērtēšanas kritērijos. 

Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni (vērtējums 10 ballu sistēmā). Vērtēšanas kritēriji, 
kas izstrādāti atbilstoši Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu Nr. 512,  pievienoti 2. pielikumā. 
 
Studiju programmas praktiskā īstenošana 2017./2018. studiju gadā 
 
Docētāji 
Docētāju zinātniskās darbības raksturojums pieejams: 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278. 
 
 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 
 

Studiju programmas absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu pieprasījums 
pēc pamatizglītības pirmā un otrā posma skolotājiem. Tā kā studiju programma ir atbilstoša 
prasībām un dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam atbilstoši 
nodarbinātības aprakstam, tad absolventiem nav paredzamas problēmas ar iekļaušanos darba 
tirgū. Absolventu konkurētspēju darba tirgū paaugstina iespēja papildus pamatizglītības pirmā 
posma skolotāja kvalifikācijai apgūt arī viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju 
pamatizglītības otrajā posmā, kas ir īpaši aktuāli reģionos. E-studiju forma dod iespēju izglītības 
un kvalifikācijas ieguvei arī ārvalstīs dzīvojošajiem vai strādājošajiem, kas vēlas atgriezties 
Latvijā vai arī strādāt izglītības jomā kādā no ES valstīm. 

Kā liecina darba tirgus izpētes dati, kas atrodami Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā (http://idtps.esynergy.lv/top/setting), tad pamatizglītības pedagogi ir starp visvairāk 
pieprasītajām profesijām, kurai prognozē nelielu pieprasījuma pieaugumu turpmākajos gados. 
Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējām un 
ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto īpatsvars 
turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) līdz aptuveni 7% 2020.gadā. Tā kā 
studiju programma piedāvā apgūt darba tirgū aktuālas kvalifikācijas STEM virzienos un valodu 
jomā, tad ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pedagogu novecošanās tendences un nomaiņas 
nepieciešamību, nodarbinātības prognozes pamatizglītības skolotājiem varētu vērtēt kā pozitīvas. 

Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot 
vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju pamatizglītības mācību priekšmetos, kas izvēlēti 
bakalaura līmenī, vai izvēloties apgūt vēl papildus kvalifikācijas atbilstošajā izglītības jomā. 

Studiju programmā vēl nav absolventu, jo programmas realizācija ir uzsākta 2016. gada 
1. februārī. 
 
Studiju programmas licencēšanas ietvaros saņemto ekspertu ieteikumu ieviešana 
 

Studiju programma ir licencēta 2015. gadā (licence Nr. 04043-72, izsniegta 16.11.2015.; 
Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes 2015. gada 18. septembra lēmums Nr.78) un 
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iekļauta studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”, kas 2013. gadā LiepU un RPIVA ir 
akreditēts uz 6 gadiem (līdz 2019. gada jūnijam). Ekspertu ieteikumi un to ieviešana studiju 
programmas realizācijā ir atspoguļoti 6. tabulā. 

 
 
 
 
 
 
 

6. tabula 
Ekspertu ieteikumi studiju programmas pilnveidei [SWl4]  

  

Ekspertu ieteikumi Vai un kā ņemts vērā 

Padomāt, vai piešķiramais grāds jāatstāj formulējumā 
bez norādes uz skaidru zinātnisko bāzi: Profesionālā 
bakalaura grāds izglītībā. Tad arī  profesionālā 
kvalifikācija ‘Pamatizglītības pirmā posma un 
pamatizglītības viena mācību priekšmeta skolotājs’ 
iegūtu skaidru zinātnisku pamatu. 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības valstu un Latvijas 
pieredzi, uzskatām, ka piešķiramais bakalaura grāda 
formulējums ir atbilstošs studiju programmas 
paredzētajiem studiju rezultātiem.   

Programmas raksturojumā pieteiktā iecere nodrošināt 
studentu patstāvīgu mācīšanos nav izvērtējama bez 
studentu klātbūtnes procesā. Tādēļ, realizējot 
programmu, ir jāpārliecinās, kā un vai darba 
organizācija un katra studiju kursa mērķtiecība 
nodrošina tās iekšējo vienotību un  viengabalainību. 

Ir pilnveidots 1.semestra studiju kursu saturs un 
studiju materiāli e-vidē studentu patstāvīgas 
mācīšanās nodrošināšanai. Katrā semestrī ir 
ieplānotas tikšanās ar studentiem, lai diskutētu par 
pieredzi studiju procesā, kā arī iespējamiem 
uzlabojumiem un atbalstu mācību motivācijas 
veicināšanai. 

Vairākumam studiju kursu ir jāturpina darbs ar 
ieteicamo literatūru, mērķtiecīgi atlasot būtisko, lai 
nepārslogotu studentus, kas mazina interesi par 
studijām kā nepadarāmu darbu. 

Darbs ir procesā – vispirms tiek izvērtēti 1. un 2. 
semestra studiju kursi. 

Analizējot programmas gaitu un efektivitāti jau 
reālajā darbā e-vidē, ir jāapzina studentu un docētāju 
darba slodze, kas var ienest savas korekcijas satura 
sadalē un studentu darbu izvietojumā pa semestriem. 
Atzīstami, ka programmu direktori plāno pakāpeniski 
un normēti atvērt studentiem pieejai reizē 2-3 studiju 
kursus, kas palīdzēs apzināt un regulēt procesam 
patērējamo laiku. 

Studiju materiālu izstrādes vadlīnijās ir noteikts 
ieteicamais tematu un pārbaudījumu skaits, kas atbilst 
1 KP. 

Papildināt ieteikumus studentu patstāvīgajiem 
darbiem e-formāta studijām, īpaši vērtīga būtu 
prasība visos darbos ietvert pašnovērtējumu – ko 
students ieguva no šī darba veikšanas ceļā uz mērķi. 

Studiju kursos ir ietverti pašpārbaudes jautājumi, kas 
ļauj izvērtēt savu izpratni par studiju materiālu. 

Ir neprecizitātes dažu studiju kursu formulējumā 
kursu aprakstos un tipveida plānā. Piemēram, 
Elementārās matemātikas mācību saturs un 

Ir precizēts. 
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metodika. 

  
Studiju programmā no 2018.gada vairs netiek uzņemti studenti, un šobrīd studējošajiem no 
2019. gada 1. februāra tiek nodrošināta pāreja uz nepilna laika studiju programmām LU. 
  
Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 
1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 
Studiju kursu un studiju moduļu apraksti https://moodle.liepu.lv/ 
  
2. Studiju programmas satura atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam un aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu 
likumam un Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu Nr. 
512 (26.08.2014.), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. Programmas 
prasības bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguvei paredz iegūt zināšanas par skolēnu fizisko, 
kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību, to ietekmējošiem faktoriem, gan skolēnu dažādību 
(t.sk., dažādām intelektuālām spējām, apdāvinātību u.c.) un atšķirīgām izglītības vajadzībām 
(skatīt 7. tabulu). 

  
7. tabula 

Studiju programmas “Sākumskolas un pamatizglītības mācību priekšmetu skolotājs” 
kvalifikācijas atbilstība Skolotājs profesijas standartam 

  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Atbilstošie studiju kursi studiju programmā 
“Sākumskolas un pamatizglītības mācību 

priekšmetu skolotājs” 

KP 

Izpratnes līmenī  

Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 
reglamentējošie dokumenti un darba 
likumdošana (LR un ES likumi, dokumenti un 
normatīvie akti) 

Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība" I 

4 

Loģika 
Kultūras vēsture 
Vēsture 
Filozofija 
Ekonomikas pamati 

Modulis "Attīstības paradigmu maiņa izglītībā" 
I 
Modulis "Skolotāja vispārizglītojošās 
kompetences pilnveide": Filozofija un 
profesionālā ētika 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Uzņēmējdarbība 
Modulis "Skolotāja profesionālās kompetences 
pilnveide" 

4 
 
2 
 
2 
 
6 

Lietošanas līmenī  

Bērnu tiesību aizsardzība Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība": Bērnu tiesību aizsardzība 

1 

Pedagoģija un psiholoģija Modulis "Pedagoģija" 3 
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·   Mācīšanās un mācīšanas teorija un 
metodika 

·   Audzināšanas darbība jeb klasvadība 
·   Mācību organizācija (mācību metodes, 

mācību stunda, mācību programma) 
·   Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma 

veikšana 
·   Mācību vides organizācija 
·   Saskarsmes un sadarbības veicināšana 

(sociālo attiecību veidošana) 
·   Pedagoģisko pētījumu metodes 
·   Psiholoģija (vispārīgā, attīstības, 

personības, sociālā) 
·   Speciālā pedagoģija 
·   Nozaru pedagoģija 
·   Vecumposmu fizioloģija 

Modulis "Psiholoģija" 
Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un 
psiholoģiskie pamati" 
Modulis "Kreativitāte izglītībā" 
Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 
Pieaugušo izglītība 
Modulis „Dažādības dimensijas izglītībā” 

5 
 
9 
4 
6 
2 
4 

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare 
·   Mācību priekšmets 
·   Mācību priekšmeta didaktika 
·   Mācību satura integrācijas pamati 

Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
sākumskolā” 
Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
pamatizglītībā" (specializācija pēc izvēles) 
Modulis "Vispārizglītojošie studiju kursi " 
(specializācija pēc izvēles) 

 
26 

 
10 

 
18 

Valodas un komunikācija 
·   Informācijas tehnoloģijas 
·   Valsts valoda un svešvalodas 
·   Saskarsmes psiholoģija 

Modulis "Valoda" 
Svešvaloda (izvēles kurss) 
Modulis "Psiholoģija" 
Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 

3 
2 
5 
6 

Veselīgs dzīves veids 
·   Sports 
·   Veselīgs uzturs 
·   Personīgā higiēna 
·   Atkarību profilakse 

Sociālās zinības 
·   Ētika 
·   Vides un veselības izglītība 
·   Izglītības vadība 

Modulis "Skolotāja vispārizglītojošās 
kompetences pilnveide" 
Modulis “Skolotāja profesionālās kompetences 
pilnveide” 
Modulis "Attīstības paradigmu maiņa izglītībā" 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība" 
Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas 
sākumskolā” 

4 
 
6 
 
4 
 
6 
 
4 

  

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam (MK 
noteikumi Nr. 512) ir atspoguļota 8. tabulā. Bakalaura programmas vispārizglītojošajos studiju 
kursos ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālās kompetences veidošanai (Modulis 
„Izglītības iestādes darba plānošana un vadība”), bet zināšanas par sociālā dialoga veidošanu 
(studiju kurss „Sociālā psiholoģija un konfliktu risināšana”) ietvertas modulī „Psiholoģija”. 
Informācijas tehnoloģiju kursi un pirmais studiju darbs ir iekļauti modulī „Pētījumu 
metodoloģija un datu apstrāde”, savukārt Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības 
likumā noteiktās studiju kursu satura prasības ir iekļautas studiju kursā „Izglītība ilgtspējīgai 
attīstībai”. Studiju darbi tipveida plānā ir nosaukti kā „Zinātniskais projekta darbs I un II” (skat. 
nr. 28. un 29. pozīciju Tipveida plānā 1. pielikumā), savukārt 3. studiju darbs ir ietverts modulī 
„Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde” kā darbības pētījums. 

  
8. tabula 
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Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
  

MK noteikumu Nr. 512 prasības Profesionālā bakalaura studiju programma 
“Skolotājs” 

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu 

Programmas apjoms 160 kredītpunktu (KP) 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 
kredītpunktu apjomā – humanitāro un sociālo 
zinātņu studiju kursi, tai skaitā studiju kursi, kas 
attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās 
pamatiemaņas. Studiju kursos iekļauj moduli 
uzņēmējdarbības profesionālās kompetences 
veidošanai vismaz 6 KP, ja tas nav iekļauts 
bakalaura programmas nozares teorētiskajos 
pamatkursos. 
Bakalaura programmā ietver arī Vides aizsardzības 
likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās 
studiju kursu satura prasības. 

Blokā iekļauti studiju kursi 22 KP apjomā: 
Modulis "Pedagoģija" 3 KP, Modulis „Psiholoģija" 5 KP, 
Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība" 6 
KP, Modulis "Valoda" 4 KP, Modulis "Skolotāja 
vispārizglītojošās kompetences pilnveide" I: Filozofija un 
profesionālā ētika 2 KP. 
 Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības likumā 
noteiktās studiju kursu satura prasības ietvertas moduļa 
"Attīstības paradigmu maiņa izglītībā" I studiju kursā 
Ilgtspējīgas izglītības filozofija 2 KP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie 
pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 
vismaz 36 kredītpunktu apjomā 

Blokā iekļauti studiju kursi 38 KP apjomā: 
Modulis "Attīstības paradigmu maiņa izglītībā" II, III 4 
KP, Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde" 4 
KP, Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un 
vadība" 2 KP, 2 KP, Modulis "Dažādības dimensijas 
izglītībā" 8 KP, Modulis "Vispārizglītojošie studiju kursi" 
specializācijās 18 KP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) 
profesionālās specializācijas kursi vismaz 60 
kredītpunktu apjomā 

Blokā iekļauti studiju kursi 60 KP apjomā: 
Ievads studijās 1 KP, Modulis "Mācību procesa 
pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati" 9 KP, Modulis 
"Skolotāja profesionālās kompetences pilnveide" 6 KP, 
Modulis "Mācību saturs un tehnoloģijas sākumskolā" 26 
KP, Modulis "Kreativitāte izglītībā" 4 KP, Modulis 
"Mācību saturs un tehnoloģijas pamatizglītībā" 
specializācijās 10 KP,  Zinātniskais projekta darbs I, II 4 
KP 

Izvēles daļas kursi vismaz sešu kredītpunktu 
apjomā 

Brīvā izvēle 6 KP apjomā (tai skaitā svešvaloda) 

Prakse vismaz 20 KP apjomā Prakses 20 KP apjomā 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu apjomā. 

Valsts pārbaudījums – Bakalaura darbs (10 KP), 
Kvalifikācijas eksāmeni (2+2 KP) 

Pēc programmas apguves piešķir profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds izglītībā 

Bakalaura programmas apguves laikā studējošais 
izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

Studiju plānā iekļauti 3 studiju darbi: Studiju darbs I 
(iekļauts modulī "Pētījumu metodoloģija un datu 
apstrāde" 1 KP), Zinātniskais projekta darbs II (2 KP), 
Zinātniskais projekta darbs III (2 KP). 
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3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija  

Par 2017./2018.gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 

Pilna laika neklātienes studijas tālmācībā studijas programmā „Sākumskolas un  
pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” iespējamas par maksu, ko sedz juridiskās vai fiziskās 
personas, noslēdzot līgumu ar RPIVU un LiepU. Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas, 
pamatojoties uz abu augstskolu Senātos apstiprinātu dokumentu. 

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju 
periodam – 4 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 6 studenti. 

Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas pilna laika neklātienes 
tālmācības studijās 2016.–2020. gadam ir 57 600 EUR. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 
2016./2017. studiju gada 1. kursam ir 2 400 EUR, maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

Studiju programmas izmaksas 2016.–2020. gadam pilnā laikā atspoguļotas 9. tabulā. 
  

9. tabula 
Plānotās izmaksas studiju programmai „ Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu 

skolotājs” 2016./2017. studiju gada 1. kursam (visam studiju periodam)  
  

Rādītāja nosaukums Summa, EUR 

4 gadi 

Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 20 600 

profesoriem 8 367 

asoc. profesoriem 2 232 

docentiem 7 144 

lektoriem 2 856 

Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība pārējam personālam, komunālo 
pakalpojumu izmaksas un citas ar ēku, telpu uzturēšanu saistītās 
izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, IT nodrošinājums, reklāma 
un u.c. izmaksas) 37 000 

Kopā izmaksas 57 600 

  

Studiju programma „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” tiek 
realizēta kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Saņemtais studiju 
programmas finansējums un izdevumi sadalīti starp abām augstskolām savstarpēji vienojoties. 
  
4. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu 
Latvijas un ES valstu atzītu augstskolu studiju programmām 
 

Profesionālā bakalaura tālmācības studiju programma “Sākumskolas un pamatskolas 
mācību priekšmetu skolotājs” ir salīdzināta ar trīs bakalaura līmeņa e-studiju programmām 
skolotāju izglītības jomā Lielbritānijas Atvērtajā universitātē, Abertas Universitātē (Portugāle) 
un Valensijas starptautiskajā universitātē (Spānija). Latvijā skolotāju izglītības jomā bakalaura 
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līmenī e-studiju programma netiek piedāvāta. Studiju programmu salīdzinājums ir atspoguļots 
10. tabulā. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. tabula 
Studiju programmas salīdzinājums 

 

  Sākumskolas 
un 

pamatizglītīb
as mācību 

priekšmetu 
skolotājs 

ES (EU) augstskolās īstenotās programmas 

Lielbritānijas 
Atvērtā 

universitāte 
(Open University, 
UK)programma 

Abertas 
Universitāte, 

Portugāle 
(Aberta 

University) 

Valensijas starptautiskā 
universitāte, Spānija 

(VIU Valencian 
International 
University) 

Programmas 
nosaukums 

Sākumskolas 
un 

pamatskolas 
mācību 

priekšmetu 
skolotājs 

Nav noteikts 
(atkarīgs no 
izvēlētajiem 

moduļiem un 
specializācijas), jo 

bakalaura grāda 
ieguves procesā 

katrs pats var 
izvēlēties moduļus 
atbilstoši interesei 

un vēlamajai 
specializācijai 

Pedagoģija Sākumskolas izglītība 
(6-12 gadi) 

Iegūstamais 
grāds un 

kvalifikācija 

Profesionālā 
bakalaura 

grāds izglītībā 
Pamatizglītība
s pirmā posma 

un 
pamatizglītība

s viena mācību 
priekšmetu 

skolotājs 

BA/BSc 
(Honours) Open 

Degree – 
Atvērtais 

bakalaura grāds 
  

Skolotāja 
kvalifikācija 

izvēlētajā/-s 1 vai 
2 specializācijā/-s 

Bakalaura 
grāds izglītībā 

(Bachelor 
Degree in 

Education) 
  

Skolotāja 
kvalifikācija 

ar 1 
specializācijas 

izvēli 

Bakalaura grāds 
sākumskolas izglītībā 
(Grado en Educacion 

Primaria) 
  

Sākumskolas skolotājs 
ar 1 specializācijas 

izvēli 
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Studiju 
ilgums 

4 gadi 3 gadi – pilna 
laika 

6-8 gadi – nepilna 
laika 

16 gadi – max 
laika limits 

studijām 

3 gadi 4 gadi 

Apjoms 160 KRP (240 
ECTS) 

360 KRP (180 
ECTS; 120 KRP) 

180 ECTS 240 ECTS 

Kopīgais 
studiju 

programmās 

Darba apjoms 
stundās 

atbilstoši 
ECTS vai 

KP: 
1 KP = 40 
stundas (1 

ECTS = 26 
stundas) 

Tā kā students 
pats veido savu 

studiju 
programmu, darba 

apjoms tiek 
uzrādīts kā 

stundas nedēļā: 
60 ECTS (40 KP) 

– 
32-36 h nedēļā 

1 ECTS = 26 
stundas 

1 ECTS = 26 stundas 
  

Kopīgais 
studiju 

programmās 

Veicamie 
uzdevumi un 

pārbaudījumi
: 

Ir iespējams 
pārbaudījumu 

nokārtot gan e-
vidē, gan 

vienojoties par 
pārbaudījuma 

kārtošanu 
klātienē. 

Kvalifikācijas 
eksāmenu 

kārtošana un 
bakalaura 

darba 
aizstāvēšana 

iespējama tikai 
klātienē. 

Moduļa apjomam 
1 semestrim: 

4 vērtējumi par 
izpildītiem 

uzdevumiem 
Moduļa 

noslēguma 
vērtējums. 

Nav pieejama 
informācija par 

pārbaudījumu 
kārtošanu. 

Modulim 6 
ECTS: 

2-3 e-mapes 
(40%) un 

noslēguma 
eksāmens 

klātienē 
(60%) 

Ir iespējams 
noslēguma 

pārbaudījumu
s kārtot tikai 

klātienē 
(100%). 

Ir iespējams 
pārbaudījumu nokārtot 

gan e-vidē, gan 
vienojoties par 

pārbaudījuma kārtošanu 
klātienē. 

Nav pieejama 
informācija par 

pārbaudījumiem 
moduļos. 

  

Kopīgais 
studiju 

programmās 

Turpmāko 
studiju 

iespējamība: 
2.cikla studiju 

programmās 

2.cikla studiju 
programmās 

2.cikla studiju 
programmās 

2.cikla studiju 
programmās 
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Atšķirīgais 
studiju 

programmās 

Docētāja 
atbalsts, 

paredzētās 
kontaktstund

as: 
Konsultācijas 
pieejamas e-

vidē. 
Studentiem ir 

pieejamas 
konsultācijas 

klātienē, kā arī 
paredzēta 

iespēja kārtot 
pārbaudījumus 

klātienē. 

Nav noteikts 
konkrēts skaits, 
bet ir pieejamas 

gan konsultācijas 
klātienē, gan 

atbalsts e-vidē. 
Dažiem 

moduļiem, piem., 
24nedēļās 18h 

konsultācijas 
klātienē, 8h – 

atbalsts e-vidē. 

1 ECTS = 
2,5h 

konsultācija 
klātienē. 

Vienmēr nav 
noteikts 

konkrēts 
skaits, bet ir 

pieejamas gan 
kontaktstunda
s, gan atbalsts 

e-vidē. 

1 ECTS = 1h 
konsultācija klātienē. 
Vienmēr nav noteikts 
konkrēts skaits, bet ir 

pieejamas gan 
kontaktstundas, gan 

atbalsts e-vidē. 

Atšķirīgais 
studiju 

programmās 

Studiju 
programmas 

struktūra 
Vispārizglītojo
šie un nozares 

teorētiskie 
studiju kursi – 

62 KP (93 
ECTS) 
Vienas 

specializācijas 
izvēle – 42KP 

(63ECTS): 
·  Latviešu 
valoda un 
literatūra 

·  Angļu 
valoda 

·  Franču 
valoda 

·  

Matemātik
a 

·  Informātika 
·  Fizika 

Prakse  – 20 
KP (30 ECTS) 

1 pakāpe: 
vispārizglītojošie 

un nozares 
teorētiskie studiju 

kursi – 120 KP 
(60 ECTS) 

2. un 3. pakāpe: 1 
vai 2 

specializācijas, vai 
izvēle apgūt 

padziļināti kādu 
moduli – 240 KP 

(120 ECTS) 

Vispārizglītoj
ošie un 
nozares 

teorētiskie 
studiju kursi – 

120 ECTS 
Specializācija 
I (Social and 

Training 
Pedagogy – 

60 ECTS) vai 
Specializācija 
II (Education 

and Reading - 
60 ECTS) 

Vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie 
studiju kursi – 160 

ECTS 
1 specializācijas izvēle 

– 30 ECTS: Mūzika, 
Angļu valoda, 

Valensiešu valoda, IT 
izglītībā, Reliģija un 

katoļu morāles 
pedagoģija 

Prakse – 50 ECTS 

  

Studiju programmu salīdzinājums atklāj, ka Eiropas Savienības universitātēs tiek 
piedāvātas iespējas izmantot interaktīvas komunikācijas risinājumus un ir izveidots virtuālo 
studiju konteksts. Tādējādi studenti un pasniedzēji sadarbojas, atrodoties jebkurā vietā pasaulē 
un arī jebkurā laikā. Šāda pieeja rada nepieciešamību pēc elastīgām pedagoģiskām stratēģijām, 
kas iesaista studentus kā aktīvus dalībniekus, atbalstot metakognitīvo spēju attīstību (mācīties kā 
mācīties) un izrādot konstruktīvu attieksmi attiecībā uz viņu pašrealizācijas iespējām 
mūžizglītības kontekstā, tādējādi apgūstot arvien lielāku autonomiju un spēju atbildīgi iesaistīties 
studiju procesā. 
Līdzīgi ir arī šajās universitātēs realizētās skolotāju izglītības mērķi, kas piedāvā iespēju: 
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 izmantot elastīgu pieeju studiju procesa organizācijai, 
 izvēlēties studiju moduļus atbilstoši izvēlētajām specializācijām un modelēt sev vēlamo 

kvalifikāciju atbilstoši personīgajām un profesionālajām interesēm un vajadzībām, 
 apgūt plaša spektra zināšanas un prasmes, 
 pielīdzināt jau iepriekš apgūtos kredītpunktus universitātes līmeņa studijās, 
 būt konkurētspējīgiem darba tirgū, 
 apgūt patstāvīgās mācīšanās un efektīvas komunikācijas prasmes, kā arī prasmes strukturēt 

gan profesionālajā karjerā, gan pašizaugsmei un pašpilnveidei nepieciešamo informāciju. 
Visām studiju programmām plānotais izglītības satura apjoms ir 40 KRP (60 ECTS) vienā 
semestrī, un darba apjoms stundās ir 40 stundas uz 1 KP (26 stundas uz 1 ECTS). 
  
 Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
Studiju programma sākta īstenot 2016. gada 1. februārī. 
Studiju programmā no 2018.gada vairs netiek uzņemti studenti, un šobrīd studējošajiem no 
2019.gada 1.februāra tiek nodrošināta pāreja uz nepilna laika studiju programmām LU. 
  
 
1. Studējošo skaits 
Skatīt 11. tabulu 

11. tabula  
  

Profesionālā bakalaura studiju 
programma 

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Sākumskolas un pamatskolas 
mācību priekšmetu skolotājs 

4 6 4 + 3 studiju 
pārtraukumā 

Kopā e-studijās 4 6 7 

  

2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
Skatīt 12. tabulu 

12. tabula 

  

Profesionālā bakalaura studiju 
programma 

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Pilna laika 
neklātienes 

tālmācības studijas 

Sākumskolas un pamatskolas 
mācību priekšmetu skolotājs 

7 6 nav 

Kopā e-studijās 7 6   

  

3. Absolventu skaits 
Nav 
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
Studējošo aptauja vēl nav veikta  

  
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
Nav absolventu 
 
Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

LiepU un RPIVA (no 2017./2018.st.g. LU) Studentu Padomes (SP) aizstāv un pārstāv 
studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos, reprezentē studējošos 
Latvijā un ārvalstīs. Tā kā studiju programma savu darbību ir uzsākusi 2016. gadā, tad nav vēl 
bijusi iespēja iesaistīt SP studiju procesa piilnveidē. Tomēr ir bijusi tikšanās ar studiju 
programmas studentiem, kuras laikā apzinātas problēmas  un uzklausīti ieteikumi, piem., 
komunikācijas pilnveidei, studiju materiālu izkārtojumam mājaslapā, Skype iespēju 
izmantošanai u. c.. 

11.4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Logopēdija” 
kods 42 141 pašnovērtējuma ziņojums 

 
Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds 
un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 
 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Logopēdija (kods 42 141) 
Iegūstamais grāds: bakalaura grāds logopēdijā. 
Profesionālā kvalifikācija: skolotājs logopēds. 
Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir atbilstoši: 

- CPLOL projekta „Network Tuning Standards & Quality of Educational Programs for 
Speech-Language Therapy in Europe (NetQues), Nr. 177075-LLP-1-2010-1-FR-
ERASMUS-ENWA” ietvaros veiktā pētījuma „Standards of Clinical education in 
Speech and Language Therapy”11 rezultātu apkopojumam un ieteikumiem 

-  Liepājas Universitātes stratēģijai 2016. – 2020.gadam (apstiprināta LiepU Senāta 
2016.gada 20.jūnija sēdē, protokols Nr.11)12.  
 

Studiju programmas mērķi 
1. Sagatavot kvalificētus speciālistus, kas spēj veikt bērnu, pusaudžu, pieaugušo un vecu 

cilvēku komunikācijas, runas un valodas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, 
korekcijas gaitas un rezultātu izvērtēšanu atbilstoši logopēda profesionālajai kompetencei. 

2. Nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma apguvi, kas nepieciešams logopēda 
profesionālās darbības veikšanai, kā arī iespēju iegūt zināšanas sekmīgas tālākizglītības un 
zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai atbilstoši profesionālā bakalaura logopēdijā 
grādam un skolotāja logopēda kvalifikācijai. 

3. Sniegt atbalstu studentu personības pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai 
mūžizglītības kontekstā. 
 

Studiju programmas uzdevumi 
Nodrošināt iespējas: 
                                                             
11 http://www.netques.eu/wp-
content/uploads/2013/10/NetQues_Project_Report_SLT_Education_in_Europe_260913.pdf 
12 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 



150 
 

1. apgūt zināšanas logopēdijā, medicīnā, psiholoģijā, pedagoģijā, lingvistikā un citās zinātnēs 
kopsakarībā ar indivīda un sabiedrības mijiedarbības un klientu personības attīstības izpratni; 

2. teorētisko zināšanu un to praktiskās realizācijas vienotībai logopēdijas tehnoloģiju apguvē, 
sekmējot profesionālās specializācijas kursu un korekcijas metodiku efektīvu pielietojumu; 

3. nepieciešamo prasmju un kompetenču attīstībai komunikācijas, runas un valodas traucējumu 
korekcijas procesa plānošanai, realizācijai un izvērtēšanai; 

4. studentu zinātniski pētnieciskās darbības veikšanai, integrējot teorētiskās nostādnes un 
praksē gūtās atziņas; 

5. patstāvīgas, atbildīgas, radošas un mijiedarbībai atvērtas personības attīstībai, pilnveidojot 
profesionālo kompetenci; 

6. pašizglītošanās motivācijas attīstībai, savstarpējās sadarbības un pieredzes apmaiņai studiju 
procesā, kā arī radošo un sociālo aktivitāšu atbalstīšanai. 

 
Pēc studiju programmas apguves absolventiem ir jābūt gataviem patstāvīgi veikt ar 

logopēda praktisko darbību saistītos pienākumus, t.i., runas, valodas un komunikācijas 
traucējumu profilaksi, novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, korekcijas gaitas un rezultātu 
izvērtēšanu, konsultēšanu, jāprot organizēt logopēdisko darbu atbilstoši logopēda profesionālajai 
kompetencei un jārūpējas par profesijas prestižu, ievērojot profesijas standarta un profesionālās 
ētikas normas, kā arī aktīvi jāiesaistās jaunu programmu, metožu un korekcijas tehniku ieviešanā 
atbilstoši izglītības un sociālās vides vajadzībām, jāturpina profesionālās identitātes attīstība 
mūžizglītības kontekstā. 
 
 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Mērķu un uzdevumu realizācija atspoguļojas studiju rezultātos, apliecinot studējošā 
apgūtās kompetences. Studiju programmā paredzētie rezultāti ir formulēti kompetenču formā un 
tie ir atbilstoši studentu kvalifikācijai. Saturiski studiju rezultāti ir saskaņoti ar NetQues 
logopēdijas speciālista kompetenču vadlīnijām Eiropas vienotai telpai, tas ir, ar Eiropas logopēdu 
asociācijas logopēdu pamatizglītības standartu (Revision of the Minimum Standard for Initial 
Education)13 un apgūstamajām kompetencēm (NetQues NQ SLT competences bey EQF)14, 
Latvijas logopēdu asociācijas izstrādāto Skolotāja logopēda amata aprakstu (saskaņots IZM 
06.09.2016.)15 un skolotāja profesijas standartu16. 

 
Studiju programmas Logopēdija apguves rezultātā studenti: 
1. ir apguvuši specializētas un starpdisciplināras teorētiskās zināšanas logopēdijas, medicīnas, 

psiholoģijas, pedagoģijas, lingvistikas un citu zinātņu jomās, kā arī spēj tās integrēt plānojot, 
īstenojot un izvērtējot komunikācijas, runas un valodas traucējumu korekcijas procesu; 

2. apliecina prasmi īstenot profesionālo darbību atbilstoši inovatīvajām logopēdiskās korekcijas, 
rehabilitācijas un izglītības procesa attīstības tendencēm un darba tirgus prasībām; 

3. spēj identificēt, kritiski izvērtēt, analizēt aktuālas logopēdijas problēmas un formulēt 
pētniecības jautājumus, pamatot izvēlētās pētniecības metodes, veikt pētījumus dažādos 
komunikācijas, runas un valodas traucējumu korekcijas, rehabilitācijas un izglītības 
kontekstos, kā arī aizstāvēt tos profesionālajā un akadēmiskajā vidē; 

4. prot patstāvīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi plānot un veikt logopēda profesionālo darbību, un 
izvērtēt savu profesionālo attīstību, pilnveidojot profesionālo zināšanu bāzi un prasmes 
teorētisko zināšanu lietojumam praksē; 

5. ir profesionāli kompetenti: 

                                                             
13 http://www.cplol.eu/images/Documents/education/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf 
14 http://www.netques.eu/wp-content/uploads/2013/09/ANNEX-IV-NetQues-NQ-SLT-competences-by-EQF.pdf 
15 http://logopedi.lv/faili/faili/2016/logopeda%20amata%20apraksts_05%2009%2016.pdf 
16 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0238.pdf 
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• sniegt logopēdisko palīdzību personām dažādos vecumos (bērni, pusaudži, pieaugušie un 
veci cilvēki); 

• komunikācijas, runas un valodas attīstības līmeņa novērtēšanas un traucējumu 
diagnosticēšanas metožu pārzināšanā un pielietojumā; 

• logopēdisko tehnoloģiju un IT pārzināšanā un pielietojumā; 
• alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metožu pielietojumā; 
• komunikācijas, runas un valodas traucējumu korekcijas mērķu un uzdevumu izvirzīšanā, 

korekcijas programmas plānošanā un realizācijā, korekcijas procesa gaitas un rezultātu 
dokumentēšanā un izvērtēšanā;  

• preventīvo pasākumu organizēšanā un realizācijā; 
• sadarboties ar izglītības, veselības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes speciālistiem un 

institūcijām; 
• veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar indivīdiem un viņu ģimenēm, respektējot 

sociālās un kulturālās atšķirības; 
• darboties saskaņā ar juridiskiem un ētiskiem pamatprincipiem. 

 
Studiju programmas Logopēdija izvirzīto mērķu, uzdevumu un definēto studiju 

rezultātu sasniegšanu nodrošina studiju programmas saturs. Studiju programmas saturs tiek 
realizēts 68 studiju kursos, septiņās logopēdiskajās praksēs, bakalaura darba izstrādē un 
aizstāvēšanā. 2012./2013. studiju gadā, sadarbojoties studiju kursu docētājiem, tika pārskatīts 
visu studiju kursu saturs un sasniedzamie rezultāti, lai tie atbilstu studiju programmas 
Logopēdija definētajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem CPLOL 
projekta „Network Tuning Standards & Quality of Educational Programs for Speech-Language 
Therapy in Europe” ietvaros veiktā pētījuma „Standards of Clinical education in Speech and 
Language Therapy” rezultātu kontekstā. 2016./2017. gada septembrī visi studiju kursu apraksti 
ir atkārtoti pārskatīti un atjaunoti atbilstoši KVS S-7-1 (20.04.2012., 7 versija) veidlapai. 

Programmā iekļautie studiju kursi nodrošina vispārizglītojošu un profesionālo 
pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, kā arī jaunāko sasniegumu apguvi logopēdijas un ar 
logopēdiju saistīto nozaru teorijā un praksē. To satura savstarpējā integrācija attīsta veseluma 
izpratni par studijām un nodrošina vispusīgas profesionālās kompetences.  

Studiju programmas Logopēdija apguve sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas un attīsta 
profesionālās prasmes, bet dod arī iespējas attīstīt un pilnveidot sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās iemaņas studentiem savstarpēji sadarbojoties studiju procesa laikā, iesaistoties 
LiepU Studentu padomes darbā un pašdarbības kolektīvos, veidojot ikgadējos Eiropas 
Logopēdijas dienas pasākumus, uzstājoties ar zinātniskajiem priekšlasījumiem LiepU PSDF 
Logopēdijas centra zinātniski praktiskajos semināros, piedaloties ar izveidotajiem logopēdiskās 
korekcijas materiāliem LiepU PSDF Logopēdijas centra izstādēs. 

 
Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studentu uzņemšana programmā Logopēdija notiek elektroniski konkursa kārtībā, 
pamatojoties uz centralizēto vidusskolas eksāmenu rezultātiem. Šo procesu reglamentē LiepU 
Senāta apstiprinātie „Uzņemšanas noteikumi pilna laika un nepilna laika studijām”. Uzņemšanas 
nosacījumi katru gadu tiek pārskatīti un publicēti LiepU mājas lapā.17  

Prasības uzņemšanai programmā personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 
2004. gada: 

• CE latviešu valodā; 
• CE svešvalodā vai STIP (starptautiskās institūcijas pārbaudījums) svešvalodā. 

Prasības personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 
vajadzībām un ārvalstu personām: 

• gala atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā; 

                                                             
17 https://www.liepu.lv/lv/92/logopedija 
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• gala atzīme (atestātā/diplomā) vai CE, vai STIP (starptautiskās institūcijas 
pārbaudījums) svešvalodā. 

Papildu (visiem reflektantiem): 
• gala atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā; 
• gala atzīme (atestātā/diplomā) bioloģijā vai dabaszinībās. 

Priekšrocības: 
• 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē;  
• 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences 

Veselības zinātnes sekcijā; 
• papildu (līdz 2 punktiem) par vērtējumu CE bioloģijā. 
•  

Studiju programmas 2017./2018. studiju gada uzņemšanas nosacījumi atspoguļoti 1.tabulā. 
 

 
 
 
 
 
 

1. tabula 
Uzņemšanas prasības LiepU studiju programmā 

“Logopēdija” 2017./2018. studiju gadā18 
 

Studiju 
programma 

Iegūstamais 
grāds un/vai 
kvalifikācija 

Personām, kuras 
vidējo izglītību 
ieguvušas no 
2004. gada 

Personām, kuras 
vidējo izglītību 
ieguvušas pirms 
2004. gada, 
personām ar īpašām 
vajadzībām, ārvalsts 
personām 

Priekšrocības 
 

Logopēdija 
(42141) 

 
Pilna laika - 4 
gadi 
 

Profesionālais 
bakalaura grāds 
logopēdijā 
 
Skolotāja 
logopēda 
kvalifikācija 

Obligātās 
prasības: 
CE latviešu 
valodā 
CE svešvalodā 
vai STIP 
svešvalodā 
Papildu 
prasības: 
GA latviešu 
valodā 
GA bioloģijā vai 
dabaszinībās 

Obligātās prasības: 
GA vai CE latviešu 
valodā 
GA vai CE 
svešvalodā vai STIP 
svešvalodā 
Papildu prasības: 
GA latviešu valodā 
GA bioloģijā vai 
dabaszinībās 

Latviešu valodas un 
literatūras, svešvalodu 
2015.,2016.,2017. gadu 
olimpiāžu 1.-3. vietu 
ieguvēji. 
Latvijas valsts / reģiona 
skolēnu zinātnisko 
konferenču Veselības 
zinātnes sekcijas 
2015.,2016.,2017. gadu 
1.-3. pakāpes laureāti. 
Papildus līdz 2 punktiem 
iegūst, ja ir vērtējums CE 
Bioloģijā 

 
Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās 
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

 
Studiju programmas Logopēdija centrālā ass visu četru gadu garumā ir logopēdijas 

priekšmetu kursi, kas apskata visus komunikācijas, runas un valodas, orofaringeālās funkcijas 
traucējumu veidus, dod zināšanas un praktiskā darba iemaņas komunikācijas, runas un valodas 
traucējumu, orofaringeālās funkcijas novērtēšanas metodēs un korekcijas darba pieejās. Studiju 

                                                             
18 https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi 
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programma tiek realizēta ievērojot studiju moduļu, studiju kursu un prakšu pēctecību, tie ir 
savstarpēji vienoti un saskaņoti sasniedzamo zināšanu, prasmju un kompetenču kontekstā. 
Studiju saturs ir pētniecībā balstīts un virzīts uz akadēmiskās un empīriskās pieredzes integrāciju. 

Studiju laikā ir paredzēts apgūt septiņus studiju kursu moduļus: Logopēdijas 
pamatjautājumi, Bērnu logopēdija, Audioloģija un balss traucējumi, Skolas logopēdija, 
Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos, Klīniskā logopēdija. Studiju laikā 
apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences apliecina septītais modulis: noslēguma prakse 
(Logopēdiskā prakse VII), bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana, kvalifikācijas eksāmens. 

Vispārizglītojošie studiju kursi ir iekļauti dažādos studiju moduļos – katru studiju kursa 
moduli veido tam atbilstoši logopēdijas, medicīnas, pedagoģijas, psiholoģijas, valodniecības, 
vadības, informācijas tehnoloģiju, komunikācijas un juridisko zinātņu priekšmeti, kas ir tieši 
saistīti ar apgūstamo logopēdijas kursu.  

Studiju kursu izvēle, saturs un apjoms, kā arī prakses satura atbilstība iegūstamajam 
grādam ir saskaņota ar CPLOL logopēdu pamatizglītības standartu (Revision of the Minimum 
Standard for Initial Education)19 un definētajām kompetencēm (NetQues NQ SLT competences 
bey EQF)20, Latvijas logopēdu asociācijas izstrādāto Skolotāja logopēda amata aprakstu 
(saskaņots IZM 06.09.2016.)21 un skolotāja profesijas standartu22. 

Studiju programmas Logopēdija Tipveida plāns un Ikgadējais studiju plāns ik gadu tiek 
pārskatīti un nepieciešamības gadījumā tajos tiek veiktas izmaiņas. Izmaiņas tiek apstiprinātas 
LiepU PSDF domē, pamatojoties uz studiju programmas direktores iesniegumu. Studiju kursu 
kvalitāte un atbilstība studiju programmas specifikai ik gadu tiek izvērtēta, balstoties uz 
studējošo viedokli KVS studentu apmierinātības aptaujā un neformālajās studiju programmas 
direktores veiktajās studentu un absolventu aptaujās. Tiek veikta situācijas analīze, notiek 
viedokļu apmaiņa starp docētājiem, un nepieciešamības gadījumā veiktas izmaiņas, kā rezultātā 
paaugstinās programmas kvalitāte un konkurētspēja. 2016./2017. gada septembrī visi studiju 
kursu saturi un tajos sasniedzamie rezultāti ir atkārtoti pārskatīti un atjaunoti. 

2017./2018. studiju gada Tipveida plāns un Ikgadējais studiju plāns ir apstiprināts LiepU 
noteiktajā kārtībā un ir pieejams LiepU Studiju daļā. 

 
Studiju programmas plāna izmaiņas 2017./2018.studiju gadā 
Studiju programmas plānā 2017./2018. studiju gadam ir veiktas sekojošas izmaiņas: 

 tika uzsākta jauna studiju kursa docēšana „Cilvēka kustību attīstības pamati” 1KRP 
apjomā (A.Krētaine, Mg.sc.sal.) studiju programmas 7. semestrī; 

 tika uzsākta jauna studiju kursa docēšana „Bērna valoda: sistēma, struktūra, norma” 
2KRP apjomā (D.Markus, Dr. habil. philol.) studiju programmas 7.semestrī; 

 2017./2018.studiju gadā netika realizēts studiju kurss „Mākslas terapija”, pamatojums – 
tā aizstāšana ar studiju kursu „Bērnu valoda: sistēma, struktūra, norma”, kas sniedz 
informāciju par jaunākajiem pētījumiem (projekts LAMBA) par bērna valodu Latvijā, un 
ir nepieciešams logopēdijas studentu profesionālo kompetenču nodrošināšanai; 

 studiju plānā netika iekļauts studiju kurss „Loģika”, pamatojums – KVS studentu 
apmierinātības aptaujas rezultāti 2014./2015. un 2015./2016. studiju gadā; 

 ir optimizēti un pārstrādāti studiju kursi „Informācijas tehnoloģijas” (1KRP, 1.sem.) un 
„Informātikas tehnoloģijas logopēdijā” (1KRP, 8.sem.), kā rezultātā abi kursi, 
pamatojoties uz studentu ieteikumiem, tiek apvienoti vienā – „Informācijas tehnoloģijas 
logopēdijā” 2KRP apjomā, kas iekļauts studiju programmas plāna 1.semestrī; 

 ir veikta atsevišķu studiju kursu nosaukumu precizēšana – „Orofaringeālās funkcijas 
traucējumi bērniem” (iepriekš „Ēšanas traucējumi bērniem”), „Iegūtie runas un rīšanas 

                                                             
19 http://cplol.eu/images/Documents/education/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf 
20 http://www.netques.eu/wp-content/uploads/2013/09/ANNEX-IV-NetQues-NQ-SLT-competences-by-EQF.pdf 
21 http://logopedi.lv/faili/faili/2016/logopeda%20amata%20apraksts_05%2009%2016.pdf 
22 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0238.pdf 
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traucējumi” (iepriekš „Iegūtie neiromotorie traucējumi”), „Logopēdiskā prakse VI 
(klīniskā logopēdija)” (iepriekš „Logopēdiskā prakse VI - pieaugušo logopēdija”), 
Augmentatīvās un alternatīvās komunikācijas metodes” (iepriekš „Alternatīvā un 
augmentatīvā komunikācija”); 

 bakalaura darbu vadīšanā tika iesaistīta Z.Tumševica, Mg.paed.; 

 studiju darbu vadīšanā Skolas logopēdija tika iesaistīta M.Zvirbule, Mg.paed. 

 
Studiju programmas praktiskā īstenošana 2017./2018. studiju gadā 
 
1.Studiju process 

Studiju forma: pilna laika klātienes studijas. 
Studiju metodes: lekcijas, semināri, grupu, individuālais un pāru darbs, diskusija, praktiskie 

darbi, laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs, gadījumu analīze. Darbs tiek organizēts arī moodle 
vidē. 

Studiju programmas Logopēdija vērtēšana notiek atbilstoši LiepU KVS (sertifikāts ISO 
9001:12000) procedūrām, sniedzot iespēju konstruktīvāk organizēt studiju programmas 
administrēšanu. Katru gadu tiek veikts programmas pašnovērtējums, kurā tiek analizēti 
programmas sasniegumi, attīstības perspektīvas, materiāli tehniskā bāze, finanšu nodrošinājums 
u.c.  

Studiju procesā sagaidāmie rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā ir noteikti 
katra studiju kursa aprakstā, norādot patstāvīgā darba saturu un apjomu, iesniedzamos darbus un 
līdzdalību studiju procesā. No studējošā tiek gaidīta atbildība par studijām, patstāvīgā darba 
izpildi un prakses uzdevumu realizāciju, darba grafika ievērošanu. 

Studiju procesa vērtēšana notiek izvērtējuma un novērtējuma formā. Tā mērķis ir sekmēt 
topošo logopēdijas speciālistu kompetenču attīstību un attieksmju pilnveidi. Izvērtējums 
orientēts uz studiju procesa un apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču dinamikas 
noskaidrošanu. Tas tiek veikts semināros, studiju darbos, grupu darbos, diskusijās, studentu 
patstāvīgajos darbos un praksēs. Studiju rezultātu novērtēšanu nosaka studiju kursos norādītie 
vērtēšanas kritēriji un pārbaudes formas. Pārbaudījumi, atkarībā no studiju kursa specifikas, tiek 
organizēti individuāli vai grupā, tiek īstenota arī vērtēšana pēc kumulatīvā principa. Studiju 
kursu noslēguma pārbaudījumos akcents tiek likts uz kompetenču atspoguļošanu. Prakses 
vērtējumu veido: 

• prakses publiskās aizstāvēšanas vērtējums; 
• prakses mapes vērtējums; 
• iestādes prakses konsultanta izdots studenta darba raksturojums un vērtējums. 

Studiju programmā Logopēdija studentu zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējums tiek 
veikts atbilstoši LiepU Senātā apstiprinātajiem noteikumiem „Noteikumi par studiju 
kursa/moduļa pārbaudījumiem”23. 

Studiju programmas Logopēdija prakses nodrošināšanā ir iesaistīti LiepU docētāji, 
izglītības sistēmā strādājošie skolotāji logopēdi, pedagogi un atbalsta personāls, veselības un 
sociālās aprūpes sistēmā strādājošie audiologopēdi, ārstniecības atbalsta personas, ārstniecības 
personas un sociālās aprūpes speciālisti, kā arī privātpraksēs strādājošie logopēdijas speciālisti. 
Kopumā prakse tiek realizēta 26 KRP apjomā (septiņas logopēdiskās prakses) – Logopēdijas 
prakse I (logopēdiskā darba organizācija), Logopēdijas prakse II (bērnu logopēdija), Logopēdijas 
prakse III (audioloģija), Logopēdijas prakse IV (skolas logopēdija), Logopēdijas prakse V 
(sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos), Logopēdijas prakse VI (klīniskā 
logopēdija), Logopēdijas prakse VII (noslēguma prakse logopēdijā). Prakses tiek realizētas visos 
valsts reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. 

Logopēdijas un medicīnas jomas studiju kursu praktiskās nodarbības tiek realizētas:  
                                                             
23http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf 
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• LiepU PSDF Logopēdijas centrā („Skaņu izrunas traucējumi”, „Valodas traucējumi 
bērniem”, „Runas tempa un ritma traucējumi”, „Šķeltņu runa”, „Bērnu dizartrija”, 
„Rakstu valodas traucējumi”, „Audioloģija”);  

• LiepU PSDF Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorijā („Balss 
traucējumi”); 

• LiepU IZI Alternatīvās izglītības centrā („Montesori pedagoģija logopēdijā”); 
• Liepājas pilsētas speciālajā internātpamatskolā („Sazināšanās kompleksu funkciju 

traucējumu gadījumos”); 
• VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja” („Bērnu dizartrija”, „Šķeltņu runa”, Ģenētika”, 

“Neirofizoloģija”, “Bērnu neiroloģija”, “Neiroloģija”, “Bērnu psihopataloģija”, 
“Psihiatrija”); 

• AS Veselības centru apvienība Liepājas medicīnas centrā („Runas, dzirdes orgānu 
anatomija, fizioloģija un pataloģija”, „Audioloģija”); 

• RSU Liepājas filiālē („Cilvēka anatomija un fizioloģija”); 
• Liepājas Reģionālajā slimnīcā („Orofaringeālās funkcijas traucējumi bērniem”, „Iegūtie 

runas un rīšanas traucējumi”, „Iegūtie valodas traucējumi”).  
Studiju programmas Logopēdija veiksmīga īstenošana ir cieši saistīta ar citu LiepU 

struktūrvienību iesaisti tās realizācijā (Studiju daļa, Bibliotēka, Informācijas un tehnoloģiju 
servisa laboratorija, Finanšu analītiķis, Kvalitātes vadības sistēma, Sabiedrisko attiecību daļa, 
Saimniecības daļa u.c.). 
 
2. Sadarbība 
Sadarbība ar darba devējiem 

Darba devēji tiek iesaistīti prakšu nodrošināšanā un prakšu rezultātu izvērtējumā (sniedzot 
rakstisku studenta prakses norises raksturojumu un izvērtējumu, piedaloties prakses 
aizstāvēšanas konferencēs vai ar studiju programmas direktores telefonisku/elektronisku saziņu 
ar prakses vietas konsultantu). Darba devēji piedalās Valsts pārbaudījumu komisijās (bakalaura 
darbu aizstāvēšanā un kvalifikācijas eksāmenos). Ir noslēgti LiepU sadarbības līgumi: 

 SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” (8.jūnijs, 2016.gads); 

 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi (21.marts, 2016.gads); 

 Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” (2013.gada 1.martā). 
Ir izveidojusies laba sadarbība ar organizācijām un institūcijām, kas nodrošina studentu 

prakses vietas – Liepājas Reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības pārvaldi, VSAC „Kurzeme” 
filiāli „Liepāja”, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēm, kā arī ar izglītības, veselības un sociālās aprūpes institūcijām citos valsts reģionos – 
Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē. 

 
Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām 

Notiek sadarbība ar Latvijas logopēdu asociāciju (LLA) – studiju programmā iesaistītie 
mācību spēki ir tās biedri, savukārt, B.Trinīte – valdes priekšsēdētāja. Studiju programmas 
docētāji piedalās LLA semināru organizēšanā un vadīšanā. 

LiepU studiju programmas Logopēdijas docētāji sadarbojas ar Liepājas Logopēdu 
metodisko apvienību.  

Sadarbība ar Eiropas Logopēdu asociāciju (CPLOL). Kopš 2013.gada B.Trinīte ir CPLOL 
viceprezidente. 

Sadarbība ar Lietuvas Logopēdu asociāciju un Lietuvas Montesori asociāciju. 
 
Sadarbība ar visām LiepU struktūrvienībām tiek realizēta nepārtraukti tādējādi nodrošinot 
programmas kvalitāti, tālāku attīstību un ilgtspēju.  
 
Sadarbība ar starptautiskām organizācijām ir atspoguļota 2017./2018. studiju gada 
pašnovērtējuma ziņojuma visa studiju virziena “Izglītība” kontekstā. 
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3. Studentu sasniegumi 

SP Logopēdija 2.-4.kursa studentes ar LiepU PSDF atbalstu piedalījās Pelču speciālās 
internātpamatskolas - attīstības centra konferencē Krāsaino un silto smilšu stāsti (26.10.2017.) 
kā klausītājas.  

Studiju programmas Logopēdija 4.kursa studentes iesaistījās LiepU un RSU forumā 
“Atvērta skola - sākums atvērtai sabiedrībai” (11.10 - 01.11.2017.) un studiju programmas 
docētājas G.Tomeles vadībā sagatavoja un uzstājās ar  prezentāciju “Skolotāja logopēda loma 
iekļaujošas sabiedrības veidošanā”. 

SP Logopēdija 3.kursa studentes sagatavoja informatīvo materiālu veltītu Eiropas 
Logopēdijas dienai, kas informēja sabiedrību par  2018.gada tēmas ”Augmentatīvā & alternatīvā 
komunikācija” aktualitātēm. Sagatavotais materiāls tika prezentēts LiepU foajē (06.03.2018.) un 
elektroniski pārsūtīts logopēdijas speciālistiem. 

SP Logopēdija 2.kursa studentes iesaistījās Liepājas Universitātes pasākumā „Roku rokā ar 
studentu” (05.-25.03.2018.). Studentes ēnoja 4 skolnieces. 

Liepājas Universitātes studentu zinātnes un radošuma dienu ietvaros tika organizēts un 
realizēts LiepU PSDF Logopēdijas centra 11.zinātniski praktiskais seminārs “Pētījumi 
logopēdijā - studentu zinātniskie lasījumi” (14.03.2018.). SP Logopēdija 4.kursa studentes 
piedalījās ar zinātniskajiem lasījumiem par zinātniski pētnieciskās darbības rezultātiem bakalaura 
darba ietvaros 2017./18. studiju gadā un tālākās pētnieciskās darbības plānojumu (E.Karpa, 
V.Krauze, M.Kuzmina, E.Mahte, M.Makarova, L.A.Segliņa, D.Stankute, G.Šteindale). 1., 2., 3. 
kursa studentes piedalījās kā klausītājas, savukārt programmas docētājas (G.Tomele, B.Trinīte, 
M.Domiceviča, Z.Tumševica) kā darbu zinātniskās vadītājas un recenzentes. 

Runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstāde PSDF Logopēdijas centrā (14. - 
24.03.2018.). Izstādes materiālus sagatavoja SP Logopēdija 1. – 4.kursa studentes.  

SP Logopēdija 1.-4.kursa studentu dalība konferencē 15. starptautiskā zinātniskā 
konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva (11.05.2018., Liepāja, LiepU) kā 
klausītājām.  

Divas otrā kursa studentes Elīna Lasmane un Evija Budiča - Krūmiņa piedalās PostDoc 
projekta pētījumā “Skaņu pastiprinošās sistēmas Certes PentaClass ietekmes izvērtējums uz 
skolotāju balss parametriem” un “Skaņu pastiprinošās sistēmas Certes PentaClass ietekmes 
izvērtējums uz verbālo instrukciju izpratni skolēniem” (B.Trinītes vadībā). 

E. Lasmane un E. Budiča - Krūmiņa iesaistās B.Trinītes grāmatas “Balss ergonomikas 
novērtējums darba vietā” izveidē (publikācija plānota 2019.gadā). 

Trīs ceturtā kursa studentes Valda Krauze, Marina Kuzmina, Lāsma Aina Segliņa 
bakalaura darba izstrādes laikā 2017./2018. studiju gadā veica “Valodas agrīnā novērtējuma 
testa pacientiem ar iegūtiem galvas smadzeņu bojājumiem” aprobāciju latviešu valodā B.Trinītes 
vadībā. Studentu bakalaura darbu tēmas: 

 Valda Krauze. Rakstu valodas traucējumi iegūtu galvas smadzeņu bojājumu 
gadījumā*Written language disorders as a result of traumatic brain injury (zinātniskā 
vadītāja B.Trinīte); 

 Marina Makarova. Valodas sapratnes traucējumi iegūtu galvas smadzeņu bojājumu 
gadījumā*Language perception disorders as a result of traumatic brain injury 
(zinātniskā vadītāja B.Trinīte); 

 Lāsma Aina Segliņa. Spontānās runas traucējumi iegūtu galvas smadzeņu bojājumu 
gadījumā*Spontaneous speech disorders asaresultof traumatic brain injury (zinātniskā 
vadītāja B.Trinīte). 

Bakalaura darba ietvaros veiktās testa aprobācijas rezultāti tiks iekļauti grāmatā (izdošana 
plānota 2019.gadā). 
 

Liepājas Universitātes PSDF Logopēdijas centra 11.zinātniski praktiskais seminārs 
„Pētījumi logopēdijā – studentu zinātniskie lasījumi”. Liepājas universitātes studentu zinātnes un 
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radošuma dienu ietvaros 14.03.2018.LiepU PSDF studiju programmas Logopēdija 4.kursa 
studentu zinātniskie lasījumi par zinātniski pētnieciskās darbības rezultātiem bakalaura darba 
ietvaros 2017./18. studiju gadā un tālākās pētnieciskās darbības plānojumu (SP Logopēdija 
4.kursa studentes E.Karpa, V.Krauze, M.Kuzmina, E.Mahte, M.Makarova, L.A.Segliņa, 
D.Stankute, G.Šteindale). 

Runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstāde PSDF Logopēdijas centrā (14. - 
24.03.2018.). Izstādes materiālus sagatavoja SP Logopēdija 1. – 4.kursa studentes.  

15. starptautiskā zinātniskā konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva, 
11.05.2018., Liepāja, LiepU: SP Logopēdija 1.-4.kursa studentu dalība konferencē kā 
klausītājām. 
 
4. Erasmus 

Programmas pašnovērtējuma pārskata periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada 
jūnijam neviena no studija programmas Logopēdija studentēm nav piedalījusies Erasmus 
studentu mobilitātes programmās. 2018.gada pavasarī ir apstiprināti 3 studentu pieteikumi 
Erasmus studentu mobilitātes programmai 2018./2019. studiju gadā (studijas rudens semestrī 
Lessius Universitātes (Beļģija) starptautiskajā Logopēdijas programmā). 
 
 
 
5. Docētāji  

Atbilstoši 2017./2018. gada studiju programmas plānā veiktajām izmaiņām programmas 
realizācijā ir iesaistīti jauni docētāji: 

 Dace Markus, Dr.habil.philol. (studiju kurss “Bērna valoda: sistēma, struktūra, 
norma”); 

 Agnese Krētaine, Mg.sc.sal. (studiju kurss “Cilvēka kustību attīstības pamati”); 

 Studiju programmas docētājas (Zane Tumševica, Gundega Tomele) ir iesaistījušās LiepU 
Mūžizglītības nodaļas pedagogu tālākizglītības kursos izstrādājot programmas un lasot lekcijas 
logopēdijas jomā, tādējādi sniedzot atbalstu logopēdijas profesionāļu mūžizglītības 
nodrošināšanā un logopēdijas aktualitāšu popularizēšanā. 

No 2017. gada septembra LiepU tiek realizēts ERAF projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 
“Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un 
verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 
ietvaros.To īsteno LiepU PSDF studiju programmas Logopēdija docētāja un Logopēdijas centra 
Runas un balss izpētes laboratorijas vadītāja, Dr.med. Baiba Trinīte. 

Baiba Trinīte piedalījās Hamburgas Latviešu biedrības seminārā “Es gribu būt 
latvietis!”(21.02.2017., Hamburga, Vācija). Pasākumā tika nolasīta lekciju par bilingvāla un 
multilingvāla bērna valodas attīstības gaitu un to ietekmējošajiem faktoriem, izvērtējot konkrētus 
piemērus par latviešu valodas apguvi un saglabāšanu Vācijā. 

Gundega Tomele Liepājas Universitātes studentu zinātnes un radošuma dienu ietvaros 
organizēja LiepU PSDF Logopēdijas centra 11.zinātniski praktiskais semināru “Pētījumi 
logopēdijā - studentu zinātniskie lasījumi” (14.03.2018.) un Runas un valodas traucējumu 
korekcijas materiālu izstādi PSDF Logopēdijas centrā (14. - 24.03.2018.). SP Logopēdija 
programmas docētājas (G.Tomele, B.Trinīte, M.Domiceviča, Z.Tumševica) seminārā piedalījās 
kā darbu zinātniskās vadītājas un recenzentes. 

Gundega Tomele piedalījās 15. starptautiskās zinātniskās konferences Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva (11.05.2018., Liepāja, LiepU) organizēšanā un realizēšanā kā 
konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja un darba grupas vadītāja, kā arī nolasīja referātu 
„Runas un valodas attīstības traucējumu profilakses nozīme”.  

Gundega Tomele piedalījusies starptautiskā zinātniski - praktiskajā konferencē 
Ратнеровские чтения. ХХI век и возможности клинической психоневрологии (28.-
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29.05.2018., Kazaņa, Krievija) ar referātu “Речевая стимуляция в коннцепции 
М.Монтессори”. 

Maruta Zvirbule 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva (11.05.2018., Liepāja, LiepU) nolasīja referātu „Valodas attīstīšana bērniem ar 
dzirdes traucējumiem”. 
         Baiba Trinīte piedalījusies ar referātiem sekojošās konferencēs: 

 Noise, working practice and voice disorders in teachers. B.5th congress of Baltic States 
SLTs Alternative and Augmentative Communication: More Than Words (26.-
27.04.2018., Siauliai, Lithuania); 

 The impact of voice ergonomics on teachers voice quality. 10th European Congress of 
Speech and Language Therapy (10.-12.05.2018., Cascais, Portugal); 

 Voice characterization in teachers and non-teacher with and without self-reported voice 
disorders.10th European Congress of Speech and Language Therapy (10.-12.05.2018., 
Cascais, Portugal); 

 The studies of teachers voice ergonomics in Latvia: what is done and where are we 
going.7th Baltic Otorhinolaryngology Congress (07.-09.06.2018., Riga, Latvia); 

 Starpdisciplināra sadarbība pacientu ar rīšanas traucējumiem aprūpē. Pirmā Baltijas 
valstu Paliatīvās aprūpes vasaras conference (03.-05.08.2018., Liepāja). 
 

 
15. starptautiskā zinātniskā konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva, 11.05.2018., 
Liepāja, LiepU: G.Tomele konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja, 
referāts „Runas un valodas attīstības traucējumu profilakses nozīme”; 
Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem 

Studiju programmas absolventi pārsvarā ir nodarbināti iegūtajā profesijā vai radniecīgā 
profesijā. Laika posmā no 2013. gada jūnija līdz 2016. gada jūnijam studiju programmu ir 
absolvējuši 30 studenti. 2014.gadā studentu eksmatrikulācija nenotika. 80% programmas 
absolventu strādā atbilstoši LiepU piešķirtajai kvalifikācijai, tas ir, logopēdijas jomā izglītības 
sistēmā (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās un sociālās aprūpes iestādēs). 10% absolventu 
strādā radniecīgās, tas ir, speciālās un pirmsskolas pedagoģijas jomās. Savukārt 3 (10%) 
absolventes pēc studiju programmas absolvēšanas nestrādā apgūtajā vai radniecīgā profesijā – 
viena absolvente ir bērna kopšanas atvaļinājumā, viena strādā neradniecīgā profesijā, par vienu 
absolventi nav informācijas. 

2017.gada jūnijā studiju programmu Logopēdija absolvēja 11 studentes. Visas absolventes 
jeb 100% ir nodarbinātas iegūtajā profesijā – pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās un veselības 
aprūpes iestādē. Trīs absolventes papildus ir nodarbinātas privātajā sektorā (atbilstoši iegūtajai 
kvalifikācijai). Dati iegūti studiju programmas direktorei personīgi komunicējot ar studiju 
programmas absolventēm 2017. un 2018.gada septembrī. 

Programmas pašnovērtējuma pārskata periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada 
jūnijam studiju programmu Logopēdija ir absolvējušas 7 studentes. Visas absolventes jeb 100% 
ir nodarbinātas iegūtajā profesijā – pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās un sociālās aprūpes 
iestādē. Dati iegūti studiju programmas direktorei personīgi komunicējot ar studiju programmas 
absolventēm 2018.gada novembrī. 

Pēdējos divos gados vērojama pozitīva tendence - visas absolventes pēc LiepU studiju 
programmas Logopēdija absolvēšanas ir nodrošinātas ar darbu un strādā atbilstoši iegūtajai 
kvalifikācijai. 
 
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 
ir bijuši)  
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Ieteikumi Risinājumi iepriekšējās akreditācijas ieteikumiem 

Kvalitāte 
Uzlabot  
e-studiju un  
e-materiālu 
izmantošanu  

• Studiju gada programmas studentiem pieejami studiju kursu materiāli moodle 
studiju vidē (piemēram, Akustiskā un artikulārā fonētika, Skaņu izrunas 
traucējumi). Moodle vidē tiek ievietoti studiju materiāli, veikts studentu 
patstāvīgais darbs un uzturēta diskusija dažādos studiju kursos. 

• Katrai studiju programmas studentu grupai ir izveidota sava elektroniskā adrese 
informācijas nodošanai un apmaiņai, studiju materiālu ievietošanai, patstāvīgo 

darbu uzdevumu iesūtīšanai. 
Attīstīt sadarbību 
ar darba devējiem 

• Darba devēji tiek iesaistīti prakšu nodrošināšanā un prakšu rezultātu 
izvērtējumā (sniedzot rakstisku studenta prakses norises raksturojumu un 
izvērtējumu, piedaloties prakses aizstāvēšanas konferencēs vai ar studiju 
programmas direktores telefonisku/elektronisku saziņu ar prakses vietas 
konsultantu). 

• Darba devēji piedalās Valsts pārbaudījumu komisijās (bakalautaa darbu 
aizstāvēšanā un kvalifikācijas eksāmenos). 

• Ir noslēgti LiepU sadarbības līgumi:  
• SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” (8.jūnijs, 2016.gads); 
• Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi (21.marts, 2016.gads); 
• Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi par Pedagogu aizvietošanas un 

studentu brīvprātīgā darba dienestu (2016.gada 21. marts); 
• Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” (2013.gada 1.martā). 

• Liepājas Universitātes studiju programmas Logopēdija kvalitāti atspoguļo darba 
devēju un prakses konsultantu regulārais novērtējums par studentu praktiskajām 
un teorētiskajām zināšanām, studiju kursu satura un realizāciju, to apspriešanu 
semestru noslēgumā gan studentu, gan akadēmiskā personāla līmenī. 

• Notiek sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, ar Latvijas 
logopēdu asociāciju (LLA) – studiju programmā iesaistītie mācību spēki ir tās 
biedri, savukārt, B.Trinīte – valdes priekšsēdētāja. Studiju programmas docētāji 
piedalās LLA semināru organizēšanā un vadīšanā. 

• LiepU studiju programmas Logopēdijas docētāji sadarbojas ar Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvaldi, Liepājas Logopēdu metodisko apvienību, LiepU 
Mūžizglītības nodaļu piedaloties semināros, pedagogu tālākizglītības kursos un 
Mazās akadēmijas lekcijās. 

• Ir izveidojusies laba sadarbība ar organizācijām un institūcijām, kas nodrošina 
studentu prakses vietas – Liepājas Reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības 
pārvaldi, VSAC „Kurzeme” filiāli „Liepāja”, Liepājas pilsētas un Kurzemes 
reģiona pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm. Ir labas atsauksmes par 
studentu sagatavotību no citiem valsts reģioniem – Rīgas, Zemgales, Vidzemes, 
Latgales. 

Palielināt 
akadēmiskā 
personāla 
atbalstu 
studentiem 
prakses laikā 

• LiepU ir izveidota mūsdienīga materiālā bāze, spēcīga akadēmisko un 
profesionālo mācību spēku komanda sekmīgai un ilgtspējīgai studiju 
programmas Logopēdija realizācijai, ir izveidots sadarbības tīkls un noslēgti 
sadarbības līgumi ar organizācijām, kas nodrošina studentu prakses vietas 
Liepājā – Liepājas Reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības pārvaldi, VSAC 
„Kurzeme”. 

• LiepU mācībspēki sniedz metodisko atbalstu speciālistiem un studentiem 
prakses vietās, kā arī ir iespējams saņemt individuālās konsultācijas LiepU 
Logopēdijas centrā vai e-vidē pie prakses vadītājām G.Tomeles un B.Trinītes. 
Prakses izvērtējums, studentu un prakses vietu pārstāvju ierosinājumi tiek 
apspriesti prakses konferencēs pēc katras prakses noslēguma. 

Studentu  
reflektivitāte  

• Studiju programmas Logopēdija studenti iesaistās LLA un Eiropas logopēdu 
dienas aktivitātēs – katru gadu studenti sagatavo prezentāciju, kas Eiropas 
Logopēdu dienā tiek prezentēta LiepU foajē, elektroniski izsūtīta logopēdijas 
speciālistiem, absolventiem un institūcijām. 

• Studiju programmas studenti piedalās LiepU PSDF Logopēdijas centra 
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rīkotajos semināros ar referātiem, prezentācijām un zinātniskajiem pētījumiem 
logopēdijas jomā – vismaz vienu reizi gadā. 

• Studiju programmas studenti piedalās LiepU PSDF Logopēdijas centra rīkotajās 
logopēdiskās korekcijas un didaktisko materiālu izstādēs – reizi gadā. 

• Refleksija par studiju procesa organizāciju un norisi tiek pausta ikgadējās 
aptaujās un tikšanās reizēs ar programmas direktori. 

LiepU 
bibliotēkas datu 
bāzes 
izmantošana 
studiju darbu 
rakstīšanā 

• Ir precizēti studentu bakalaura darbu vērtēšanas kritēriji, tajos iekļaujot arī 
kritērijus darba prezentēšanai. Vērtēšanas kritēriji ir publiskoti un pieejami 
universitātes mājas lapā (www.liepu.lv), sadaļā „Studentiem” – „Studiju darbu 
rakstīšana”, kur ietverta obligāta prasība datu bāzu izmantošanai un literatūras 
avotiem svešvalodās.  

• Darbs ar zinātniskajām datu bāzēm tiek realizēts arī studiju kursu realizācijā un 
studiju kursu aprakstos datu bāzes ir norādītas kā mācību informācijas avots. 

• Regulāri LiepU bibliotēkagan elektroniski, gan LiepU mājas lapā informē par 
datu bāzu abonēšanu un iespējām tās izmantot. 

• Tiek rīkoti semināri apmācībai darbam ar datu bazēm. 
Studentu un 
docētāju 
svešvalodu 
zināšanas  

• Akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanu spektrs aptver angļu, vācu un krievu 
valodas. Programmas realizācijā iesaistītie docētāji var sagatavot studiju 
programmas kursus kādā no svešvalodām, kā arī ir pietiekamas valodu prasmes 
un pieredze lekciju ciklu docēšanā angļu, vācu vai krievu valodās. Valodu 
prasmes un to līmenis norādīts katra docētāja CV. 

• Studenti svešvalodu prasmes profesionālās terminoloģijas lietošanā uzlabo 
studiju kursā „Svešvaloda”, kā arī logopēdijas studiju kursu ietvaros lasot, 
analizējot un prezentējot informāciju, kas iegūta no literatūras avotiem 
svešvalodā.  

Akadēmiskā 
personāla 
metodoloģiskās 
zināšanas un 
prasmes  

• Studiju programmas docētāji ir pabeiguši (2013.g. B.Trinītei piešķirts doktora 
grāds medicīnā), turpina promocijas darbu izstrādi (G.Tomele) vai turpina 
studijas doktorantūrā (D.Berloviene). Promocijas darbu izstrāde ir saistīta ar 
logopēdijas jomu.24 25  

• Studiju programmas docētāji regulāri piedalās starptautiskās un valsts mēroga 
zinātniskajās konferencēs, regulāri publicē zinātniskos rakstus logopēdijas 
jomā, piedalās kvalifikācijas paaugstināšanu kursos, semināros un mobilitātes 
programmās – skatīt docētāju CV un Publikāciju veidlapas.  

• Studiju programmai ir sadarbība ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko 
Universitāti, piesaistot vieslektorus studiju programmas realizācijā: S.Voitkāne 
(Neiropsiholoģija), S.Tūbele (Runas un valodas novērtēšanas metodes), 
J.Dehtjars (Runas un dzirdes fizikālie pamati). Ir spēkā 2005. gada 25. 
novembrī noslēgtais beztermiņa sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti 
(RSU). 

• Studiju programmas Logopēdija studentu pētnieciskās prasmes nodrošina: 
studiju kurss „Pētījumu metodoloģija”(2KRP), Studiju darbi (3 studiju darbi, 
kopā – 6 KRP). Programma akcentē pētniecībā balstītas studijas, ko apliecina 
studiju darbu un bakalauru darbu rakstīšanai izvirzītās prasības un sasniedzamie 
rezultāti. 

Resursi 
LiepU resursi ēku 
un mēbeļu 
atjaunošanai 
 

• LiepU ir realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda 1.2.1.1. aktivitātes projekts 
„Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju 
programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu 
apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Ir 
izremontētas 30 auditorijas ar koplietošanas telpām, aprīkotas telpas ar 
mēbelēm, 3 mācību laboratorijas aprīkotas ar nepieciešamajām iekārtām un 
aprīkojumu, kā arī veikti bibliotēkas modernizēšanas pasākumi.  

• Universitātes vide ir kļuvusi fiziski pieejama personām ar kustību traucējumiem 

                                                             
24 Trinīte, B. Balss traucējumi pedagogiem: izplatība, riska faktori, psiho-sociālā  ietekme. 

25 Tomele, G. Valodas attīstība un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā. 



161 
 

un vājredzību. Mācību ēkās ir ierīkoti pandusi un lifts, uz kāpņu lenteri ir 
izvietotas zīmes braila rakstā. 

• Darbu turpina 2011.gada decembrī ERAF projekta „Liepājas Universitātes 
infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju 
kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu 
vides pieejamību” (Nr.2010/0107/3dp/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010) ietvaros 
izveidotā LiepU Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorija, kas 
atrodas Liepājas Reģionālajā slimnīcā un ir apgādāta ar Baltijas valstīs 
modernāko aparatūru (aprīkojuma saraksts skatāms akreditācijas kopā). 

• Darbu turpina Logopēdijas centrs, kurā ir veikts telpu remonts, kas nodrošina 
estētiskus studiju un pētniecības apstākļus. Projekta ietvaros studiju 
programmas Logopēdija studiju procesa uzlabošanai un modernizēšana ir 
iegādāts dators, multimediju projektors, projektora ekrāns un piecas 
multimediju izglītības programmas (LC aprīkojuma saraksts skatāms 
akreditācijas kopā). 

Neliela bibliotēka 
 

• LiepU bibliotēka ir 92 vietas, kurās studenti var strādāt (lasītava, elektronisko 
resursu lasītava, telpa grupu darbiem). 

• Studiju programmas Logopēdija studenti var izmantot LiepU PSDF LC 
resursus un telpas.  

• Akadēmiskās un profesionālās informācijas pieejamību studentiem nodrošina 
LiepU mājas lapa (www.liepu.lv).  

• LiepU abonētās datubāzes ir norādītas www.liepu.lv sadaļā elektroniskie 
resursi.  

Nepietiekams 
grāmatu skaits 
svešvalodās 

• Lai nodrošinātu studiju kvalitāti un uzlabotu studentu svešvalodas lietošanas 
prasmes, regulāri tiek papildināti LiepU bibliotēkas krājumi ar jaunāko mācību 
literatūru un periodiku logopēdijā gan latviešu, gan svešvalodās. Profesionālā 
un mācību literatūra logopēdijā vai tai radniecīgajās jomās tiek piedāvāta 
latviešu, krievu, vācu un angļu valodās.  

• Lai nodrošinātu vispusīgu informāciju par logopēdijas aktualitātēm pasaulē, no 
2012. gada LiepU lasītavā ir pieejama periodika svešvalodās – krievu un vācu 
valodās.26 

• LiepU abonē tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „EBSCO eBooks”, „EBSCO”, 
„Science Direct”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web of 
Science”, kuras ir pieejamas arī ārpus augstskolas telpām, kopumā izglītībā un 
pedagoģijā ir pieejami vairāk kā 1000 žurnāli. 

Ilgtspēja 
LiepU darba 
tirgus izpēte 
reģiona mērogā  

• LiepU notiek regulāras darba devēju aptaujas.  
• Reģiona darba tirgus izpētes rezultātā LiepU studiju programmas ir 

pilnveidotas. Programmu pilnveidi noteic arī reģionālās universitātes statuss un 
līdzdarbība Kurzemes reģionam būtisku jautājumu risināšanā, kas definēti 
„Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 
(2011 -2018).  

• Reģiona darba tirgus situācija atspoguļota pētījumā „Darba tirgus specifisko 
reģionālo problēmu identificēšana un pasākumu izstrādāšana reģionālā darba 
tirgus konkurētspējas stiprināšanai” (ESF „Ieguldījums tavai nākotnei”, Rīga 
2014). 

LiepU ilgtspējas 
stratēģijas 

• Liepajas Universitātes Stratēģija 2016.-2020.gadam. Apstiprināta LiepU Senāta 
sēdē 2016. gada 20.jūnija sēdē, protokols Nr.11. Pieejama: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

e-studiju 
pilnveide 

•  LiepU mācībspēkiem un studentiem ir iespējams saņemt konsultācijas un 
regulāru palīdzību pie moodle administratora (luo@liepu.lv). 

Sadarbība 
Ārējās sadarbība  • Tiek īstenota viesprofesoru un ārvalstu docētāju piesaiste studiju un 

pētnieciskajā darbībā gan ERASMUS mobilitātes ietvaros, gan atbalstīta ar 
                                                             
26 Forum Logopädie, Zeitschrift des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V., ISSN 0932-0547; 
  Логопед, научно методический журнал, ISSN 2218-5089 
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Liepājas pilsētas domes finansiālu atbalstu. Studiju programmas Logopēdija 
studenti ir piedalījušies vieslektoru lekcijas: 2013./2014.studiju gadā - Mogens 
Larsen Stenderup (University College of Northem Jutland, Dānija), Inga 
Šimkute (Šiauliai University, Lietuva), 2014./2015. – Ivars Veits (Vācija), 
2015./2016. – Cristina Dravins (Lundas Universitāte, Zviedrija), prof.Lien 
Martens (Lessius Universitāte, Beļģija). 

• LiepU tiek veicināta akadēmiskā personāla mobilitāte ar mērķi uzlabot studiju 
kvalitāti, atjaunot un paaugstināt akadēmiskā personāla kvalifikāciju.  

• LiepU (studiju programma „Logopēdija”) no 2010. – 2013.g. bija NetQues 
projekta dalībniece. NetQues projekta ietvaros tika realizēta Logopēdijas 
izglītības programmu standartu un kvalitātes harmonizācija (www.netques.eu). 
NetQues projektā piedalījās 65 partneri, kas pārstāvēja AII no 27 Eiropas 
Savienības valstīm, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes un Turcijas. Projekts tika 
finansēts no ERASMUSENWA Mūžizglītības programmas (Nr. 177075-LLP-1-
2010-1-FR-ERASMUSENWE). Projekta koordinators bija Eiropas Logopēdu 
asociācija (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de 
l'Union Européenne / Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language 
Therapists and Logopedists), kā patstāvīgās Izglītības komisijas locekle kopš 
2006.gada ir LiepU studiju programmas Logopēdija docente B.Trinīte. Kopš 
2013.gada B.Trinīte ir CPLOL viceprezidente 

• 2013./2014.studiju gada pavasara semestrī divas studiju programmas Logopēdija 
studentes A.Strazdiņa un A.Saulīte studēja Granādas Universitātē (Spānija) 
Erasmus studentu mobilitātes programmas ietvaros. 

• 2013./2014.studiju gada pavasara semestrī divi studenti Xanthippi Sioki un 
Ioannis Strapelis no Technological Educational Institute of Epirus (Grieķija) 
Erasmus studentu mobilitātes programmas ietvaros studēja LiepU PSDF studiju 
programmā Logopēdija.  

• 2014./2015. studiju gada rudens semestrī studiju programmas studente 
L.Kalniņa rudens semestrī studēja Technological Educational Institute of Epirus 
(Grieķija). 

• ERASMUS programmas ietvaros noslēgti bilaterālie sadarbības līgumi ar 
Lessius Universitāti (Beļģija). Šī sadarbības līguma ietvaros 2014./2015. studiju 
gada rudens semestrī divas studentes L.Janovska un D.Veļģere mācījās Lessius 
Universitātes starptautiskajā Logopēdijas programmā. 

 Sadarbība ar 
absolventiem 

• Studiju programmas Logopēdija attīstību un izaugsmi sekmē regulāra tās 
darbības izvērtēšana, kurā tiek iesaistīti studējošie un absolventi. Vērtēšana tiek 
veikta atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai 
(http://kvs.liepu.lv/procedura.php?procedura=29). Dati ir pieejami LiepU 
kvalitātes vadības sistēmā, programmas direktori tos analizē, izvērtē, veic 
nepieciešamās izmaiņas un prezentē programmu pašnovērtējumos. 

• Papildus tiek veiktas arī neformālās studentu un absolventu aptaujas – 
studiju programmas direktore elektroniski sazinās ar absolventiem un veic 
studiju programmas izvērtējumu. 2017./2018. gada absolventi ir apmierināti ar 
iegūtajām zināšanām un prasmēm, par ko liecina gan aptaujas dati, gan augstie 
nodarbinātības rādītāji profesijā - 100%. 

• Pēc 2015. un 2016. gada absolventu ierosinājumiem 2017./2018. studiju 
gadā tika pārtraukta studiju kursa „Loģika” docēšana, jo studiju kursa saturs 
neatbilst studiju programmas specifikai, kā arī divi studiju kursi tiks apvienoti 
vienā „Informācijas tehnoloģijas logopēdijā” un tā realizācija notiks 1.semestrī, 
lai būtu nepieciešamās pamatprasmes IT lietojumā jau studiju procesa sākumā. 
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Pielikumi 
 
1. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju kursu aprakstus skatīt studiju programmas Logopēdija akreditācijas kopā. Tie visi 
ir pārskatīti un atjaunoti 2016./2017.studiju gadā. Studiju kursu apraksti ir pieejami arī Lais un 
moodle sistēmā.  
 
2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir 
reglamentēta profesija 

Studiju programma Logopēdija izstrādāta balstoties uz Skolotāju profesijas standartu27 
(apstiprināts ar IZM 2004.gada 27.februāra rīkojumu Nr.116), papildus ņemot vērā Skolotāja 
logopēda (profesijas kods 235201) amata aprakstā (saskaņots IZM 2016.gada 6.septembrī, 
apstiprināts LLA valdes sēdē 2016.gada 5.septembrī)28 minētās prasības, kā arī CPLOL definētās 
studiju procesā apgūstamās logopēda kompetences.29 

Skolotājs logopēds ir pedagogs, kurš ieguvis atbilstošu augstāko izglītību specialitātē un 
nepārtraukti turpina izglītoties atbilstoši jaunākajām aktualitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un 
specialitātē vienotajā Eiropas izglītības telpā. Skolotājs logopēds veic runas, valodas un/vai 
rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un 
profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā (MK noteikumi Nr.468, pieņemti 
2014.gada 12.augustā)30 valodas jomā izvirzīto kompetenču (komunikatīvā kompetence, valodas 
kompetence, sociokultūras kompetence)31 apgūšanu. Pirmsskolas izglītības iestādēs 
strādājošajiem skolotājiem logopēdiem saistoši ir Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām32. Daļēji skolotāja logopēda darbu reglamentē Noteikumi par vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām (MK noteikumi Nr.710, pieņemti 2012.gada 16.oktobrī)33. Strādājot 
izglītības sistēmā, skolotāja logopēda profesionālo darbību nosaka Valsts izglītības sistēmas un 
skolotāju darbību reglamentējošie dokumenti un darba likumdošana. 

Balstoties uz skolotāja logopēda profesijas būtību, studiju programma veidota atbilstoši 
Skolotāja profesijas standartam. Studiju programmas saturs nodrošina to zināšanu un prasmju 
apguvi, kas nepieciešamas, lai skolotājs logopēds varētu realizēt savus profesionālos 
pienākumus, strādājot ar dažāda vecuma izglītojamajiem. Studiju laikā (teorētiskajās un 
praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, semināros, praksē) studējošie apgūst prasmi 
adaptēt mācību programmas izglītojamajiem ar runas, valodas, komunikācijas un/vai rakstu 
valodas traucējumiem, apgūst prasmi atpazīt, novērot, noteikt, pētīt un koriģēt izglītojamo runas 
un valodas funkcijas attīstības traucējumu izpausmes, apgūst specifiskas, katram individuālajam 
traucējumu korekcijas gadījumam nepieciešamās logopēdiskās tehnoloģijas un prot tās pielietot 
praksē, apgūst prasmi veikt individuālo un mazo grupu (līdz četriem izglītojamajiem) korekcijas 
darbu, apgūst prasmi izmantot augmentatīvās un alternatīvās komunikācijas metodes, apgūst 
prasmi veikt valodas attīstības dinamikas izpēti. Iekļaujošās izglītības kontekstā studenti apgūst 
prasmi izglītojamajiem ar valodas traucējumiem nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus 
un strādāt atbalsta komandā34, kā arī apgūst prasmi sekmēt sociālo un pedagoģisko 

                                                             
27 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0238.pdf 
28 http://logopedi.lv/faili/faili/2016/logopeda%20amata%20apraksts_05%2009%2016.pdf 
29 http://cplol.eu/images/Documents/education/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf 
30 http://likumi.lv/doc.php?id=268342 
31 http://likumi.lv/doc.php?id=268342#piel2&pd=1 
32 http://likumi.lv/doc.php?id=250854 
33 http://likumi.lv/doc.php?id=252163 
34 http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/atb_komandas_organizacija.pdf 
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integrāciju/iekļaušanu. Studējošie apgūst prasmi ievērot toleranci pedagoģiski koriģējošā procesa 
diferenciācijā un individualizācijā, atbilstoši izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 
Studiju laikā students apgūst prasmes plānot savu profesionālo darbību, sastādīt logopēdijas 
nodarbību/korekcijas stundu grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai un izglītības iestādes specifikai, apgūst prasmes sadarboties ar 
pedagogiem un speciālistiem, konsultēt un iesaistīt vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā.  

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes bakalaura studiju programma Logopēdija ir 
izveidota atbilstoši MK noteikumiem Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” (izdoti 26.08.2014.)35. 

Studiju programma Logopēdija atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
(OLPAI) valsts standartā definētiem stratēģiskiem mērķiem un uzdevumiem. Tā nodrošina valsts 
ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas OLPAI studijas, kā arī nodrošina 
nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski 
piemērojamas profesionālās studijas. Programmas realizācijas gaitā tiek īstenoti sekojoši 
uzdevumi – izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus logopēdijā, kuri būtu 
konkurētspējīgi mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, kā arī 
īstenot logopēdijas padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunus un 
pilnveidot esošās sistēmas produktus un tehnoloģijas, kā arī sagatavot jaunrades, pētnieciskajam 
un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. Bakalaura programmas obligātais saturs nodrošina visu 
zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības veikšanai, 
atbilstoši izpratnei par logopēda profesiju Eiropas Savienībā. Programmas apjoms ir 160 KRP, 
tās saturs un struktūra ir atbilstoša augstākminētajos noteikumos izvirzītajām prasībām ( skatīt 9. 
tabulu). 

 
3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 
Par 2017./2018.gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju 
periodam – 4 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 11 studenti, no kuriem 9 studē par valsts 
budžeta līdzekļiem un 2 par maksu studējošie. 

Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2016. – 2020. gadam ir 61 
336 EUR, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 50 536 EUR (t.sk. finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem), 
ieņēmumi no studiju maksas 10 800 EUR. 

Aprēķinos izmantotas 2016. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu studiju 
vietu) un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Logopēdija” jomā: 0,929734, kā 
arī izmaksu koeficients profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas 
studiju vietas izmaksas 2016. gadā ir 1239,44 EUR. Skatīt 2. tabulu. 

 
2.tabula 

 

                                                             
35 http://likumi.lv/doc.php?id=268761 
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LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1. kursam ir 1 350 EUR. 

Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam.  
Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 

2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010.gadā samazinātais finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem vidēji sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta studiju 
vietas izmaksām, turklāt studiju izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo reālās 
nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku minimālo algu valstī paaugstināja no 256 EUR 
līdz 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās komunālo pakalpojumu izmaksas (elektrība, 
apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju attīstība pieprasa paredzēt augstāku 
finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 
 
4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Salīdzinājumam izmantota pieejamā informācija par NetQues projekta ietvaros veiktā 
pētījuma rezultātiem (Summary profile of key features of SLT education across EU country).36 
NetQues projektā piedalījās 65 partneri, kas pārstāvēja AII no 27 Eiropas Savienības valstīm, 
Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes un Turcijas. Pētījums tika veikts laika posmā no 2010. līdz 
2013. gadam. 

Projekta rezultātu analīze liecina, ka logopēdijas speciālistu apmācība gan dažādas valstīs, 
gan vienas valsts dažādās augstskolās ir neviendabīga. Pārsvarā topošie logopēdi tiek apmācīti 
veselības aprūpes, pedagoģijas un filoloģijas fakultāšu studiju programmās. Eiropas Savienībā 
logopēdu izglītību var iegūt studējot universitātēs (Beļģijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, 
Lielbritānijā, Īrijā, Igaunijā, Itālijā u.c.), kā arī neuniversitātes tipa augstskolās (Beļģijā, 
Nīderlandē, Portugālē, Vācijā u.c.). Sekojot Boloņas deklarācijā nospraustajām vadlīnijām, 
daudzas Eiropas Savienības augstskolas ir veikušas reformas augstākās izglītības ieguvē 
logopēdijā. Studiju programmas ir strukturētas divos ciklos – pamatstudiju cikls (3 vai 4 gadi) un 
pēcdiploma studiju cikls (2 vai 1 gads). Profesionālā kvalifikācija tiek piešķirta pirmā cikla 
studiju noslēgumā. Piemēram, logopēdijas studijas pēc modeļa 3+2 tiek realizētas Igaunijā, 
Beļģijā, Francijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Polijā, Horvātijā u.c., savukārt 4+1 logopēdijas 
studiju modelis tiek piedāvāts daudzās Lielbritānijas, Īrijas augstskolās, Slovēnijā, Spānijā u.c. 
Studiju modelis 4+2 tiek piedāvāts Nīderlandē, Bulgārijā, Grieķijā u.c. Tikai pamatstudijas (3 vai 
4 gadi) tiek realizētas Austrijā, Kiprā, Francijā u.c. Izglītību logopēdijas jomā Eiropā var iegūt 
studējot Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātēs (Beļģija, Spānija, Igaunija, Vācija, Zviedrija 
u.c.), medicīnas fakultātēs (Itālija, Īrija, Zviedrija, Somija, Francija u.c.), valodniecības 
fakultātēs (Dānija, Nīderlande), kā arī citās fakultātēs vai augstskolu struktūrvienībās (piemēram, 
Izglītības zinātņu institūtos). Daudzās Eiropas valstīs studenti iegūst bakalaura grādu logopēdijā.  

LiepU studiju programma Logopēdija ir vienīgā bakalaura programma Latvijā, kas piešķir 
bakalaura grādu logopēdijā un tāpēc objektīvs salīdzinājums ar Latvijā realizētajām 
programmām nav iespējams. Līdzīgu otro kvalifikāciju piešķir Latvijas Universitātes studiju 
programma Speciālās izglītības skolotājs un logopēds. Analizējot pieejamos datus par logopēda 
profesijas ieguvi Eiropas augstskolās, tika konstatēts, ka pilnīgi identiski programmu nav.  

LiepU otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju programma 3. tabulā ir salīdzināta ar 
Latvijas Universitātes (Latvija), Helsinku universitātes (Somija) un Tartu universitātes (Igaunija) 
studiju programmām.  

                                                             
36 http://www.netques.eu/wp-content/uploads/2013/10/ANNEX-II-Profile-Snapshots- 
key-features-of-EU-SLT-Education.pdf 
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3. tabula 
LiepU studiju programmas Logopēdija salīdzinājums ar citu augstskolu 

studiju programmām 

Valsts 
 
Kritērijs 

Liepājas 
universitāte 
(Latvija) 

Latvijas 
Universitāte 
(Latvija) 

University of 
Helsinki 
 (Somija) 

 University of Tartu 
 (Igaunija) 

Programmas 
nosaukums 

Logopēdija Speciālās izglītības 
skolotājs/ 
logopēds 

Logpopēdija 
(Logopedics) 

Speciālā pedagoģija 
+ Speciālā 
pedagoģija un 
logopēdija 

Fakultāte Pedagoģijas un 
sociālā darba 
fakultāte 

Pedagoģijas, 
psiholoģijas un 
mākslas fakultāte 

Faculty of 
Behavioural 
Sciences 

Izglītības zinātņu 
institūts 

Studiju līmenis Bakalaura 
programma 

Bakalaura 
programma 

Bakalaura/ 
Maģistra 
programma 

Bakalaura + 
Maģistra programma 

Studiju apjoms 160 KRP  
(240 ECTC) 

160 KRP 
 (240 ECTC) 

180/120 (ECTS) 
(300ECTS) 

180/120 (ECTS) 
(300ECTS) 

Studiju ilgums 4 gadi  9 semestri 3 +2 gadi 3 +2 gadi 
Noslēguma 
pārbaudījumi 

Bakalaura darbs/ 
kvalifikācijas 
eksāmens 

Bakalaura darbs/ 
kvalifikācijas 
eksāmens 

Bakalaura darbs un 
kvalifikācijas 
eksāmens/ 
Maģistra darbs 

Bakalaura darbs un 
kvalifikācijas 
eksāmens/ Maģistra 
darbs 

Piešķirtais 
grāds 

Profesionālais 
bakalaura grāds 
logopēdijā 

Profesionālais 
bakalaura grāds 
izglītībā 

Bakalaura grāds 
mākslā/Maģistra 
grāds mākslā 

Izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
logopēdijā 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Skolotājs logopēds Speciālās izglītības 
skolotājs un 
skolotājs logopēds 

Runas un valodas 
terapeits (pēc Mg. 
līmeņa studiju 
pabeigšanas) 

Logopēds 

 
Lai izdarītu korektus secinājumus par dažādu valstu Logopēdijas studiju programmu 

saturu, tika veikta studiju kursu saturiskā analīze, balstoties uz CPLOL izstrādāto standartu 
logopēdijas speciālistu izglītībai Eiropas Savienības augstskolās. LiepU studijas programmas 
Logopēdija atbilstība CPLOL standartam apkopota 4.tabulā. 

 
4. tabula 

LiepU studiju programmas Logopēdija atbilstība CPLOL izglītības standartam 
 

Revision of the Minimum Standarts for Education. 
Riga, 12 May 2007 

LiepU bakalaura studiju programma Logopēdija 

Biomedicīnas zinātnes: runas un valodas bioloģiskie 
pamati; anatomija un fizioloģija; runas un skaņas 
fizika; neiroloģija; otorinolaringoloģija; pediatrija; 
geriatrija; psihiatrija; ortodontija, audioloģija; 
foniatrija; ģenētika 

Cilvēka anatomija un fizioloģija; Runas dzirdes orgānu 
anatomija, fizioloģija un patoloģija; Runas un dzirdes 
fizikālie pamati; Cilvēka kustību attīstības pamati; 
Ģenētika; Neirofizioloģija; Bērnu neiroloģija; 
Pediatrija; Neiroloģija; Audioloģija; Bērnu 
psihopatoloģija; Psihoterapija; Psihiatrija; Ortodontija; 
Onkoloģija; Gerontoloģija; Mūzikas terapija; Mākslas 
terapija 

Valodniecības zinātnes: lingvistika; psiholingvistika; 
neirolingvistika; sociolingvistika; multilingvisms 

Akustiskā un artikulārā fonētika; Ortoepija un 
ortogrāfija; Valodas struktūra un semantika; 
Psiholingvistika; Komunikācijas  teorija un prakse; 
Bērnu valodas attīstība; Bērnu literatūra; Retorika; 
Svešvaloda 

Sociālās zinātnes: psiholoģija (attīstības, klīniskā, 
kognitīvā, sociālā); neiropsiholoģija; pedagoģija; 
socioloģija 

Vispārīgā pedagoģija; Speciālā pedagoģija; 
Androgoģija; Dzimtās valodas didaktika; Pirmsskolas 
darba metodika; Vispārīgā psiholoģija; Saskarsmes 
psiholoģija; Attīstības psiholoģija; Neiropsiholoģija; 
Klīniskā psiholoģija; Bērnu tiesību aizsardzība 
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Logopēdija: iegūtie un iedzimtie runas un valodas 
traucējumi; afāzija; neiromotorie traucējumi; balss 
traucējumi; runas tempa un ritma traucējumi; 
orofaringeālās funkcijas traucējumi; rakstu valodas 
traucējumi; kranofaciālie traucējumi; mācīšanās 
traucējumi; autisma spektra traucējumi; alternatīvā un 
augmentatīvā komunikācija, kompleksi funkciju 
traucējumi 

Ievads logopēdijā; Logopēdijas vēsture; Profesionālā 
ētika; Runas un valodas traucējumu novērtēšanas 
metodes; Skaņu izrunas traucējumi; Valodas 
traucējumi bērniem; Bērnu dizartrija; Orofaringeālās 
funkcijas traucējumi bērniem; Šķeltņu runa; Agrīnās 
attīstības logopēdija; Rakstu valodas traucējumi; Runas 
tempa un ritma traucējumi; Balss traucējumi; Iegūtie 
valodas traucējumi; Iegūtie runas un rīšanas 
traucējumi; Augmentatīvās un alternatīvās 
komunikācijas metodes; Latviešu nedzirdīgo zīmju 
valoda; Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu 
gadījumos; Logopēdiskā ritmika; Minhenes 
funkcionālās attīstības diagnostika logopēdijā 

Pētnieciskā darba prasmes: pētījumu metodoloģija; 
statistika; novērošanas, datu vākšanas, transkripcijas, 
novērtēšanas un analīzes prakse. 

Pētījumu metodoloģija; Statistikas metodes pētījumos; 
Studiju darbi logopēdijā I (bērnu logopēdija), II (skolas 
logopēdija), III (sazināšanās kompleksu funkciju 
traucējumu gadījumos). 

Prakse: prakses metodoloģijai jāaptver visi praktiskā 
darba aspekti: profilakse, novērtēšana, diagnosticēšana, 
iedarbība; prakses laikā jāiegūst praktiskā darba 
pieredze strādājot ar: bērniem un pieaugušajiem, visa 
veida runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. 

Logopēdiskā prakse I (logopēdiskā darba organizācija) 
Logopēdiskā prakse II (bērnu logopēdija) 
Logopēdiskā prakse III (audioloģija) 
Logopēdiskā prakse IV (skolas logopēdija) 
Logopēdiskā prakse V (sazināšanās kompleksu 
funkciju traucējumu gadījumos) 
Logopēdiskā prakse VI (klīniskā logopēdija) 
Logopēdiskā prakse VII (noslēguma prakse 
logopēdijā) 

 
Veicot logopēdijas studiju programmu analīzi Eiropas Savienības valstīs, tiek secināts, ka 

studiju programmas ilgtspējas nodrošināšanai ir jāizstrādā un jāsāk realizēt pilna cikla 
logopēdijas studijas – Universitātes līmeņa izglītību, kas balstīta uz Boloņas hartas 
pamatprincipiem. Pilna cikla Logopēdijas studijas būs veidotas pēc 4+1(2) principa, kur četrus 
gadus studenti studē profesionālā bakalaura programmā, turpinot studijas viena vai divu gadu 
maģistrantūrā. 

 
5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

 
Studiju programmā Logopēdija pašnovērtējuma pārskata periodā (2017./2018. studiju 

gads) kopējais studentu skaits ir 41 students. Studiju programma tiek realizēta tikai pilna laika 
studiju formā. Studentu sadalījums pa kursiem apkopots 5. tabulā. 

5. tabula 
Studentu sadalījums pa studiju programmām pārskata gada 1. oktobrī 

 
Kurss 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss Kopā 
Studentu skaits 9 14 10 8 41 

 
Pašnovērtējuma pārskata periodā pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 10, 

absolventu skaits – 7. 
 
6. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 
 

Saskaņā ar LiepU KVS noteikumiem, katru gadu pavasara semestra beigās tiek veikta 
studējošo vispārējās apmierinātības aptauja (pavasara semestra beigās). 

Studentu aptaujas ir anonīmas. Tajā ir iekļauti jautājumi par studiju procesu un tā kvalitāti, 
par studiju procesā iesaistīto struktūrvienību darbību un to darbinieku attieksmi pret studentiem, 
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par studentu attieksmēm studiju procesa laikā. Aptaujā tiek iesaistīti visi LiepU studenti – 
rezultāti atklāj situāciju fakultātē kopumā, kā arī sniedz ieskatu katrā programmā atsevišķi. Pilns 
aptaujas datu rezultātu apkopojums ir pieejams LiepU KVS. Tos izmanto programmas un 
fakultātes pašnovērtējuma izstrādē, bet aptaujas rezultātu kopsavilkums atspoguļojās 
Universitātes pašnovērtējumā. Fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem tiek dota 
iespēja savlaicīgi reaģēt studija procesa nepilnību gadījumos un tās novērst. Atsevišķos 
gadījumos studējošajiem ir papildus jāizskaidro studiju procesa specifika un neskaidrie 
jautājumi. 

KVS 2017./2018.studiju gadā organizētajā studiju programmas Logopēdija studentu 
aptaujā piedalījās 34 jeb 91,89% no 2017./2018.gada pavasara semestrī studējošajiem  1., 2., 3. 
un 4. kursa studentiem. Analizējot aptaujas rezultātus pašnovērtējuma ziņojuma ietvaros, netiek 
izskatīti visi aptaujas jautājumi, bet gan būtiskākie, kas varētu atklāt studentu apmierinātību un 
priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai. Lai optimizētu aptaujas rezultātu analīzi, atbildes uz 
jautājumiem tiek analizētas no trīs pamataspektiem.    
 
1. Programmas stiprās puses (ir norādītas tikai  3 visbiežāk atzīmētās):  

 programmas saturs un studiju kursu kvalitāte; 

 logopēdijas teorijas un prakses vienotība - iespēja teoriju nostiprināt praktiskajās 
nodarbībās, daudzveidīgās praksēs 

 lektori - profesionāli, kompetenti, “veido logopēdijas sistēmu Latvijā”. 

 
2. Programmas vājās puses ( ir norādītas 3 visbiežāk atzīmētās): 

 lekciju plānojums; 

 dažu studiju kursu neatbilstība logopēdijas specialitātei; 

 dažu lektoru vājš sniegums. 
 

Visi studentu anketās pieminētie lektori un studiju kursi nav tieši saistīti ar logopēdiju, bet 
pārstāv citas jomas. Programmas direktora skatījums - dažādu normatīvo prasību ievērošana 
nereti ierobežo profesionāli spējīgāko docētāju piesaisti un programmas satura tālāku 
uzlabošanu, atbilstoši studentu izteiktajam viedoklim. 
 
3. Studentu viedoklis un priekšlikumi: 

 programmas satura uzlabošanai - samazināt pedagoģijas kursu (konkrēti - Pirmsskolas 
darba metodika) KP skaitu un palielināt logopēdijas jomas kursu KP apjomu (Agrīnās 
attīstības logopēdija, Orofaringeālās funkcijas traucējumi). Citu priekšlikumu par 
programmas saturu uzlabošanu studentiem nebija; 

 nodrošinājumam ar mācībspēkiem un viņu kvalifikāciju - vairāk vieslektoru, atsevišķus 
lektorus turpmāk programmas realizācijā neiesaistīt vai uzlabot lekciju saturu un docēšanas 
stilu (visi ieteikumi par lektoru darba kvalitāti bija saistīti ar  pedagoģijas, psiholoģijas un 
lingvistikas jomām - tika veiktas pārrunas, situācijas analīze ar attiecīgajiem lektoriem), 
Pirmsskolas darba metodikā veikt docētāja nomaiņu; 

 darba organizācijas uzlabošanai - uzlabot lekciju plānošanu, piešķirt vairāk stipendiju, 
izveidot studentu atpūtas vietu, pagarināt bibliotēkas lasītavas, abonementa darba laiku, 
lielāku mācību literatūras vienādu eksemplāru skaitu abonementā, digitalizēt mācību 
literatūru logopēdijā, nodrošināt brīvu pieeju asha.com (logopēdijas joma) rakstiem; 

 par studiju un prakses iespējām ārzemēs - studijas un praksi ārzemēs plāno neliels studentu 
skaits, jo svešvalodu zināšanu līmenis tam neatbilst (logopēdija ir precīza zinātne un 
sniegta informācija ir jāuztver un jāsaprot pilnībā), nav pietiekams finansiāls 
nodrošinājums, ne visi studiju kursi tiek pielīdzināti un atgriežoties LiepU ir jākārto 
eksāmeni neapgūtajos studiju kursos). 
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Studentu viedoklis par Liepu studiju laikā ir kļuvis pozitīvāks 11 jeb 32,35% respondentu 
vērtējumā, nav mainījies – 19 jeb 55,88% respondentu vērtējumā, savukārt 4 jeb 11,76% 
respondents viedoklis kļuvis negatīvāks. Var secināt, ka studenti kopumā ir apmierināti gan ar 
studiju programmas Logopēdija, gan ar studiju procesa norisi un aktivitātēm Liepājas 
Universitātē. 4 studentu viedokļa pasliktināšanās par LiepU ir saistīta ar lekciju plānojumu un 
docētāju attieksmi. Pēc pārrunām ar visām studentu grupām, tika secināts, ka negatīvās 
atsauksmes par lekciju plānojuma kvalitāti ir jāizvērtē kritiski, jo tas ir vairāk saistīts ar studentu 
vēlmi papildus studijām strādāt nevis ar studiju kvalitātes uzlabošanu. Viedoklis par docētāju 
negatīvo attieksmi atsevišķos gadījumos diemžēl ir bijis objektīvs un ir veiktas pārrunas ar 
attiecīgo docētāju. Savukārt atsevišķos gadījumos tas ir saistīts ar docētāju prasību sasniegt 
konkrētus studiju rezultātus un nav vērtējams kā negatīvs rādītājs.  

Aptaujas rezultāti par studentu apmierinātību katru gadu tiek apspriesti un analizēti gan ar 
studentiem, gan ar docētājiem, un tie tiek izmantoti studiju programmas kvalitātes 
nodrošināšanai un studiju procesa tālākai pilnveidošanai. 

 
7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 
 

Saskaņā ar LiepU KVS noteikumiem, katru gadu vasaras beigās tiek veikta absolventu 
vispārējās apmierinātības aptauja. Absolventu aptaujas ir anonīmas. KVS 2016./2017. gada 
absolventu aptaujā ir piedalījušies 4 jeb 36,36% studiju programmas Logopēdija absolventu, kas 
studiju programmu ir absolvējuši 2017. gadā (kopā 11 absolventi). Divas absolventes ir 
studējušas par valsts budžeta līdzekļiem, divas – gan par valsts, gan par personīgajiem 
līdzekļiem. 

Visas aptaujā piedalījušās absolventes strādā logopēdijas jomā: 2 strādā kā logopēdes, 2 – 
kā skolotājas logopēdes. Arī tās 2017.gada absolventes, kas aptaujā nepiedalījās (7) visas strādā 
logopēdijas jomā.  Absolventu nodarbinātība atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ir vērtējama kā ļoti 
augsta un apliecina gan iegūtas kvalifikācijas pieprasījumu darba tirgū, gan studiju programmas 
konkurētspēju. 

Viena absolvente turpina studijas pēc LiepU absolvēšanas nākamajā studiju līmenī citā 
Latvijas augstskolā. 

Iegūto izglītību un grāda atbilstību veicamajiem darba pienākumiem kā pilnībā atbilstošu 
vērtē visas absolventes.  

Studiju programmas izvērtējums: 
 studiju programmu ir kvalitatīva – pilnībā šim apgalvojumam piekrīt visas 4 absolventes; 

 studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā - pilnībā šim apgalvojumam visas 4 
absolventes; 

 studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus - pilnībā šim 
apgalvojumam piekrīt visas 4 absolventes; 

 studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības tendencēm - pilnībā šim 
apgalvojumam piekrīt 3 absolventes, daļēji piekrīt - 1; 

 studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus 
prasībām - pilnībā šim apgalvojumam piekrīt visas 4 absolventes. 

    Studiju programmu ieteiktu saviem radiniekiem, draugiem, paziņām visas 4 absolventes.  
Divas (2) absolventes norādījušas, ka uzsākot esošās darba attiecības Darba devējam bija 

būtiska iegūtā izglītība un /vai grāds LiepU, savukārt otras divas (2) norādījušas, ka nē. 
2017.gada absolventēm nebija ieteikumu studiju programmas uzlabošanai. 

2017.gada absolventu aptaujas rezultāti ir ļoti pozitīvi un nav nevienas kritiskas 
atsauksmes par studiju procesu LiepU. Aptaujas dati apliecina studijas programmas Logopēdija 
kvalitāti un absolventu konkurētspēju Latvijas darba tirgū.  

Absolventu anketu rezultāti katru gadu tiek analizēti, tie tiek salīdzināti ar studentu 
aptaujas rezultātiem un izmantoti studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai un studiju 
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procesa tālākai pilnveidošanai. Programmā tiek nodrošināta regulāra un savlaicīga atgriezeniskā 
saite „studenti – docētāji – studiju programmas direktore – PSDF”. LiepU KVS veiktās studentu 
un absolventu vispārējās apmierinātības aptaujas un to analīze ir labs instruments studiju 
kvalitātes izpētei un pārraudzībai. 
 
8. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Liepājas Universitātes Studentu Padome (LiepU SP) aizstāv un pārstāv studējošo intereses 
akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas Universitātē un citās valsts 
institūcijās, reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs.  

Studējošo viedokli pārstāv visās padomēs, komisijās un sanāksmēs (Studiju padome, 
Zinātnes padome, Bibliotēkas padome, Saimniecības padome, Telpu komisija, Domes sēdes, 
Stipendiju piešķiršanas komisijas (Senāta stipendijas piešķiršanas komisija), Senāts, Satversmes 
sapulce). Šajās lēmējinstitūcijās LiepU SP ir veto tiesības, kuras arī SP ir izmantojusi un citi 
lēmējinstitūcijas locekļi ir ņēmuši vērā un pārskatījuši dokumentus, par kuriem SP nav bijusi 
argumentēti apmierināta.  
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11.5. Profesionālās augstākās izglītības  maģistra studiju programmas “Vispārējās 
izglītības skolotājs” kods 47 141 pašnovērtējuma ziņojums 

 
Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi 
un uzdevumi  

Liepājas Universitātē Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē (PSDF) sadarbībā ar Dabas un 
inženierzinātņu (DIF) un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātēm (HMZF) tiek realizēta 
profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Vispārējās izglītības 
skolotājs” (turpmāk tekstā PMSP „VIS”), kuras apguves rezultātā studenti iegūst profesionālā 
maģistra grādu izglītībā. 

Latvijas izglītības sistēmas attīstības viens no būtiskākajiem aspektiem ir pedagogu 
kompetenču spektru paplašināšana, orientējot skolotāju profesionālo izglītību darbībai mainīgos 
sociālekonomiskos apstākļos un sekmējot profesionālo atbildību pašizglītībai mūžizglītības un 
mūžmācīšanās kontekstā. Skolotājam no atsevišķa mācību priekšmeta pasniedzēja ir jāpārtop par 
daudzpusīgu, talantīgu personību, kas spēj iedvesmot audzēkņus, spēj sasaistīt dažādas jomas, 
sadarboties, sniegt padomus un organizēt. Integrējot pedagoģisko un pētniecisko darbību, PMSP 
„VIS” nodrošina iespējas iegūt dažādas specializācijas skolotāja kvalifikācijas ietvaros visās 
vispārējās izglītības pakāpēs, tādējādi sagatavojot profesionālus skolotājus, kas ir kompetenti 
vairāku priekšmetu mācīšanā un holistiskas pieejas izglītībā realizēšanā, tādējādi risinot 
izglītības jomā sensitīvus jautājumus, piemēram, depopulācija, mazo skolu slēgšana un skolotāju 
sastāva novecošana37. 

Skolotāju, izglītības vadītāju un izglītības zinātnes un pedagoģijas speciālistu sagatavošana 
ir nozīmīgs faktors sociālo un ekonomisko jautājumu veiksmīgai risināšanai. PMSP „VIS” 
piedāvājums paredzēts trīs mērķgrupām, katrai no tām piedāvājot atšķirīgus studiju plānus, kas 
nodrošina maksimālu atbilstību studentu vajadzībām un darba tirgus prasībām: 

1) studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu – ietver profesionālā maģistra grādam 
izglītībā un skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes pedagoģijā un psiholoģijā, kā 
arī izvēlētā mācību priekšmeta didaktikā, lai spētu veikt profesionālo darbību konkrētajā 
mācību priekšmetā; 

2) studentiem ar bakalaura grādu vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - ietver 
profesionālā maģistra grādam izglītībā un izvēlētā mācību priekšmeta satura un didaktikas 
aspektos nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu veikt profesionālo darbību 
konkrētajā mācību priekšmetā. 

3) studentiem ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju ir iespēja iegūt profesionālā maģistra 
grādam izglītībā nepieciešamās zināšanas un prasmes savas profesionālās kompetences 
pilnveidei jau esošās kvalifikācijas ietvaros. Šai mērķgrupai, papildus pilna laika klātienes 
studiju formai, ir paredzēta iespēja iegūt profesionālo maģistra grādu izglītībā tālmācībā – 
pilna laika neklātienes studijās latviešu un angļu valodās, paaugstinot sudiju programmas 
konkurētspēju un iekļaušanos Eiropas izglītības telpā.  
Tādējādi tiek dota iespēja arī reflektantiem ar akadēmisku izglītību iegūt skolotāja 

profesionālo kvalifikāciju savā specializācijas jomā. Atbilstoši izvēlēto specializāciju skaitam un 
iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai, tiek piedāvāti studiju programmas apakšvirzieni ar 
atšķirīgu studiju ilgumu, pēc kuru apguves studentiem tiek piešķirta kvalifikācija – vispārējās 
izglītības skolotājs izvēlētajā specializācijā. Kvalifikācija netiek piešķirta studiju programmas 
apakšvirzienam ar studiju ilgumu 1 gads. Specializāciju izvēles iespējas profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei studiju programmas apakšvirzieniem ar studiju ilgumu 1,8 un 2 gadi, ir 
uzskaitītas 1. tabulā. 
 

                                                             
37Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. LR Saeima. http://baltadaba.lv/wp-
content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  
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1. tabula 

PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” 
piedāvātās specializācijas profesionālās kvalifikācijas ieguvei 

 
Studiju 
ilgums 

1 gads 1,8 gadi 2 gadi 

Specializāciju 
izvēle 

nav ● angļu valodas skolotājs 
● vācu valodas skolotājs 
● franču valodas skolotājs 
● vizuālās mākslas skolotājs (ar 

tiesībām pasniegt dizainu) 
● mājturības un tehnoloģiju 

skolotājs 
● mūzikas skolotājs 
● pirmsskolas skolotājs 

(metodiķa darbā) 
 

● latviešu valodas un literatūras skolotājs un 
kulturoloģijas skolotājs 

● krievu valodas un literatūras skolotājs un 
kulturoloģijas skolotājs 

● angļu un franču valodas skolotājs 
● angļu un vācu valodas skolotājs 
● angļu un krievu valodas skolotājs 
● vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām 

pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs 
● mājturības un tehnoloģiju, un kulturoloģijas 

skolotājs 
● matemātikas skolotājs 
● informātikas skolotājs 
● fizikas skolotājs 
● bioloģijas skolotājs 
● vēstures un sociālo zinību skolotājs 
● speciālās izglītības skolotājs 
● speciālās izglītības skolotājs bērniem ar 

dzirdes traucējumiem  
● sporta skolotājs 

 
Studiju programma tiek īstenota saistībā ar Liepājas Universitātes misiju, Satversmi un 

Stratēģiskās attīstības plānu (2008–2018), nodrošinot iespēju iegūt kvalitatīvu Latvijas un 
Eiropas mēroga konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību, ievērojot reģiona un Latvijas 
intereses un vajadzības. PMSP „VIS” mērķi un uzdevumi ir veidoti atbilstoši iepriekš raksturoto 
mērķgrupu vajadzībām kvalitatīvu studiju rezultātu sasniegšanai. 

 
Studiju programmas mērķi:  

1. Tālākizglītot kvalificētus speciālistus pedagoģiskās darbības veikšanai vispārizglītojošās 
mācību iestādēs, balstoties uz iepriekš iegūto augstāko akadēmisko vai profesionālo 
izglītību. 

2. Atbilstoši izvēlēto specializāciju skaitam un iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai, 
nodrošināt atšķirīgu studiju plānu studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu un 
studentiem ar bakalaura grādu vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, nosakot studiju 
programmas apjomu un ilgumu atbilstoši izvēlēto mācību priekšmetu specializāciju 
skaitam, kas dod iespēju elastīgi izvērtēt atbilstību studentu vajadzībām un darba tirgus 
prasībām. 

 
Studiju programmas uzdevumi (apakšvirzienam ar studiju ilgumu 1 gads): 

● Radīt iespēju apgūt profesionālajam maģistra grādam izglītībā nepieciešamās zināšanas 
pedagoģijā, psiholoģijā, kas sekmētu pedagoģiskā procesa organizēšanu un vadīšanu, 
atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām Latvijas un pasaules skolu 
teorijā un praksē.  

● Sekmēt mērķtiecīgu studentu patstāvīgo darbību un līdzatbildību studijās, veicināt 
studējošo personības attīstību darbam demokrātiskas un humānas skolas apstākļos. 

● Aktivizēt maģistrantu iesaisti lietišķos pētījumos, attīstot profesionālās un pētnieciskās 
darba iemaņas pedagoģijas nozarē. 
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Studiju programmas uzdevumi (apakšvirzieniem ar studiju ilgumu 1,8 un 2 gadi): 

1. Radīt iespēju apgūt profesionālajam maģistra grādam izglītībā nepieciešamās zināšanas 
pedagoģijā, psiholoģijā, kas sekmētu pedagoģiskā procesa organizēšanu un vadīšanu, 
atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām Latvijas un pasaules skolu 
teorijā un praksē.  

2. Sekmēt iepriekš iegūtās izglītības sasaisti ar vispārīgo un/vai speciālo didaktiku un 
atbilstošā mācību priekšmeta metodiku, iegūtās zināšanas aprobēt pedagoģiskajā praksē. 

3. Sekmēt mērķtiecīgu studentu patstāvīgo darbību un līdzatbildību studijās, veicināt 
studējošo personības attīstību darbam demokrātiskas un humānas skolas apstākļos. 

4. Aktivizēt maģistrantu iesaisti lietišķos pētījumos, attīstot profesionālās un pētnieciskās 
darba iemaņas pedagoģijas nozarē. 

 
Uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši, lai radītu iespēju kvalitatīva studiju procesa 

nodrošināšanai, sasniedzot izvirzīto mērķi un izpildot uzdevumus. Specializāciju piedāvājums 
ietver mūsdienu izglītības telpā aktuālas izvēles, ieskaitot STEM virzienu, kas atbilst reģiona un 
valsts vajadzībām, kā arī darba tirgus tendencēm (uzņemšanas noteikumus skatīt 13.punktā). 
Tādējādi tiek nodrošinātas reģionālās un valsts intereses, paplašinot absolventu konkurētspēju 
darba tirgū, jo PMSP „VIS” ir vienīgā šāda veida programma Kurzemes reģionā, kas sagatavo 
skolotājus ar profesionālā maģistra grādu izglītībā un plašu kvalifikāciju spektru. 
 
 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

PMSP „VIS” izstrādē respektētas Latvijas augstākajai izglītībai un Eiropas augstākās 
izglītības telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju38 un 
Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai39. Studiju programmas 
saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512. un Skolotāja profesijas standarta prasībām 
(skatīt 18.2. punktu). 

Studiju programmā ir ievērota profesionālā maģistra studiju programmas specifika: 
orientācija uz maģistrantu teorētisko zināšanu un izpratnes par starpnozaru saikni padziļināšanu 
praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajā darbā un praksē, tādējādi nodrošinot nepieciešamās 
prasības profesionālā maģistra grāda izglītībā un kvalifikācijas ieguvei. 

Studiju programmas saturs ir veidots atbilstoši 11.punktā raksturotajiem mērķiem un 
uzdevumiem, kas ir definēti atbilstoši studiju programmā realizētajai starpdisciplinārajai pieejai 
un nodrošina saikni ar studējošā profesionālo specializāciju. Plānotie sasniedzamie studiju 
rezultāti ir orientēti uz augstākajai izglītībai definētajām un arī skolotājam nepieciešamajām 
kompetencēm, un raksturoti atbilstoši iegūstamajam grādam un iegūstamajai kvalifikācijai (skatīt 
2. tabulā). 

2. tabula 
Studiju satura un studiju rezultātu atbilstība 

iegūstamajam grādam un profesionālajai kvalifikācijai 
 

Iegūstamais 
grāds/ 
Profesionālā 
kvalifikācija 

Studiju rezultāti 
Studiju saturs – 
studiju kursi un 
moduļi 

Profesionālā 
maģistra grāds 
izglītībā 

Studiju programmas apguves rezultātā studenti 

1. ir apguvuši multidisciplināras teorētiskas zināšanas 
atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem izglītības jomā un 

Moduļi 
„Aktualitātes 
izglītībā un to 

                                                             
38 MK noteikumi Nr.990 
39 Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 
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(apakšvirzieniem 
ar studiju ilgumu 
1; 1,8 un 2 gadi) 

spēj tās pielāgot dažādām mainīgās mācību vides 
vajadzībām, organizējot un vadot pedagoģisko procesu 
vispārizglītojošajās mācību iestādēs; 

2. spēj kritiski izvērtēt, kategorizēt un analizēt aktuālas 
pedagoģiskas problēmas, pamatojoties uz ierobežotu 
informācijas apjomu, lai risinātu problēmas dažādos 
kontekstos izglītības jomā; 

3. spēj formulēt nozīmīgus pētniecības jautājumus, 
argumentēti pamatot izvēlētās pētniecības metodes un 
veikt oriģinālus pētījumus dažādos izglītības 
kontekstos, kā arī aizstāvēt tos profesionālajā un 
akadēmiskajā vidē; 

4. prot mērķtiecīgi un atbildīgi plānot un veikt patstāvīgo 
darbību pedagoģijas nozarē un izvērtēt savu 
profesionālo attīstību, pilnveidojot profesionālo 
zināšanu bāzi un prasmes teorētisko zināšanu 
lietojumam praksē vispārizglītojošās mācību iestādēs. 

pētniecība”, 
Izglītības darba 
vadības ilgtspējīga 
attīstība”,  
„Izglītības 
paradigmas 
pārmaiņu 
kontekstā” 

 

Pētnieciskā prakse 

Maģistra darbs un 
tā izstrāde 

Visām 
kvalifikācijām 
(apakšvirzieniem 
ar studiju ilgumu 
1,8 un 2 gadi) 
izņemot 
apakšvirzienus 
Speciālās 
izglītības 
skolotājs; 
Speciālās 
izglītības 
skolotājs bērniem 
ar dzirdes 
traucējumiem; 
Pirmsskolas 
skolotājs 
metodiķa darbā) 

Studenti: 

Ir profesionāli kompetenti a) izvēlētā/-o mācību 
priekšmeta/-u (angļu/vācu/franču valoda, vizuālā māksla 
(ar tiesībām pasniegt dizainu), vizuālā māksla (ar tiesībām 
pasniegt dizainu) un kulturoloģija, mājturība un 
tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas un kulturoloģija, 
mūzika, latviešu/krievu valoda un literatūra un 
kulturoloģija, angļu un franču/angļu un vācu/angļu un 
krievu valoda, matemātika, informātika, fizika, bioloģija, 
vēsture un sociālās zinības, sports) satura, didaktisko 
pieeju un uz izglītojamo orientēta mācību procesa 
nodrošināšanā, b) pedagoģijas un psiholoģijas nozares 
pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un izmantojumā 
pedagoģiskajā darbībā, c) patstāvīgai, mērķtiecīgai un 
atbildīgai mācību procesa plānošanai un organizēšanai 
izvēlētajā specializācijā: 
● spēj kompetenti plānot mācību un audzināšanas darbu 

atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, veikt 
pedagoģiskās darbības analīzi un plānot korekcijas, ja 
tādas nepieciešamas; 

● prot izvērtēt sava darba efektivitāti un izglītojamo 
sasniegumus, veicināt viņu izaugsmi un attīstību, 
ievērojot personības individualitāti, dotības un talantus; 

● pārzina informācijas ieguves veidus, avotus, metodes 
attiecībā uz specializācijas mācību priekšmetu(-iem) un 
prot šīs zināšanas izmantot pedagoģiskā darba procesā; 

● labi pārzina izvēlētā/-o mācību priekšmeta(-u) 
(angļu/vācu/franču valoda, vizuālā māksla (ar tiesībām 
pasniegt dizainu), vizuālā māksla (ar tiesībām pasniegt 
dizainu) un kulturoloģija, mājturība un tehnoloģijas, 
mājturība un tehnoloģijas un kulturoloģija, mūzika, 
latviešu/krievu valoda un literatūra un kulturoloģija, 
angļu un franču/angļu un vācu/angļu un krievu valoda, 
matemātika, informātika, fizika, bioloģija, vēsture un 
sociālās zinības, sports) saturu un didaktisko 
nodrošinājumu, prot izvēlēties mērķtiecīgākās mācību 
stratēģijas, darba metodes un paņēmienus, piemērotākos 
mācību līdzekļus; 

● spēj sadarboties ar kolēģiem, strādāt komandā un 
individuāli, veidot produktīvu saskarsmi ar izglītojamo 

Moduļi "Mācību 
priekšmeta 
didaktika" 

Moduļi 
"Specializācija" 

Pedagoģiskā prakse 
I, II  

Pētnieciskā prakse 

Maģistra darbs un 
tā izstrāde 
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vecākiem; 
● spēj kompetenti lietot valsts valodu mutvārdu un 

rakstveida saziņā, kā arī tekstveidē, informējot par sava 
darba rezultātiem, izstrādājot radošus projektus, veicot 
pētniecisko darbību; 

● spēj motivēt izglītojamos mācību priekšmeta(-u) 
apguvei, radošās izziņas darbībai, mācīšanās 
kompetences attīstībai un pilnveidei, akcentējot to par 
mūžizglītības pamatu; 

● ir uzņēmīgi un neatlaidīgi, ieinteresēti savas 
profesionālās meistarības pilnveidē, tālākizglītībā un 
karjeras veidošanā. 

Pirmsskolas 
skolotājs 
metodiķa darbā 

Studenti: 
Ir profesionāli kompetenti a) izvēlētās specializācijas 
mācību priekšmeta/-u satura, didaktisko pieeju un uz 
izglītojamo orientēta mācību procesa nodrošināšanā, b) 
pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu 
analīzē, strukturēšanā un izmantojumā pedagoģiskajā 
darbībā, c) patstāvīgai, mērķtiecīgai un atbildīgai mācību 
procesa plānošanai un organizēšanai izvēlētajā 
specializācijā: 
● pārzina un izprot profesionālās teorētiskās un praktiskās 

zināšanas pirmsskolas metodiķa darbā – pirmsskolas 
pedagoģiskā procesa plānošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā, sociālās vides aspektu izzināšanā, 
pirmsskolas pedagoģiskā darba metodikā; 

● prot mērķtiecīgi izvēlēties un radoši izmantot mācību 
metodes un paņēmienus, rodot uz pētījumiem balstītus 
risinājumus pirmsskolas pedagoģiskā procesa 
organizācijā un vadībā; 

● spēj īstenot un izvērtēt izglītības programmu atbilstoši 
pirmsskolas iestādes specifikai; 

● spēj sadarboties ar kolēģiem, strādāt komandā un 
individuāli, veidot produktīvu saskarsmi ar izglītojamo 
vecākiem; 

● spēj kompetenti lietot valsts valodu mutvārdu un 
rakstveida saziņā, kā arī tekstveidē, informējot par sava 
darba rezultātiem, izstrādājot radošus projektus, veicot 
pētniecisko darbību; 

● spēj īstenot holistisko pieeju pirmsskolas izglītībā; 
● ir uzņēmīgi un neatlaidīgi, ieinteresēti savas 

profesionālās meistarības pilnveidē, tālākizglītībā un 
karjeras veidošanā. 

Moduļi 
„Aktualitātes 
pirmsskolas 
pedagoģiskajā 
darbā”,  „Sociālā 
vide pirmsskolā”, 
„Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
attīstības 
plānošana”, 
„Pirmsskolas 
izglītības attīstības 
pilnveide ilgtspējas 
kontekstā”, 
„Pirmsskolas 
izglītības procesa 
organizācija un 
vadība” 

 

Metodiskā darba 
prakse 

Pētnieciskā prakse 

Maģistra darbs un 
tā izstrāde 

Speciālās 
izglītības 
skolotājs bērniem 
ar dzirdes 
traucējumiem 

Studenti: 

Ir profesionāli kompetenti a) izvēlētās specializācijas 
mācību priekšmeta/-u satura, didaktisko pieeju un uz 
izglītojamo orientēta mācību procesa nodrošināšanā, b) 
pedagoģijas, psiholoģijas un audioloģijas nozares 
pamatnostādņu analīzē, strukturēšanā un izmantojumā 
pedagoģiskajā darbībā, c) patstāvīgai, mērķtiecīgai un 
atbildīgai mācību, audzināšanas un korekcijas procesa 
plānošanai un organizēšanai izvēlētajā specializācijā: 
● pārzina un izprot profesionālās teorētiskās un praktiskās 

zināšanas surdopedagoģijā, surdopsiholoģijā un 
audioloģijā, mācību priekšmetu didaktikā, latviešu zīmju 
valodā un daktiloloģijā, surdotehnisko palīglīdzekļu un 

Modulis "Mācību 
priekšmetu 
didaktika 
surdopedagoģijā", 

Modulis 
"Specializācija" 

Pedagoģiskā prakse 
I, II  

Pētnieciskā prakse 

Maģistra darbs un 
tā izstrāde 
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informācijas tehnoloģiju pielietojumā, pedagoģiskās 
atbalsta sistēmas izveidē un nodrošināšanā speciālās / 
integrējošās / iekļaujošās izglītības kontekstā; 

● spēj īstenot un izvērtēt speciālās izglītības programmu 
izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem; 

● prot mērķtiecīgi izvēlēties un radoši izmantot mācību, 
korekcijas un rehabilitācijas darba metodes un 
paņēmienus, rodot uz pētījumiem balstītus risinājumus 
speciālajā izglītībā, izmantojot individuālo un 
diferencēto pieeju; 

● prot izvērtēt sava darba efektivitāti un izglītojamo 
sasniegumus, veicināt viņu izaugsmi un attīstību, 
ievērojot personības individualitāti, dotības un talantus; 

● spēj sadarboties ar kolēģiem un citu jomu speciālistiem, 
strādāt komandā un individuāli; 

● spēj efektīvi plānot, īstenot un izvērtēt personorientētu 
sadarbību ar izglītojamo vecākiem; 

● prot popularizēt zinātniski pamatotas un izglītības 
praksē aprobētas surdopedagoģijas, speciālās un 
iekļaujošās izglītības atziņas; 

● spēj kompetenti lietot valsts valodu mutvārdu un 
rakstveida saziņā, kā arī tekstveidē, informējot par sava 
darba rezultātiem, izstrādājot radošus projektus, 
izstrādājot un aprobējot mācību līdzekļus un metodikas 
izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, veicot 
pētniecisko darbību; 

● ir uzņēmīgi un neatlaidīgi, ieinteresēti savas 
profesionālās meistarības pilnveidē, tālākizglītībā un 
karjeras veidošanā. 

Speciālās 
izglītības 
skolotājs 

Studenti: 

Ir profesionāli kompetenti a) izvēlētās specializācijas 
mācību priekšmeta/-u satura, didaktisko pieeju un uz 
izglītojamo orientēta mācību procesa nodrošināšanā, b) 
pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu 
analīzē, strukturēšanā un izmantojumā pedagoģiskajā 
darbībā, c) patstāvīgai, mērķtiecīgai un atbildīgai mācību 
procesa plānošanai un organizēšanai izvēlētajā 
specializācijā: 

● pārzina un izprot profesionālās teorētiskās un 
praktiskās zināšanas speciālajā pedagoģijā un 
psiholoģijā, speciālo mācību priekšmetu didaktikā, 
attīstības traucējumu pedagoģiski psiholoģiskajās 
izpausmēs, pedagoģiskās atbalsta sistēmas izveidē un 
nodrošināšanā; 

● prot mērķtiecīgi izvēlēties un radoši izmantot mācību 
metodes un paņēmienus, rodot uz pētījumiem balstītus 
risinājumus speciālajā izglītībā, izmantojot individuālo 
un diferencēto pieeju; 

● spēj efektīvi  plānot, īstenot un izvērtēt personorientētu 
sadarbību ar bērnu vecākiem; 

● prot popularizēt zinātniski pamatotas un izglītības 
praksē aprobētas speciālās pedagoģijas un iekļaujošās 
izglītības atziņas; 

● spēj kompetenti lietot valsts valodu mutvārdu un 
rakstveida saziņā, kā arī tekstveidē, informējot par sava 
darba rezultātiem, izstrādājot radošus projektus, veicot 
pētniecisko darbību; 

Mācību process 
bērniem ar 
smagiem garīgās 
attīstības 
traucējumiem, 

Drošības un 
pašaizsardzības 
pamatprincipi 

Moduļi "Mācību 
priekšmeta 
didaktika" 

Moduļi 
"Specializācija" 

Pedagoģiskā prakse 
I, II  

Pētnieciskā prakse 

Maģistra darbs un 
tā izstrāde 
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● ir uzņēmīgi un neatlaidīgi, ieinteresēti savas 
profesionālās meistarības pilnveidē, tālākizglītībā un 
karjeras veidošanā. 

 
Līdzīgi kā bakalaura līmeņa studijās, arī maģistra līmenī 1 KP atbilst 40 stundām, no 

kurām aptuveni 1/3 daļa ir paredzēta kontaktstundām, bet pārējais laiks paredzēts patstāvīgām 
padziļinātām studijām un pētniecībai. Tādējādi studiju programma piedāvā elastīgu pieeju studiju 
satura apguvē, respektējot ikviena studenta laika, spēju un iespēju resursus, tomēr izvirzot 
augstas prasības patstāvīgā darba plānošanas un organizēšanas prasmēm, lai tiktu sasniegti 
studiju rezultāti.  
 
Studiju prakses 

Maģistra studiju programmas studiju rezultāti paredz zināšanu un prasmju integrēšanu, 
studiju kursu savstarpēju pēctecību un to saistību ar maģistra darba zinātniskā pētījuma izstrādi. 
Maģistra darba teorētisko atziņu praktiska aprobācija paredzēta pedagoģiskās un pētnieciskās 
prakses, kā arī zinātniski pētnieciskā semināra laikā. Prakšu organizācija un teorētisko kursu 
apguve ir vienots komplekss. Studiju programmā paredzēta studiju prakse 26 kredītpunktu 
apjomā akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem, bet 14 kredītpunktu apjomā 
bakalaura studiju programmu beidzējiem. Studiju prakse ietver arī pētniecisko praksi, kas vērsta 
uz zinātniskā pētījuma izstrādi maģistra darba temata ietvaros. Studentiem, kam studiju ilgums ir 
1 gads, studiju pētnieciskās prakses apjoms ir 8 KRP. Studiju prakšu pēctecība, saistība un 
atbilstība studiju programmas sasniedzamajiem rezultātiem un saturam, ir atspoguļota 3. tabulā. 

 
3. tabula 

Studiju prakšu pēctecība, saistība un atbilstība studiju programmas 
sasniedzamajiem rezultātiem un saturam 

 
Studiju rezultāti 1 gads 1,8 gadi 2 gadi 

Apgūtas specializētas un/vai 
multidisciplināras teorētiskas zināšanas 
atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem 
izglītības jomā un prasme tās pielāgot 
dažādām mainīgās mācību vides vajadzībām, 
organizējot un vadot pedagoģisko procesu 
vispārizglītojošajās mācību iestādēs. 

Vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un informācijas 
tehnoloģijas kursi: 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” 
Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība” 

Spēj kritiski izvērtēt, kategorizēt un analizēt 
aktuālas pedagoģiskas problēmas, 
pamatojoties uz ierobežotu informācijas 
apjomu, lai risinātu problēmas dažādos 
kontekstos izglītības jomā. 
 
Ir profesionāli kompetenti a) izvēlētā mācību 
priekšmeta satura, didaktisko pieeju un uz 
skolēnu orientēta mācību procesa 
nodrošināšanā, b) pedagoģijas un 
psiholoģijas nozares pamatnostādņu analīzē, 
strukturēšanā un pielietojumā pedagoģiskajā 
darbībā, c) patstāvīgi, mērķtiecīgi un 
atbildīgi plānot un organizēt mācību procesu 
izvēlētajā specializācijā. 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi – 4 KP 
 
Modulis 
„Izglītības 
paradigmas 
pārmaiņu 
kontekstā” 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi – 30 KP (1,8 
gadi) un 38 KP (2 gadi) 

Modulis "Mācību priekšmeta 
didaktika" 

Modulis "Specializācija" 
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Prasme formulēt nozīmīgus pētniecības 
jautājumus, argumentēti pamatot izvēlētās 
pētniecības metodes un veikt oriģinālus 
pētījumus dažādos izglītības kontekstos, kā 
arī aizstāvēt tos profesionālajā un 
akadēmiskajā vidē. 
 
Prasme mērķtiecīgi un atbildīgi plānot un 
veikt patstāvīgo darbību pedagoģijas nozarē 
un izvērtēt savu profesionālo attīstību, 
pilnveidojot profesionālo zināšanu bāzi un 
prasmes teorētisko zināšanu lietojumam 
praksē vispārizglītojošās mācību iestādēs. 

Pētnieciskā 
prakse – 8 KP 

 

 

Pedagoģiskā prakse I (ar akadēmiskā 
bakalaura grādu) 10 KP 

Pedagoģiskā prakse II (visiem) 8 KP  

Pētnieciskā prakse – 6 KP 

Maģistra darbs un tā izstrāde – 20 KP 

 
Prakšu organizāciju un vadību nosaka Noteikumi par praksi40. Prakšu dokumentācija un 

grafiki ir pieejami LiepU mājas lapā (https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti). Ir 
izstrādāta prakses izvērtējuma anketa, kurā iekļauta informācijas apzināšana un tās turpmākā 
analīze par studentu un studiju programmu programmu (S-4-2 veidlapa). 

Visām studiju praksēm ir izstrādāti mērķi, uzdevumi, metodiskie materiāli, un skaidri 
nosacījumi prakses rezultātu atspoguļošanai. Uzsākot praksi, studenti noformē trīspusēju Līgumu 
par sadarbību prakses laikā. Prakses ievadinstruktāžā piedalās docētājs – prakses konsultants, 
prakses metodiķis. Mācību iestādē praksi vada skolotājs-mentors. Studiju praksi beidzot, notiek 
noslēguma konference, kurā students prezentē savus prakses rezultātus un iesniedz metodiķim 
prakses novērtējumu41, prakses vietas izvērtējumu42 un prakses konsultantam - prakses 
pašnovērtējumu. Noslēguma konferencē tiek analizēti studiju prakšu rezultāti, nepieciešamības 
gadījumā precizēts studiju kursu saturs, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saikni. Pētnieciskās 
prakses noslēguma prezentācija ir uzskatāma par maģistra darba pētījuma priekšaizstāvēšanu, 
tādējādi tiek nodrošināts arī maģistra darbu izstrādes kvalitatīvais aspekts.  

Studiju prakšu mērķi, uzdevumi, prasības ir atspoguļotas prakšu aprakstos. Noslēgtos 
līgumus par prakšu nodrošināšanu skatīt Studiju virziena ziņojuma 26. punktā. 
 
Uzņemšanas noteikumi 

Informācija par studējošo uzņemšanu studiju programmā ir pieejama LiepU mājaslapā, 
Uzņemšanas noteikumos maģistrantūrā, kas Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006. 
noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 
programmās” 3. punktu (https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi). 

Uzņemšanas noteikumi ir iztrādāti atšķirīgi studiju apakšvirzienam ar studiju ilgumu 1 gads 
un apakšvirzieniem ar studiju ilgumu 1,8 un 2 gadi, tādējādi realizējot elastīgu pieeju, atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam. Kvalitātes aspektu nodrošina uzņemšanas noteikumos iestrādātā 
prasība iepriekšējā izglītības līmenī būt jau apguvušiem izvēlēto specializāciju vai tās jomu. 
Savukārt, ja iepriekšējā izglītība ir citā jomā nekā izvēlētā specializācija, tad nepieciešama vai nu 
2 gadu profesionālā pieredze vai arī apgūti 10 KP izvēlētās specializācjas jomas priekšmetu. 
 
Uzņemšanas nosacījumi (studiju ilgums 1 gads): 

● 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (vispārējās vidējās izglītības skolotājs / skolotājs 
logopēds / izglītības psihologs / mūzikas skolotājs / sporta skolotājs /svešvalodas skolotājs 
/ vizuālās mākslas skolotājs / latviešu valodas un literatūras skolotājs (tajā skaitā 
mazākumtautību izglītības programmās) / speciālās izglītības skolotājs / pirmsskolas 
izglītības skolotājs), 

                                                             
40 Noteikumi par praksi Liepājas Universitātē ( apstiprināti Senāta sēdē 14.12.2009, protokols nr.5, lēmums Nr. 185. 
41 KVS procedūra Prakses vērtējums (S-4-2) 
42 KVS procedūra Prakses vietas izvērtējums (S-4-3) 
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● iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba) vērtējums. Ja 
nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums. 

Ārvalsts personu uzņemšana LiepU studiju programmās notiek saskaņā ar Kārtību ārvalstu 
studentu uzņemšanai studijām LiepU, kas ietver arī svešvalodu zināšanu pārbaudi. Personām no 
citām valstīm ir jāsagatavo un jāiesniedz (jānosūta) LiepU aizpildīts pieteikums studijām 
tiešsaistes pieteikšanās portālā (www.apply.liepu.lv ), kā arī ir paredzētas pārrunas (Skype 
intervija) angļu valodas zināšanu pārbaudei. 
 
Uzņemšanas nosacījumi (studiju ilgums 1 gads un 8 mēneši un 2 gadi): 

● bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija izvēlētajā nozarē/apakšnozarē vai 
bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija ar integrētiem vai apgūtiem 
nozares studiju kursiem vismaz 10 KRP apjomā, 

● iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba) vērtējums. Ja 
nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums, 

● nozares studiju kursi (vismaz 10 KRP) apjomā var tikt pielīdzināti 2 gadu pieredzei 
specializācijas jomā.  

 
Studiju programmas plāns 

Studiju programma veidota, lai apmierinātu pieprasījumu pēc kvalificētu speciālistu 
sagatavošanas pedagoģiskās darbības veikšanai skolās, balstoties uz Latvijas Republikas MK 
noteikumiem par profesionālo maģistra programmu obligāto saturu. Tiek respektētas arī Latvijas 
augstākai izglītībai un Eiropas izglītības telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas 
izglītības kvalifikāciju43, un Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai44. 

Studiju programmā ir ievērota profesionālā maģistra studiju programmas specifika: 
orientācija no apgūtajām bakalaura un 2. līmeņa kvalifikācijas zināšanām un pamatkompetencēm 
uz profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidi, akcentējot padziļinātu specializācijas un 
pētniecisko prasmju apguvi, nodrošinot nepieciešamās prasības profesionālā grāda un 
kvalifikācijas ieguvei. Tādēļ PMSP „VIS” ir veidoti atšķirīgi studiju plāni: 

1) studējošajiem ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kam netiek piedāvāda 
kvalifikācijas apguve (skatīt 1. pielikumu), 

2) studējošajiem ar akadēmisko bakalaura grādu (skatīt 2. pielikumu), 
3) studējošajiem ar bakalaura grādu vai 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (skatīt 3. 
pielikumu). 

Piedāvāto studiju plānu apguves rezultātā, maģistranti ir sasnieguši līdzvērtīgus studiju 
rezultātus, kas nodrošina profesionālo konkurētspēju izglītības jomā. 
 
Studiju programmas plāna izmaiņas 2017./2018. studiju gadā 
2017./2018. studiju gadā nav veiktas izmaiņas studiju plānā 
 
Studiju programmas praktiskā īstenošana un vērtēšanas sistēma 

Profesionālā maģistra studiju programma „Vispārējās izglītības skolotājs” tiek realizēta 
pilna laika dienas studiju formā, nosakot tās apjomu un ilgumu atbilstoši izvēlēto mācību 
priekšmetu specializāciju skaitam: 

(1) ar studiju ilgumu 1 gads un apjomu 40 KRP, 
(2) ar studiju ilgumu 1 gads 8 mēneši un apjomu 72 KRP, 
(3) ar studiju ilgumu 2 gadi un apjomu 80 KRP. 
Studiju programmas apakšvirziens ar studiju ilgumu 1 gads tiek plānots piedāvāt arī pilna 

laika neklātienes studiju tālmācības formā gan latviešu, gan angļu valodās, tādējādi nodrošinot 

                                                             
43 MK noteikumi Nr.990 
44 Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 
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studiju programmas internacionalizāciju un iekļaušanos vienotajā Eiropas izglītībs telpā. 
Tālmācības forma dos iespēju studijas veiksmīgāk apvienot ar darba pienākumiem, kā arī 
efektīvi plānot savu laiku un resursus. Tālmācība nosaka arī noteiktas kvalitātes prasības 
komunikācijai un studentu sociālo prasmju attīstībai, programmas mērķu precīzai izpratībai un 
mācīšanās formu izvēlei, kā arī sasniegumu pašnovērtēšanas un novērtēšanas precizitātei, lai 
sasniegtu studiju reultātus. 

Studiju programmas saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512., un izstrādāts, 
balstoties uz to, ka studējošiem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība. Programmas 
kodols - vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamatkursi, visām piedāvātajām 
specializācijām tiek plānoti un realizēti kopīgi 8 KP apjomā. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi katrai specializācijai tiek piedāvāti atšķirīgi. Atbilstoši izvēlēto 
specializāciju skaitam un iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai tiek variēts KP skaits, 
piedāvājot atšķirīgu studiju plānu studentiem ar un bez pedagoģiskās izglītības, kas nodrošina 
maksimālu atbilstību studentu vajadzībām un darba tirgus prasībām. PMSP „VIS” ir veidota, lai 
efektīvi izmantotu esošos resursus, kā arī nodrošinātu starpnozaru saikni un zināšanu pārnesi – 
iespēju robežās studiju kursu un moduļu apguve tiek plānota kopīgi gan atsevišķas 
specializācijas, gan visas jomas ietvaros. Studiju programmas struktūru, kurā raksturots 
realizācijas plānojums, ir atspoguļots 4. tabulā. 
 

4. tabula 
Studiju programmas struktūra un realizācijas plānojums 

 

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 

1 GADS BAKALAURA GRĀDS VAI 
5.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ 

KVALIFIKĀCIJA 

AKADĒMISKĀ BAKALAURA 
GRĀDS 

1,8 gadi – 72 KP 2 gadi – 80 KP 2 gadi – 80 KP 1,8 gadi – 72 
KP 

Aktualitātes nozares teorijā un praksē, pētniecība un jaunrade - 8 KP – visām specializācijām 

NOZARES STUDIJU KURSI 

4 KP 8 KP – metodikas (pa specializācijām) 

  8 KP – metodikas (pa specializācijām)  

 22 KP – specializācijas studiju kursi (pa 
specializācijām) 

10 KP – visām specializācijām (ar 
akadēmisko bakalaura grādu) 

   

PRAKSE 

 12 KP 

 8 KP 8 KP 

8 KP 6 KP 

MAĢISTRA DARBA IZSTRĀDE UN AIZSTĀVĒŠANA 

20 KP 

 
Maģistrantu pētījumi gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši studiju 

programmas prasībām par pamatu ņemot izvēlēto/-s mācību priekšmetu/-s un/vai saistot iepriekš 
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iegūto izglītību kādā no zinātnes nozarēm ar attiecīgā mācību priekšmeta metodiku. Pētījumu 
tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu 
pedagoģiskajā procesā saistībā ar profesionālo kvalifikāciju apakšvirzieniem, piemēram: Skolēnu 
sagatavošana matemātikas stundās ar ekonomikas attīstību un finansēm saistītu uzdevumu 
risināšanai, Internets svešvalodu apguvē vidusskolā, Starppriekšmetu saiknes aktualizācija 
mūzikas mācībā, Skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanas iespējas vidusskolā, Mācību 
motivācijas veidošana vidusskolas posma skolēniem, Mākslinieciskās darbības pilnveidošanas 
iespējas kulturoloģijā u.c. 

Studiju programmai ir izstrādāti maģistra darba izstrādes nosacījumi un vērtēšanas kritēriji, 
kuri atrodami LiepU mājas lapā http://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-rakstisana.  

 
Studiju darba formas un metodes: semināri, zinātniski pētnieciskie semināri, praktiskie 

darbi, lekcijas, diskusijas, debates, grupu darbi, patstāvīgais darbs, individuālie un grupu 
projekti, individuālās un grupu konsultācijas, studiju prakses, konferences. Mācībspēki izmanto 
kooperatīvā darba un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes, kā arī realizē studiju kursus E-
studiju vidē (moodle.liepu.lv).  

Minētās metodes palīdz studentiem darboties grupā, analītiski un padziļināti apgūt studiju 
programmu, attīstot arī pētniecībs motivāciju pamatotai pētnieciskai un pedagoģiskai darbībai 
patstāvīgu mācību un audzināšanas problēmu risināšanai mūsdienu pārmaiņu sabiedrības 
daudzveidīgajā vidē. It īpaši tas ir vērojams izstrādātajos mācību priekšmetu moduļos, 
savstarpēji integrējot atsevišķās studiju disciplīnas. Maģistranti analizē pedagoģiski 
psiholoģiskas problēmas un situācijas, kā arī meklē risinājuma ceļus, tās argumentējot. 

Tālmācības studijās plānoto studiju rezultātu sasniegšanai tiek izmantotas tālmācības 
studiju metodes un darba formas (semināri, lekcijas, diskusijas, foruma debates, grupu darbi, 
patstāvīgais darbs, individuālie un grupu projekti, video analīze, individuālās un grupu 
konsultācijas, u. c.), kā arī individuālās un grupu konsultācijas tiešsaistē. Foruma diskusiju saturs 
paredz katra studenta aktīvu līdzdalību, analizējot un kritiski izvērtējot savas un citu studentu 
zināšanas, prasmes, attieksmes studiju kursu apguvē, tajā skaitā strādājot ar docētājiem 
individuāli. 

Studiju materiāli tālmācības studiju formai ir pieejami Moodle vidē, tāpat arī semestra 
plānojums apguvei paredzētajiem studiju kursiem. Pārbaudījuma kārtošanai pēc studiju kursa 
apguves ir paredzētas 2 nedēļas, bet, atbilstoši studentu iespējām, šis laika posms varētu tikt arī 
pagarināts. Tādējādi, pašreiz spēkā esošā Izglītības likuma ietvaros, studējošajiem tiek 
nodrošināta iespēja individuālā mācīšanās tempa izvēlei. PMSP „VIS” ir nodrošināta atbalsta 
sistēma, kura sevī iekļauj profesionāļus, kuri pārrauga e-studiju vidi un konsultē docētājus 
studiju kursu izstrādē un e-studiju organizēšanā: e-studiju metodiķe M.Priedoliņa, kā arī 
pārrauga maģistrantu progresu un darbību Moodle. 

Studentu sasniegumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti studiju kursu/moduļu aprakstos, pēc 
kuriem tiek izvērtēta attiecīgā studiju kursa/moduļa apguve, kā arī maģistrantu patstāvīgā darba 
rezultāti. Vērtēšana tiek īstenota atbilstoši šiem kritērijiem un studenti regulāri saņem 
atgriezenisko saiti. Studiju sasniegumu vērtēšanas kārtību nosaka LiepU Senāta lēmums Nr. 104 
par zināšanu vērtēšanu, Noteikumi par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem un Noteikumi par 
gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir 
ieskaite ar atzīmi un eksāmens (vērtējums 10 ballu sistēmā).  

Novērtēšanas metodes sniedz objektīvu studiju rezultātu atspoguļojumu. Izvērtējums 
orientēts uz studiju procesa un apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču dinamikas 
noskaidrošanu. Maģistranti tiek motivēti patstāvīgām padziļinātām studijām, iesaistoties 
zinātniski pētnieciskajos darbos, veicinot prasmi analizēt, sintezēt un praktiski izmantot 
teorētiskās zināšanas. Atbilstību darba tirgus prasībām atklāj prakšu vērtējumi, ko sniedz 
potenciālie darba devēji – izglītības profesionāļi. 
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Studiju programmas praktiskā īstenošana 2017./2018. studiju gadā. 
1. Studiju process 
Studiju programma netiek piedāvāta angļu valodā un tālmācībā pieprasījuma neesamības dēļ. 
 
2. Sadarbība 
Jauno zinātnieku skolas un cita sadarbība ar skolām / skolēniem. 

·         Jurģis Šuba. Populārzinātniski stāstījumi par sikspārņiem un ekskursiju vadīšana 
skolēnu vasaras nometnēs “Dabas bagātību lāde” 2018. gada 14. augustā Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolā un “5 zaļas dienas” 2018. gada 21. augustā Priekules vidusskolā. 
·         Olga Glikasa un VIS bioloģijas specializācijas 2. kursa studentes. Aktivitāšu par 
Latvijas zinātni un zinātniekiem organizēšana Zinātnieku naktī 2018. 
·         VIS bioloģijas 2. kursa studentes (+ programmas Skolotājs bioloģijas specializācijas 3. 
kursa studentes) palīdzēja organizēt ekspedīcijas dabā Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 7. klašu 
skolēniem kopā ar skolotāju Aigu Jaunskalži. 

 
3. Studentu sasniegumi 
Maģistra studiju programmas "Vispārējās izglītības skolotājs" absolvente Solveiga Kūlaine 
saņēmusi Gada balvu zinātnē nominācijā “Gada maģistra pētījums" par maģistra darbu 
“Lejaskurzemes folkloras mantojums bērnu un jauniešu folkloras kopu darbībā” Maģistra darbs 
aizstāvēts 14.06.2018. 
29.08.2018.Liepājas PII „Saulīte” maģistra studiju programmas "Vispārējās izglītības skolotājs" 
1.kursa studente Kristīne Ūtrupa Liepājas pirmsskolas skolotāju metodiskajā konferencē 
prezentēja sava maģistra darba ietvaros gūtās metodiskās atziņas un veikto pētījumu. 
Prezentācijas nosaukums - "Pirmsskolas pedagoga metodiskās kompetences iespējas strādājot ar 
materiālu/spēli «Mans kalendārs» 
Ginta Sīle, 1. kurss (latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs) 
- piedalījusies seminārā „Jaunie akcenti literatūras mācīšanā” (vad. Signe Ābola), Saldus, 6 
stundas 
- vadījusi atklāto stundu latviešu valodā 12. klasei 06.09.2018. akreditācijas komisijai Saldus 
vidusskolā. Temats „Valoda un identitāte” 
Mārtiņš Mamis, 2. kurss (angļu valodas skolotājs; pašlaik studijas pārtrauktas) 
- piedalījies Erasmus+ profesionālās neformālās izglītības jaunatnes darbinieku un skolotāju 
mācībās Marttinen jauniešu centrā Somijā (Virrat) 03.08.2018.–12.08.2018. (vad. Timo Mass) 
- piedalījies Erasmus mācību projektā Slovākijā (Trstená) (mācību mērķis: izmantojot radošās 
mācību metodes neformālajā izglītībā, nodrošināt jauniešiem radošu vidi skolas un ārpusskolas 
neformālās izglītības nodarbībās) (laika periodu nav norādījis) 
- novadījis apm. 35 fakultatīvas nodarbības „Astronomija” Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, mācību 
materiālu ieguvē sadarbojoties ar Latvijas Astronomijas biedrību 
Iveta Putniņa, 2. kurss (angļu valodas skolotājs) 
- piedalījusies VISC kursos saistībā ar kompetenču pieeju mācību saturam „Digitāla Eiropas 
Valodu portfeļa izmantošana mācību procesā” Rīga,  29.09., 31.10.2018. 
- vadījusi atklāto stundu 1. klasē angļu valodā novada pirmsskolas iestādes skolotājiem, 
28.11.2018.  
Kristīna Soloha, 2. kurss (angļu valodas skolotājs) 
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- organizējusi un vadījusi angļu valodas pavasara svētkus Birds coming back! bērniem un viņu 
vecākiem Rīgas privātās vidusskolas „Klasika” sagatavošanas grupā pirmsskolā (07.03.2018.) 
- vadījusi pirmsskolas angļu valodas skolotāju profesionālas izaugsmes diskusiju grupu 
(15.05.2018.) 
2018 (16.-23.07) - Starptautiskā vizuālās mākslas simpozija Liepājas Universitātē organizācija 
mākslas pedagogiem un māksliniekiem. Simpozija nosaukums: „Abstraktais un konkrētais 
vizuālās mākslas kompozīcijā. Ornaments”. 
I. Klāsone – Simpozija norises sagatavošana un norises nodrošināšana. 
Studiju programmas absolvente Līga Dradeika, Mg. paed. nolasīja referātu: „Latvijas laikmetīgās 
mākslas dialogs ar mākslas vēsturi”. 
  
4. Erasmus 
Nav 
 
5. Docētāji 
Docētāju zinātniskās darbības pārskatu skatīt: 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278. 
 
16. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 

Studiju programmas absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu pieprasījums 
pēc vidējās izglītības skolotājiem ar dažāda veida kvalifikācijām. Absolventu konkurētspēju 
darba tirgū paaugstina iespēja apgūt viena vai divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju 
vidējās izglītības posmā. Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba 
tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto 
īpatsvars turpmākajos gados varētu palielināties 2,4 % (2013. gadā) līdz aptuveni 7 % 
2020. gadā. Tā kā studiju programma piedāvā apgūt darba tirgū aktuālas kvalifikācijas STEM 
virzienos un valodu jomā, tad ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pedagogu novecošanās 
tendences un nomaiņas nepieciešamību, nodarbinātības prognozes varētu būt pozitīvas. Kā 
papildus priekšnoteikums spējai iekļauties darba tirgū ir fakts, ka maģistra līmeņa studijas 
pārsvarā izvēlas jau izglītības jomā strādājoši pedagogi vai arī tie, kas ir motivēti papildus 
akadēmiskā bakalaura grādam iegūt profesionālo kvalifikāciju darbam izglītības iestādēs dažādās 
specializācijās (skatīt absolventu aptaujas analīzi punktā 18.7.).  

Attiecībā uz studiju programmas piedāvājuma izstrādi vienā no studiju plāniem 
(profesionālā maģistra grāda ieguvei, nepiedāvājot kvalifikāciju), ko turpmāk ir iecerēts realizēt 
arī pilna laika neklātienes tālmācības formā, ir veikts kvantitatīvs pētījums (Berg Research, 
2015) par iedzīvotāju attieksmi pret tālmācību. Tas liecina, ka galvenie motivatori studēt 
tālmācībā ir iespēja apgūt jaunas zināšanas, ietaupot laiku un finanses (57 % respondentu), kā arī 
iespēja studēt no jebkuras vietas pasaulē (47 % respondentu). Šī apakšvirziena iespējas paplašina 
arī tā piedāvājums gan angļu, gan latviešu valodās.   

Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī doktora līmeņa studiju programmās. 
 
Studiju programmas licencēšanas ietvaros saņemto ekspertu ieteikumu ieviešana 

LiepU PMSP „VIS” ir akreditēta un iekļauta studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un 
sports”, kas 2013. gadā ir akreditēts uz 6 gadiem (līdz 2019. gada jūnijam). Ekspertu ieteikumi 
un to ieviešana studiju programmas realizācijas procesā ir atspoguļoti 5. tabulā. 

Saskaņā ar ESF projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” 
Nr.8.2.4.0/15/I/001 un 2016. gada 6. maijā noslēgto Sadarbības līgumu Nr. 2016/11-023 starp 
nodibinājumu “Akadēmiskās informācijas centrs” (turpmāk – AIC) un LiepU, tika veikta 
pilotakreditācija studiju virzienam “Izglītība, pedagoģija un sports”. Akreditācijas rezultātā 
studiju virziens ir akreditēts līdz 2019. gada 24. aprīlim, pamaojoties uz Studiju akreditācijas 
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komisijas sēdes 2017. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 37-A. Ekspertu ieteikumi un to ieviešanas 
plānojums ir pievienots studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” pašnovērtējuma 
ziņojumam par 2017. gadu.  

5. tabula  
Studiju programmas „VIS” pilnveide atbilstoši ekspertu ieteikumiem 

 
Nr. 
p.k. 

Ekspertu 
ieteikumi 

Studiju programmā veiktie uzlabojumi 

1. Nepietiekamas e-
studiju un e-
materiālu 
izmantošanas 
iespējas  

Ir palielinājušās e-studiju iespējas - studiju programmas studentiem ir pieejami 
studiju kursu un moduļu materiāli moodle studiju vidē, piem., Matemātikas 
metodika, Informātikas metodika, Informācijas tehnoloģijas izglītībā, E-studiju 
materiālu izstrāde, Mācību programmatūras izstrāde, Mācību vides organizācija 
informātikā, Lingvodidaktika, Pedagoģiskā psiholoģija u.c. 

Studiju programmas vajadzībām ir izmantojama interaktīvā tāfele, piem., dažādu 
mācību priekšmetu metodiku studiju kursu apguvei. Studiju procesa realizācijā tiek 
pielietota integrētā pieeja, akcentējot IT izmantošanu mācību procesā, lai 
nodrošinātu skolotāju zināšanas un prasmes e-mācību materiāla izveidē un 
lietošanā.  

Atskaites periodā LiepU fakultāšu (PSDF, HMZF, DIF) mācībspēkiem ir notikuši 
semināri par e-studiju jautājumiem. 

Izstrādāta tālmācības forma studiju apakšvirzienam ar studiju ilgumu 1 gads. 

2. LiepU nepietiekami 
attīstīta sadarbība ar 
darba devējiem 

PMSP „VIS” realizācijā tiek iesaistīti nozares profesionāļi, kas pārsvarā ir arī darba 
devēji, tādējādi nodrošinot sasaisti starp teorētisko zināšanu integrēšanu praksē. 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas pedagoģisko prakšu laikā, studiju rezultātu 
izvērtējumā  - maģistra darbu recenzēšanā, u.c.), kā arī iesaistot nozares speciālistus 
Valsts pārbaudījumu komisijas darbā.  

PMSP „VIS” kvalitāti atspoguļo darba devēju un prakses konsultantu regulārais 
novērtējums par studentu profesionālajām zināšanām un kompetenci, studiju kursu 
satura un realizāciju, to apspriešanu semestru noslēgumā gan studentu, gan 
akadēmiskā personāla līmenī. Ir izstrādāta studiju rezultātu izvērtējuma anketa, 
kuru aizpilda potenciālais darba devējs valsts pārbaudījumu priekšsēdētājs 
(Pētījumu sadarbībā ar darba devējiem, kas ir gala/valsts pārbaudījumu komisiju 
priekšsēdētāji, veic reizi gadā, viņiem aizpildot anketu VS-1-1 

LiepU studiju programmas docētāji sadarbojas ar Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldi, Liepājas un citu novadu izglītības iestādēm, kā arī sadarbībā ar LiepU 
Mūžizglītības nodaļu nodrošina pedagogu tālākizglītības kursu programmu 
realizāciju. 

Notiek sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas augstskolu 
pedagogu sadarbības asociāciju (LAPSA), Latvijas Nedzirdīgo savienības 
rehabilitācijas nodaļu, Neredzīgo biedrību, Latvijas Autisma apvienību, u.c. 

3. Nepietiekams skaits 
kursu, kuros 
paredzēta klases 
menedžmenta un 
sociālo prasmju 
attīstīšana 

Menedžmenta un sociālo prasmju attīstīšana ir integrēta moduļos „Izglītības darba 
vadības ilgtspējīga attīstība” un „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība”, kā arī 
integrēta nozares profesionālās specializācijas studiju kursu saturā, piem., dažādu 
metodiku kursos un Zinātniski pētnieciskajos semināros. Matemātikas, 
informātikas, fizikas, bioloģijas un dabaszinību skolotāju sagatavošanā papildus ir 
iekļauti  2 KRP apjomā studiju kurss dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 
priekšmetu kopīgās  didaktikas apguvei „Eksakto zinātņu priekšmetu didaktika”. 

4. Studentu 
nepietiekama 
reflektivitāte  

Maģistrantu reflektivitāti apliecina iesaistīšanās zinātniskajos pētījumos 
pedagoģisko un pētniecisko prakšu, kā arī maģistra darbu izstrādes procesa 
ietvaros, kā arī piedalīšanās ikgadējās maģistrantu zinātniskajās konferencēs 
(piem., LiepU Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros). Refleksijas 
prasmju attīstīšanai studiju programmā ir iekļauts studiju kurss Pedagoģiskā 
refleksija un Zinātniski pētnieciskais seminārs. 

5. Studiju darbu 
rakstīšanā netiek 
izmantotas LiepU 

Ir precizēti maģistra darbu vērtēšanas kritēriji, tajos iekļaujot arī kritērijus 
prezentēšanai. Vērtēšanas kritēriji ir publiskoti un pieejami universitātes mājas lapā 
www.liepu.lv, sadaļā ‘studentiem’ – ‘studiju darbu rakstīšana’, kur ietverta obligāta 
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bibliotēkas datu 
bāzes  

prasība datu bāzu izmantošanai un literatūras avotiem svešvalodās. Maģistra darba 
vērtēšana kritēriji ir peejami LiepU mājaslapā- https://www.liepu.lv/lv/293/studiju-
darbu-rakstisana 

6. Studentu un 
docētāju 
svešvalodu 
zināšanas  

Akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanu spektrs aptver angļu, vācu un krievu 
valodas. Programmas realizācijā iesaistītie docētāji var sagatavot studiju 
programmas kursus kādā no svešvalodām, kā arī ir pietiekamas valodu prasmes un 
pieredze lekciju ciklu docēšanā angļu, vācu un krievu valodās. To apliecina 
piedāvātie studiju kursi angļu valodā ERASMUS+ apmaiņas studentiem, kā arī 
tālmācības studiju formas piedāvājums angļu valodā. 

7. Akadēmiskā 
personāla 
metodoloģiskās 
zināšanas un 
prasmes  

Saskaņā ar LiepU attīstības stratēģiju un LiepU akadēmiskā personāla zinātniskās 
kvalifikācijas nolikumu akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika tiek plānota 6 gadiem. Tā paredz studijas doktorantūrā, 
promocijas darbu aizstāvēšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu kursos, semināros un 
mobilitātes programmās.  

Studiju programmas mācībspēkiem (D.Bethere, P.Jurs, A.Medveckis, H.Vecenāne, 
B.Trinīte, J.Grava) piešķirts doktora grāds. 

Programmas realizācijā iesaistītie docētāji ir aktīvi piedalījušies starptautiskos 
kongresos un konferencēs ar referātiem par pētījumiem izglītības jomā, kā arī 
starpnozaru pētījumos. 

Ir izstrādāti metodiskie materiāli bērnu speciālo vajadzību diagnosticēšanai un 
metodiskās izstrādes mācību priekšmetiem speciālajā izglītībā. 

Ir iespējams izmantot HMZF valodu kabinetu – DACH (vācu val.) centra, Šūmana 
(franču val.) centra, angļu valodas kabinetu – bibliotēku resursus svešvalodās. 

 
2018. gada oktobrī uzsākta projekta SAM 8.2.1. pirmās kārtas īstenošana-  “Studiju 

programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”. Saskaņā ar projekta mērķis 
tās būs konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas pedagogu izglītības īstenošanai, 
pamatojoties uz kompetencēs balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām, 
nodrošinot studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, resursu konsolidāciju un 
koplietošanu. Projekta īstenošanas laiks- līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Projekta gaitā tiks nodrošināta arī ekspertu ieteikumu izpilde, kas vērsta uz studiju 
programmu efektīvu īstenošanu un studiju virziena pārvaldību, jo tie ietverti ir LiepU Pedagogu 
izglītības attīstības plānā 2018.-2023.gadam un LiepU Pedagogu izglītības komunikācijas un 
publicitātes plānā 2018.-2023.gadam 
 
Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 
1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti pievienoti 4. pielikumā, kas sakārtoti atbilstoši 
studiju plāniem: 

1) studentiem ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, 
2) studentiem ar bakalaura grādu vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, 
3) studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu.  

 
2. Studiju programmas satura atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam un aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu 
likumam un Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 
Nr. 512 (26.08.2014.), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu (skatīt 6. 
tabulu).  

Tā kā didaktiskās koncepcijas saturisko aspektu veido modulārais princips, kura 
īstenošanas pamatā ir konstruktīvisma pieeja, ir sarežģīti nodalīt konkrētus studiju kursus katram 
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamajam zināšanu aspektam. Studiju 
satura integrativitāte un kompetenču pieejas īstenošana nodrošina iespējas teorētisko atziņu 
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aprobācijai pētnieciskajās un pedagoģiskajās praksēs, attīstot maģistrantu pētniecības motivāciju 
pamatotai pedagoģiskai darbībai mācību un audzināšanas problēmu risināšanā. 

 
6. tabula 

PMSP „VIS” atbilstība atbilstība Skolotājs profesijas standartam 
 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Atbilstošie studiju kursi studiju 
programmā „VIS” 

KP 

Izpratnes līmenī  

Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 
reglamentējošie dokumenti un darba 
likumdošana (LR un ES likumi, dokumenti un 
normatīvie akti)  

Modulis „Izglītības darba vadības 
ilgtspējīga attīstība” 

4 

Loģika  
Kultūras vēsture  
Vēsture  
Filozofija  
Ekonomikas pamati 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to 
pētniecība” 
Modulis „Izglītības darba vadības 
ilgtspējīga attīstība” 
 

4 

4 

Lietošanas līmenī  

Bērnu tiesību aizsardzība  
Modulis „Izglītības darba vadības 
ilgtspējīga attīstība” 

4 

Pedagoģija un psiholoģija  
● Mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika 
● Audzināšanas darbība jeb klasvadība  
● Mācību organizācija (mācību metodes, mācību 

stunda, mācību programma)  
● Sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma 

veikšana  
● Mācību vides organizācija 
● Saskarsmes un sadarbības veicināšana (sociālo 

attiecību veidošana) 
● Pedagoģisko pētījumu metodes  
● Psiholoģija (vispārīgā, attīstības, personības, 

sociālā)  
● Speciālā pedagoģija  
● Nozaru pedagoģija  
● Vecumposmu fizioloģija  

Modulis „Izglītības paradigmas pārmaiņu 
kontekstā” 
Modulis "Mācību priekšmeta didaktika" 
Modulis "Specializācija" 
Moduļi "Pedagoģija” un „Psiholoģija"  

4 
 

8/ 16 
22 
10 

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare  
● Mācību priekšmets  
● Mācību priekšmeta didaktika 
● Mācību satura integrācijas pamati  

Katram apakšvirzienam atbilstošie nozares 
teorētiskie pamatkursi, 
Katram programmas apakšvirzienam 
atbilstošie profesionālās specializācijas 
studiju kursi: 
Modulis "Mācību priekšmeta didaktika" 
Modulis "Specializācija" 

 
 
 
 

8/ 16 
22 

Valodas un komunikācija  
● Informācijas tehnoloģijas 
● Valsts valoda un svešvalodas  
● Saskarsmes psiholoģija  

Moduļi "Pedagoģija” un „Psiholoģija", 
Modulis "Mācību priekšmeta didaktika", 
Modulis „Izglītības paradigmas pārmaiņu 
kontekstā” 

10 
8/ 16 

4 
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Veselīgs dzīves veids  
● Sports 
● Veselīgs uzturs 
● Personīgā higiēna 
● Atkarību profilakse  
Sociālās zinības  
● Ētika 
● Vides un veselības izglītība 
● Izglītības vadība 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to 
pētniecība” 
Modulis „Aktualitātes izglītībā un to 
pētniecība” 

4 
4 

 
Studiju programmas saturs atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512 (skatīt 7. 

tabulu). Tā kā studiju programmā iekļautie studiju kursi ir sakārtoti moduļos, tad arī 
nepieciešamais saturs ir tajos integrēts, ietverot gan jaunākos sasniegumus nozares teorijā un 
praksē, pētniecības aktualitātes un radošuma izpausmes iespējas, gan arī pedagoģiskās un 
pētnieciskās studiju prakses. Tā kā PMSP „VIS” tiek īstenota ar apakšvirzieniem un trīs 
atšķirīgiem studiju ilgumiem un studiju plāniem, tad 7. tabulā tiek atklāta visu šo virzienu 
atbilstība augstākās izglītības valsts standartam. 

 
7. tabula 

PMSP „VIS” atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
 

MK noteikumu Nr. 512 prasības PMSP „VIS” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu 

 
Studiju programmas apjoms un ilgums: 
● studiju ilgums 1 gads un apjoms 40 KP 
● studiju ilgums 1 gads 8 mēneši un apjoms 72 

KP 
● studiju ilgums 2 gadi un apjoms 80 KP 

Maģistra programmas pilna laka studiju ilgums ir 
viens līdz divi gadi ar noteikumu, ka kopējais 
bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks 
par pieciem gadiem 
Maģitra programmas saturs nodrošina zināšanu, 
prasmju un kompetences apguvi, kas 
nepieciešams profesionālās darbības veikšanai 
atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā 
noteiktajām ietvarstruktūras 7.līmeņa zināšanām, 
prasmēm un kompetencei 

Atbilst – skatīt studiju programmas mērķus, 
uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, studiju kursu 
un moduļu aprakstus, studējošo, absolventu un 
darba devēju aptauju rezultātus 

No maģistra programmas apjoma (izņemot to 
apjomu, kas paredzēts praksei un maģistra darba 
izstrādei) pilna laika studijās ne mazāk kā 30% 
veido kontaktstundas 

Studiju ilgums 1 gads – 144 kontaktstundas no 
480 (30%) 
Studentiem ar bakalaura grādu vai 5. līmeņa 
profesionālo izglītību: 
● Studiju ilgums 1 gads 8 mēneši - 456 

kontaktstundas no 1520 (30%) 
● Studiju ilgums 2 gadi - 552 kontaktstundas no 

1840 (30%) 
Studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu: 
● Studiju ilgums 1 gads 8 mēneši - 312 

kontaktstundas no 1040 (30%) 
● Studiju ilgums 2 gadi - 408 kontaktstundas no 

1360 (30%) 

Maģistra programmas obligāto saturu veido: 1) 
studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu 
padziļinātu apguvi nozares (profesionālās 
darbības jomas) teorijā un praksē vismaz piecu 
kredītpunktu apjomā; 2) pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, projektēšanas darba un 

Blokā iekļauti studiju kursi 8 KP apjomā:  
Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” 
(4 KP) 
Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga 
attīstība” (4KP) 
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vadībzinību studiju kursi vismaz triju 
kredītpunktu apjomā 
Prakse vismaz 26 kredītpunktu apjomā, ja tā ir 
paredzēta akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas beidzējiem, vai vismaz sešu 
kredītpunktu apjomā, ja tā ir paredzēta bakalaura 
programmas beidzējiem 

Studiju ilgums 1 gads – Pētnieciskā prakse 8 KP 
 
Studentiem ar bakalaura grādu vai 5. līmeņa 
profesionālo izglītību - Pedagoģiskā prakse 8 KP, 
Pētnieciskā prakse 6 KP 
 
Studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu - 
Pedagoģiskā prakse 16 KP, Audzināšanas prakse 
2 KP, Pētnieciskā prakse 6 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde 
un aizstāvēšana, vismaz 20 kredītpunktu apjomā. 

Valsts pārbaudījums - Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana 20 KP 

 
3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 
Par 2017./2018. studiju gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 
 
Pilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017. studiju gada 1. kursam visam studiju 
periodam – 2 gadiem.  Minimālais studējošo skaits: 29 studenti, no kuriem 28 studē par valsts 
budžeta līdzekļiem un 1 par maksu studējošie. 

Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2016. – 2018. gadam ir 116 
176 EUR, t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 113 316 EUR (t.sk. finansējums no 
valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta 
studentiem), ieņēmumi no studiju maksas 2 860 EUR. 

Aprēķinos izmantotas 2016. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu studiju 
vietu) un IZM noteiktas izglītības tematiskās jomas koeficents “Vispārējās izglītības skolotājs” 
jomā: 0,929734, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās maģistra līmeņa studiju programmās: 
1,5. Vienas studiju vietas izmaksas 2016. gadā ir 1 859,16 EUR (skatīt 8. tabulu). 
 

 
 
 

8. tabula 
 

 
 
LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 430. 

Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
Studiju programmas izmaksas 2016.–2018. gadam pilnā laikā (skatīt 9. tabulu). 
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Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 
2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010. gadā samazinātais finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem vidēji sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta studiju 
vietas izmaksām, turklāt studiju izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo reālās 
nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku minimālo algu valstī paaugstināja no EUR 256 
līdz EUR 370 mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās komunālo pakalpojumu izmaksas (elektrība, 
apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju attīstība pieprasa paredzēt augstāku 
finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 

 
9. tabula 

Plānotās izmaksas studiju programmai „ Vispārējās izglītības skolotājs” 
2016./2017.studiju gada 1. kursam (visam studiju periodam) pilnā laikā 

 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 

Pilnā laikā 
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 50 885 

profesoriem 8 157 
asoc. profesoriem 18 278 

docentiem 5 747 
lektoriem 8 355 

asistentiem 10 348 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU pārējam 
personālam, komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar 
ēku, telpu uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru 
pakalpojumu izmaksas, grāmatu, žurnālu un datu bāzes 
abonēšana u.c. izmaksas) 56 087 

Sociālā nodrošinājuma izmaksas 9 203 
Kopā izmaksas 116 176 

 
Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 

2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010.gadā samazinātais finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem vidēji sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta studiju 
vietas izmaksām, turklāt studiju izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo reālās 
nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku minimālo algu valstī paaugstināja no 256 EUR 
līdz 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās komunālo pakalpojumu izmaksas (elektrība, 
apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju attīstība pieprasa paredzēt augstāku 
finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 

 
18.4. Studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma 
salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu ES valstu atzītu 
augstskolu studiju programmām 

Skolotāju izglītības ieguve tiek īstenota visās Eiropas Savienības valstīs un kvalifikācijas 
ieguve notiek gan bakalaura, gan maģistra studiju līmeņos. Salīdzināmās studiju programmas 
izvēlētas pamatojoties un to, ka visās tiek uzņemti studenti, kas jau ieguvuši augstāko izglītību 
kādā profesionālās darbības jomā. Programmu salīdzinājums tika veikts atbilstoši aktuāliem 
kritērijiem - iegūstamā kvalifikācija un studiju ilgums, studiju apjoms un saturs, prakšu 
organizācija. PMSP „VIS” ir salīdzināta ar trīs maģistra līmeņa studiju programmām skolotāju 
izglītības jomā -  Saseksas Universitāte (Lielbritānija) un Juvaskilas Universitāte (Somija). 
Latvijā profesionālā bakalaura grādu izglītībā un dažādību skolotāja kvalifikāciju ieguvē 
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izvēlētās specializācijas jomā nodrošina Latvijas Universitāte (LU) un LiepU. Studiju 
programmu salīdzinājums ir atspoguļots 10. tabulā. 

 
10. tabula 

Studiju programmu salīdzinājums 
 

 
Vispārējās izglītības 

skolotājs 

Citas LV augstskolas 
īstenotā programma: 
Latvijas Universitāte, 

ES (EU) augstskolās īstenotās programmas 
University of Sussex, 

Lielbritānija 
Juvaskilas 

Universitāte, Somija 

Programmas 
nosaukums 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 

Skolotājs Izglītība 

Maģistra līmeņa 
studiju programma 
izglītības zinātnēs 
(Master’s Degree 
Programme in 
Educational 
Sciences) 

Iegūstamais 
grāds un 

kvalifikācija 

Profesionālā maģistra 
grāds izglītībā vai  
Profesionālā maģistra 
grāds izglītībā un 
vispārējās izglītības 
skolotāja 
kvalifikācija kādā no 
22 apakšvirzieniem 

Profesionālā maģistra 
grāds izglītībā vai  
Profesionālā maģistra 
grāds izglītībā un 
skolotāja kvalifikācija 
kādā no 34 
apakšvirzieniem 

Maģistra grāds 
izglītībā 

Maģistra grāds 
mākslā (izglītībā) 
 

Studiju 
ilgums un 

apjoms 

1 gads – pilna laika 
klātienes, pilna laika 
neklātienes, 
tālmācības studijās 
(40 KRP) 
1,8 gadi -  pilna laika 
klātienes studijas (72 
KRP) 
 2 gadi -  pilna laika 
klātienes studijas (80 
KRP) 

1 gads pilna laika 
klātienes studijās/ 1,5 
gadi nepilna laika 
studijās (40 KRP) 
2 gadi pilna laika 
klātienes un nepilna 
laika studijās (72 KRP) 
2 gadi pilna laika 
klātienes studijās/ 2,5 
gadi nepilna laika 
studijās (80 KRP) 

1gads – pilna laika 
studijās 
2 gadi – nepilna laika 
studijās 
240 kredīti (credits) – 
40 KP (60 ECTS) 

2 gadi – pilna laika 
studijās (80 
KRP=120 ECTS) 
 

Noslēguma 
pārbaudījumi 

Maģistra darba 
aizstāvēšana 

Maģistra darba 
aizstāvēšana 

Maģistra darba 
aizstāvēšana 

Maģistra darba 
aizstāvēšana 

Kopīgais 
studiju 

programmās 

Programma ir orientēta uz augstākajai izglītībai definētajām un arī skolotājam nepieciešamajām 
kompetencēm. 
Starpdisciplināra pieeja, kas nodrošina studiju kursā sasniedzamo rezultātu saikni ar studējošā 
profesionālo specializāciju, pedagoģiskās un pētnieciskās darbības integrācija, pilnveidojot 
prasmi veikt pētījumu. Būtisks akcents kritiskai refleksijai studiju procesā. 
Programmai ir modulāra uzbūve. Moduļu apjoms ir noteikts, tomēr tie ir atšķirīgi un ir 
iespējamas dažādas kombinācijas atbilstoši iepriekšējai izglītībai.  
Pētniecības studijas sastāv no akadēmisko prasmju attīstīšanas, pētniecības metožu izzināšanas un 
maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas – 20 KRP (30 ECTS). 
Studiju programmu pamatatziņas: 

● tās pamatojas uz zinātnisko pētniecību  
● tiek atzīta iepriekš iegūta profesionāla kvalifikācija un pieredze 
● tiek nodrošināta jomas profesionāļu piesaiste studiju programmu īstenošanā 
● pilnveido profesionālajā jomā būtiskas zināšanas,  izpratni  un prasmes  
● ievieš jaunas zināšanas un pētījumu perspektīvas izglītības pētījumu jomā  
● dod iespēju apgūt profesionālās kvalifikācijas, kas paplašina karjeras iespējas 

Atšķirīgais studiju programmās 
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Specializācijas 
 

22 dažādi 
apakšvirzieni dažādās 
nozarēs, ietverot 
STEM  
 

34 apakšvirzieni  
dažādās nozarēs, 
ietverot STEM 

specializācijas tikai 
nepilna laika studijās: 
angļu valoda, 
matemātika, dabas 
zinātnes, humanitārās 
zinātnes, mūzika, 
speciālā izglītība  
 

specializācijas: 
izglītība agrīnā 
bērnībā, 
konsultēšana, 
pedagoģijas 
aspekti, speciālā 
izglītība, pieaugušo 
izglītība, izglītības 
darba vadība 

Studiju forma 
 

pilna laika studijas un 
pilna laika neklātienes 
– tālmācības studiju 
forma 
 

pilna un nepilna laika 
studiju forma 

pilna un nepilna laika 
studiju forma 

pilna laika studiju 
forma 

Programmas 
struktūra 

Vispārteorētiskie 
studiju kursi nozarē –
visiem 
apakšvirzieniem 8 
KRP 

Padziļinātas studijas 
izglītības jomā – 58 
KRP, ietverot maģistra 
darba izstrādi - 20 
KRP 

Specializācijas – 22 
KRP 

 

 

Izvēles studiju kursi – 
nav 

Prakses – pedagoģiskā, 
pētnieciskā 

Ir plānoti moduļi 
nozares 
teorētiskajiem un 
profesionālajiem 
studiju kursiem, 
izglītības zinātņu 
kopa, specializācijas 
moduļi un prakses, 
kas tiek variēti 
atkarībā no iepriekš 
iegūtās izglītības un 
jomas, kurā izvēlēta 
specializācija 

 

Izvēles studiju kursi 
– nav 

Prakses – 
pedagoģiskā, 
pētnieciskā 

Vispārteorētiskie 
studiju kursi nozarē – 
visiem, kas nodrošina 
pamatus izvēlētās 
specializācijas 
apguvei.  

Specializācijas izvēle 
- 30 kredīti (10 
KRP), atbilstoši 
intersēm, padziļināt 
zināšanas 

 

 
 

 

Prakse – integrēta 
moduļos 

Vispārteorētiskie 
studiju kursi nozarē 
– 14 ECTS (9 KRP) 

Padziļinātas 
studijas izglītības 
jomā – 53 KRP (80 
ECTS), ietverot 
maģistra darba 
izstrādi - 20 KRP 
(30 ECTS) 

 
Izvēles studiju kursi 
- 6 ECTS (4 KRP)  

Papildus izvēlas arī 
specializāciju 
saistībā ar 
iepriekšējās 
izglītības jomu 

Prakse – integrēta 
moduļos 

Sasaiste ar 
iepriekš iegūto 

izglītību, 
uzņemšanas 
noteikumi 

Studiju ilgums 1 gads 
5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija, 
iepriekšējā studiju 
posma gala darba 
vērtējums.  
Studiju ilgums 1 gads 
un 8 mēneši un 2 gadi: 
bakalaura grāds vai 5. 
līmeņa profesionālā 
kvalifikācija izvēlētajā 
nozarē/apakšnozarē 
vai bakalaura grāds vai 
5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija ar 
integrētiem vai 
apgūtiem nozares 
studiju kursiem vismaz 
10 KRP apjomā (var 
tikt pielīdzināti 2 gadu 
pieredzei 
specializācijas jomā), 
iepriekšējā studiju 
posma gala darba 
vērtējums 

Atšķirīgi dažādies 
studiju plāniem – 
atkarīgi no iepriekš 
iegūtās izglītības un 
specializācijas 
izvēles jomas (ja cita 
vai radniecīga joma 
izvēlētajai 
specializācijai, tad 
studiju plāni atšķiras) 

Parasti uzsāk studijas 
pēc profesionālā 
grāda sertifikāta 
izglītībā (PGCE) 
ieguves kādā no 
mācību 
priekšmetiem. Tad 
turpina padziļinātas 
studijas, galvenokārt 
padziļinot izpratni 
par profesionālās 
jomas aspektiem. 
Neiegūst jaunu 
kvalifikāciju, bet 
padziļina zināšanas 
esošajā. 
Uzņemšana – 1.vai 
2.klases grāds 
(honour degree) vai 
ekvivalenta 
kvalifikācija un 
vismaz viena gada 
darba pieredze 
izglītības vai ar to 
saistītā jomā vai 

Uzņemšana -  
Bakalaura grāds 
izglītībā - jomā, 
kurā tiek izvēlēta 
specializācija un  
iegūti labi 
vērtējumi 
(akadēmiskā 1.cikla 
izglītība) 
 
Neiegūst jaunu 
kvalifikāciju, bet 
padziļina zināšanas 
esošajā. 
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iegūts grāds šajā 
jomā 

 
Veicot dažādu valstu studiju programmu salīdzinošo analīzi var secināt, ka: 

− Studiju ilgums tiek noteikts robežās no 1 līdz 2,5 gadiem, atbilstoši apgūstamajam studiju 
apjomam no 40-80 KRP, atkarībā no izvēlētās studiju formas, specializācijas un iepriekš 
iegūtās izglītības. Kopumā tas atbilst LiepU piedāvātajai maģistra studiju programmai, kas 
piedāvā 3 veidu studiju plānus 40, 72 un 80 KRP apjomā (1, 1,8 un 2 gadi), atkarībā no 
iepriekš iegūtās izglītības un izvēlēto specializāciju skaita. 

− Studiju programmu saturs veidots balstoties uz moduļiem – dodot iespēju apgūt gan 
izglītības jomas pamatkursus, gan arī izvēlēties specializācijas studiju kursu/-us. LiepU 
studiju programma piedāvā gan moduļus, gan atsevišķus studiju kursus, tādējādi piedāvājot 
iespēju studentiem apgūt profesionālās prasmes un attīstīt kompetences, kuras dod iespēju 
kvalitatīvai profesionālajai darbībai vispārējās izglītības iestādēs. 

− Visās studiju programmās ir akcentēts pedagoģiskās un pētnieciskās prakses nozīmīgums, 
kas ir būtiska studiju programmu sastāvdaļa un nodrošina profesionālās meistarības 
pilnveidi. Studiju programmās ir ietverta pētnieciskā prakse, kas ir aktuāla skolotāja 
profesionālās kompetences veidošanā un reflektivitātes nodrošināšanai. 

− Vienīgi LiepU un LU piedāvā studiju programmas ar plašām specializāciju izvēles 
iespējām. LiepU studiju programma piedāvā arī dažādu specializāciju kombinācijas 
iespējas, ko iespējams variēt atkarībā no pieprasījuma un darba tirgus vajadzībām. 

− Atšķirībā no salīdzināmajām studiju programmām, LiepU piedāvā studentiem iegūt 
profesionālā maģistra grādu izglītībā un kvalifikāciju vispārējās izglītības skolotājs 
izvēlētajā mācību priekšmetā/-os, kas paplašina iespējas darba tirgū. 

− LiepU studiju programma nepiedāvā brīvās izvēles kursus, kas varētu būt iespēja 
padziļināti apgūt studentu interesēm un izvēlētajai specializācijai atbilstošus studiju kursus. 

− Studiju programmu filozofija balstīta uz līdzīgiem pamatprincipiem, akcentējot studiju 
kursu un moduļu problēmorientētu  un interdisciplināru raksturu, iespējamās dažādu 
studiju plānu un moduļu kombinācijas, pētniecībā balstītas studiju metodes, kas attīsta 
kritiskās refleksijas prasmes, jomas profesionāļu piesaisti, kā arī atzīstot iepriekš iegūto 
izglītību un pieredzi. 

− studiju programmu struktūras komponentes veidotas izmatojot līdzīgus principus, tās ir 
kompetencēs balstītas un ļauj spriest par studentu profesionālo sagatavotību 

− LiepU un LU studiju programmas paredz plašākas iespējas maģistrantu specializāciju 
izvēlē, nodrošinot iespēju profesionālās kvalifikācijas ieguvei arī jomā, kas nav radniecīga 
iepriekš iegūtajai izglītībai. 

 
 Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
1. Studējošo skaits 
Skatīt 11. tabulu. 

11. tabula 
Studentu sadalījums pa studiju programmām 2017. gada 1. oktobrī 

  

Profesionālā maģistra 
studiju programmas 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 
(1 gads) 

8 6 9 10 11 
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Vispārējās izglītības 
skolotājs 
(1,8 gadi) 

          

- pirmsskolā metodiķa 
darbā 

13 12 5 7 8 

- angļu valodā 13 14 15 16 20 

- franču valodā 3 2 2 1 - 

- vizuālajā mākslā     2 2 1 

- mūzika 1 - - 2 2 

- psiholoģijā 3 2 1 1 - 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 
(2 gadi) 

          

- speciālā izglītība 5 11 12 12 11 

- latviešu valodā un 
literatūrā un 
kulturoloģijā 

10 6 9 11 13 

- krievu valodā un 
literatūrā un 
kulturoloģijā 

5 6 4 - - 

- angļu un krievu 
valodā 

3 1 3 3 - 

- angļu un vācu 
valodā 

2 2 1 1 - 

- vizuālajā mākslā un 
kulturoloģijā 

5 4 2 6 5 

- matemātikā 12 12 7 7 2 

- informātikā 2 4 3 6 8 

- fizikā 2 3 3 2 3 

- bioloģijā 2 5 6 3 7 

- bioloģijā un 
dabaszinībās 

pamatizglītībā 

1 - - - - 

-          sportā         5 

Kopā maģistrantūrā 110 108 100 109 96 
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2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits skaits 
Skatīt 12. tabulu. 

12. tabula 
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

Profesionālā maģistra 
studiju programmas 

2013./2014. 
(01.10.2012.-
01.10.2013.) 

2014./2015. 
(01.10.2013.-
30.09.2014.) 

2015./2016. 
(01.10.2014.-
30.09.2015.) 

2016./2017. 
(01.10.2015.-
30.09.2016.) 

2017./2018. 
  

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 
(1 gads) 

7 4 7 10 5 

Vispārējās izglītības skolotājs (1,8 gadi) 

- pirmsskolā metodiķa 
darbā 

10 3 3 4 3 

- angļu valodā 4 9 6 8 9 

- franču valodā 2 - - - - 

- vizuālajā mākslā - - 2 - - 

- mūzika - - - 2 - 

- psiholoģijā 3 - - - - 

Vispārējās izglītības skolotājs (2 gadi) 

- speciālā izglītība 5 6 6 7 4 

- latviešu valodā un 
literatūrā un 
kulturoloģijā 

4 3 3 6 6 

- krievu valodā un 
literatūrā un 
kulturoloģijā 

3 4 - - - 

- angļu un krievu 
valodā 

2 - 3 - - 

- angļu un vācu valodā 2 - - - - 

- vizuālajā mākslā un 
kulturoloģijā 

3 1 - 6 - 

- matemātikā 7 4 1 3 - 

- informātikā - 3 - 4 4 

- fizikā - 3 - 1 2 

- bioloģijā 2 3 2 - 6 

- sportā         5 
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Kopā maģistrantūrā 61 54 39 63 44 

 
 

3. Absolventu skaits  
Skatīt 13. tabulu. 

13. tabula 
Absolventu skaits pārskata periodā 

 

Profesionālā maģistra 
studiju programmas 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 
(1 gads) 

3 6 9 4 5 

Vispārējās izglītības skolotājs (1,8 gadi) 

- pirmsskolā metodiķa 
darbā 

3 8 2 2 2 

- angļu valodā 6 4 5 4 6 

- franču valodā 1 - - 1 - 

- vizuālajā mākslā - - - 1 - 

- mūzika - - - - 2 

- psiholoģijā - - - - - 

Vispārējās izglītības skolotājs (2 gadi)  

- speciālā izglītība - 5 6 4 4 

- latviešu valodā un 
literatūrā un kulturoloģijā 

5 1 2 1 5 

- krievu valodā un 
literatūrā un kulturoloģijā 

2 2 4 - - 

- angļu un krievu valodā 1 1 - 3 - 

- angļu un vācu valodā - 1 - 1 - 

- vizuālajā mākslā un 
kulturoloģijā 

2 1 1 - 2 

- matemātikā 1 4 3 2 1 

- informātikā 1 1 2 - 3 

- fizikā 1 - 1 - - 

- bioloģijā - - 2 2 - 
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- bioloģijā un 
dabaszinībās 

pamatizglītībā 

1 - - - - 

Kopā maģistrantūrā 38 40 47 25 30 

 
 
Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
Skatīt 14. tabulu 

 
14. tabula 

Studējošo aptaujas rezultāti PMSP „VIS” 
 

Nr. Jautājums 2013./2014.- 2017./2018. 
studiju gads 

ANALĪZE 

1. IZVĒLĒTĀS 
AUGSTSKOLAS UN 

STUDIJU PROGRAMMAS 
ATBILSTĪBAS STUDĒJOŠĀ 

PRIEKŠSTATIEM 
VĒRTĒJUMS 

Respondentu skaits - 154 
Pilnīgi apmierina - 45 
Daļēji apmierina- 79 

Daļēji neapmierina- 23 
Pilnīgi neapmierina - 0 

nav atbildes – 7 
  

Studiju programmu kā pilnībā atbilstošu 
saviem priekšstatiem ir novērtējuši ir 37% 
studējošo, bet daļēji šim apgalvojumam 
piekrīt 46% studējošo. Tomēr daļēji 
neapmierināti ir 10% maģistrantu, kas liek 
aktualizēt ieteikumu izvērtēšanu un 
ieviešanu studiju programmas realizācijas 
procesā. 

2. STUDIJU LAIKĀ IEGŪTO 
ZINĀŠANU, PRASMJU UN 

KOMPETENČU 
IZVĒRTĒJUMS – VAI TĀS 
BŪS PIETIEKAMAS, LAI 
STRĀDĀTU IZVĒLĒTAJĀ 

PROFESIJĀ/ 
SPECIALITĀTĒ! 

Respondentu skaits - 154 
Pilnīgi apmierina -94 
Daļēji apmierina- 47 
Daļēji neapmierina- 8 
Pilnīgi neapmierina - 0 

nav atbildes – 5 
  

Attiecībā uz studiju programmā apgūto 
prasmju un kompetenču lietderību 
profesionālajā darbībā, vairumu tās pilnīgi 
apmierina – 69,9%, daļa respondentu 
piekrīt daļēji – 28,3%. Daļēji 
neapmierināto ir 1,76% no respondentu 
skaita, bet pilnīgi neapmierināto atskaites 
periodā nav, ko varētu uzskatīt par labu 
novērtējuma rādītāju. 

3. STUDIJU KVALITĀTES 
VĒRTĒJUMS IZVĒLĒTAJĀ 

STUDIJU PROGRAMMĀ 

Respondentu skaits - 154 
Pilnīgi piekrītu -73 
Daļēji piekrītu- 67 
Daļēji nepiekrītu- 9 
Pilnīgi nepiekrītu– 3 

nav atbildes – 2  

Studiju programmu kā kvalitatīvu 
novērtējuši ir 46,9%, savukārt daļēji šim 
apgalvojumam piekrīt 41,6% studējošo, 
kas arī var tikt uzskatīts par labu studiju 
programmas kvalitātes rādītāju. 

4. STUDIJU PROGRAMMAS 
METODISKĀ UN 
INFORMATĪVĀ 

NODROŠINĀJUMA 
VĒRTĒJUMS 

Respondentu skaits - 154 
Pilnīgi apmierina - 67 
Daļēji apmierina- 78 
Daļēji neapmierina- 6 
Pilnīgi neapmierina - 2 

nav atbildes - 1 

Izvērtējot procentuāli, 92,9% respondentu 
ir pilnīgi un daļēji apmierināti ar 
metodisko un informatīvo nodrošinājumu. 
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5. STUDIJU PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ 

AKADĒMISKĀ 
PERSONĀLA KVALITĀTES 

NOVĒRTĒJUMS 

Respondentu skaits - 154 
Pilnīgi apmierina - 89 
Daļēji apmierina- 51 

Daļēji neapmierina- 10 
Pilnīgi neapmierina - 2 

nav atbildes -2 
  

Studiju programmas akadēmisko personālu 
kā kompetentu ir novērtējuši ir 61,9% 
studenti, savukārt daļēji šim 
apgalvojumam piekrīt 31,8% studējošo. 
Tomēr daļēji neapmierināti un pilnīgi 
neapmierināti ir 4,42% un 0,88% studentu. 
Iemesli studentu apmierinātībai vai 
neapmierinātībai ar mācībspēku darba 
kvalitāti ir atspoguļoti 6.jautājumā. 

6. STUDĒJOŠO IESPĒJU PIEDALĪTIES STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTES PILNVEIDOŠANĀ 
VĒRTĒJUMS 

Visiem studentiem ir iespēja piedalīties – ir atspoguļotas studiju programmas stiprās un vājās puses! 

Respondentu skaits - 154 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES ANALĪZE 

Studiju procesa organizācija 
Iespēja studijas apvienot ar 
darbu, īss studiju periods; 
Lekcijas katru otro nedēļu 
ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās 
Budžeta vietu esamība 
Pretimnākoša attieksme no 
administrācijas 
Prakse un praktikumi 
Resursi 
Pedagoģija+specialitāte+ 
maģistrs 
Pārdomāta programma! Iespēja 
studēt ja nav pedagoģiskā 
izglītība bakalaura līmenī; 
Iespēja pārkvalificēties 
Pedagoģija ir pieprasīta darba 
devēju vidū; 

Pozitīva vide 
Mācībspēku komanda, lekciju 
kvalitāte 
Profesionāli pasniedzēji, 
vieslektori 
Programmas saturs, tā atbilstība 
specialitātei 
IT tehnoloģiju daudzpusīga 
izmantošana; 
Studiju saturs 
Lekcijas papildina cita citu 
paplašina redzējumu un piedāvā 
dažādas metodes; 
Nodarbību kvalitāte, saturs, 
apjoms, praktiskās nodarbības; 
Specialitātes studiju kursi, piem., 
medicīnas kursi, pedagoģija, 

Nav pamanītas 
Pagaidām viss apmierina 
Studiju procesa organizācija 
Sadarbības trūkums starp fakultātēm 
Informācijas trūkums 
Vizpārizglītojošie studiju kursi 
plānoti lielā auditorijā - grūtāk 
uztvert, iesaistīties diskusijās. 
Nesakārtotība  lekciju sarakstā - nav 
laicīgas informācijas! 
Grūti apvienot ar darbu 
Vairāki pārbaudījumi vienā dienā, 
lekcijas pie viena pasniedzēja visu 
dienu 
Pasniedzēju nevērība pret lekciju 
laikiem 
Neadekvātas prasības atsevišķiem 
pedagogiem! 
Mācību priekšmetu nepareizs 
plānojums, sasteigtība; 
Praksē stundu skaits ir liels; 
Prakses laikam īss paredzētais 
periods; 
  
Resursi 
Informācijas ievietošana LAIS 
sistēmā 
Studiju saturs 
Daži lekciju kursi dublējas ar jau 
bakalaura programmā apgūtajiem 
Daļēji pārklājas studiju kursu saturs 
Netiek piedāvāti izvēles kursi 
Vairāk vajadzētu lekcijas par 
speciālo izglītību, mācību metodēm, 
valodas attīstībai, specializācijai 
(piem., bioloģijai) un praktiskajām 

Kā studiju programmas stiprās puses 
tiek minēta pārdomātā studiju 
programma, tās realizācijas 
plānojums, iegūstamais grāds un 
kvalifikācijas, kā arī padziļinātās 
zināšanas un pieredze izvēlētajā 
nozarē. Kā trūkumi galvenokārt tiek 
minēta negatīvā pieredze attiecībā uz 
informācijas apriti, studiju procesa 
organizācijas atspoguļojumu Lais 
sistēmā un atsevišķu studiju kursu 
satura pārklāšanās. 

Maģistrantu atbildēs ir vērojams 
daudz pretrunīgu vērtējumu – gan 
attiecībā uz organizāciju (piem., 
lekciju saraksts, prakšu laiki un 
ilgums), studiju saturu (piem., studiju 
kursu lietderību un tajos ietverto 
saturu), gan arī attiecībā uz 
pasniedzēju kompetenci (piem., 
komunikācijas, pasniegšanas metožu, 
sadarbības aspektu ziņā) un 
pasniedzēju neadekvātām prasībām. 

Mācībspēki tiek minēti gan kā 
studiju programmas vājās, gan 
stiprās puses. Īpaši nozīmīgs ir 
pedagoģisko attiecību kvalitātes 
aspekts – mācībspēku attieksme, 
ieinteresētība, prasme motivēt, kas 
noteikti ietekmē arī studiju rezultātu 
kvalitāti. 

Tas nozīmē, ka nepieciešams rūpīgi 
izvērtēt aptaujā minētos aspektus 
ilgtermiņā un atbilstoši veikt 
pilnveidi studiju programmas 
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alternatīvā pedagoģija, angļu 
valoda - māca par konkrētām, 
darba dzīvē reāli pielietojamām 
zināšanām: dažādas metodikas, 
darba plānošana, organizēšana 
Pasniedzēju kompetence 
Zinoši, pieredzējuši un 
daudzpusīgi pasniedzēji 
Interesantas lekcijas, ar 
dažādiem izaicinājumiem un 
grūtības pakāpēm; kuras noderēs 
ne tikai profesionālā jomā, bet 
arī ikdienā 
Pasniedzēju – praktiķu savā 
jomā iesaistīšana, kuri sniedz 
pielietojamas zināšanas 

Pasniedzēju attieksme, 
motivēšana, individuāla un 

elastīga pieeja, māca darbus 
veikt radoši; 

nodarbībām! Par maz teorētiskās 
zināšanas 
Nelietderīgi studiju kursi, piem., 
Efektīva klasvadība un mentoru 
darbība, Organizāciju komunikācija 
Pietrūka vairāk tieši pedagoģiskās 
lietas – pedagoģija, psiholoģija, 
darbs ar interaktīvo tāfeli 
Mazāk  sociālas jomas priekšmetu 
Jābūt vairāk metodikai 
Matemātikas didaktikas apguve 
speciālās izglītības programmā ir ļoti 
vāja 
Pasniedzēju kompetence 
Daudzi pasniedzēji lasa savas 
prezentācijas, nav dzīvu sarunu 
Daļēja pasniedzēju vienaldzība, 
pieturēšanās pie novecojošām 
metodēm; 
Ne visi pasniedzēji ir pretimnākoši, 
ignorē e-pastus, neatbild; 

Ir vāji lektori, kuri labi pārzin IT 
jomu, bet nepārzin pedagoģijas jomu! 

apakšvirzienos. 

  

No ieteikumiem jau ir ņemts vērā: 

·    Ir pilnveidots studiju kursu 
saturs, iespēju robežās novēršot 
pārklāšanos; 

·    Prakšu plānojums optimizēts, 
paralēli pētnieciskajai praksei 
tiek plānots zinātniski 
pētnieciskais seminārs, kas 
padziļinās maģistrantu izpratni 
par zinātniskās pētniecības 
aspektiem un iespējām 
pedagoģiskajā procesā; 

·    Specializāciju studiju kursus 
daļēji nodrošina jomas 
profesionāļi, tādējādi bagātinot 
maģistrantu praktisko 
pedagoģisko kompetenci; 

·    Optimizēts mācībspēku skaits, 
novēršot sadrumstalotību studiju 
kursos un rodot atbalstu 
kompetenču pieejas realizācijai; 

·    Tiek akcentēta praktisko nodarbību 
nepieciešamība, īpaši metodiku 

studiju kursos, kā arī IT pielietojums 
mācību metodisko materiālu izstrādē. 

  LiepU anketā iekļautie jautājumi par starptautisko sadarbību 

    2015./2016. studiju 
gads: 

Cik Liepu piedāvātās 
vieslekcijas Jūs 
apmeklējāt šajā 
studiju gadā? 

2013./2014.-2017./2018. 
studiju gads: Vai Jūs 

izmantojat Liepu piedāvātās 
apmaiņas studiju iespējas 

ārzemēs? 

ANALĪZE 

7. AUGSTSKOLAS UN 
STUDIJU 

PROGRAMMAS 
STARPTAUTISKĀS 

SADARBĪBAS 
(VIESPASNIEDZĒJU 

IESAISTE, 
STARPTAUTISKĀ 

STUDENTU 
APMAIŅA U.TML.) 

VĒRTĒJUMS 
  

Respondentu skaits - 
37 
1-3 vieslekcijas - 14 
4 un vairāk 
vieslekcijas - 1 
nevienu – 16 
studiju programmā 
netika piedāvātas 
vieslekcijas – 6 

  

Respondentu skaits - 154 
Plānoju izmantot - 10 
Esmu izmantojis/-usi - 4 
Neplānoju izmantot - 110 

Nezinu tādu iespēju - 30 

Analizējot vieslekciju 
apmeklējumu 
īpatsvaru studiju gada 
laikā, ir jāsecina, ka 
tās apmeklējušo un 
neapmeklējušo skaits 
ir aptuveni vienāds. 
Uzmanība turpmāk 
būtu jāpievērš 
informācijas 
sniegšanai par 
vieslekcijām un to 
saturu, lai maģistranti 
varētu plānot savu 
laiku un iespējas 
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apvienot dalību 
vieslekcijās ar darba 
pienākumiem. 
Salīdzinoši maz 
studentu, tikai 4, ir 
izmantojuši gan 
studiju, gan arī 
prakses iespējas 
ārzemēs, savukārt 89 
šādas iespējas nemaz 
nav plānojuši 
izmantot. Galvenais 
iemesls 
iepriekšminētajam ir 
ģimenes apstākļi un 
darba vieta. Jautājums 
par  studiju iespējām 
ārzemēs liecina, ka  
par to jādomā 
nākotnē, lai vairāk 
tiktu izmantota iespēja 
iegūt profesionālo 
pieredzi Eiropas 
izglītības telpā. 

  
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
PMSP „VIS” apkopojums par absolventu aptaujām, kuras veiktas 2013./2014.studiju gadā, 
2014./2015. studiju gadā, 2015./2016.studiju gadā, 2016./2017.studiju gadā ir analizēts  15. 
tabulā. 

 15. tabula 
Apkopojums par absolventu aptaujām PMSP „VIS” 

2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 
2017./2018. st.g. 
veiktā aptauja 

ANALĪZE 

1.  Studiju programmas 
kvalitātes vērtējums 
Kā Jūs kopumā vērtējat savu 
profesionālo sagatavotības 
līmeni? 

Respondentu skaits - 61 
Ļoti labi - 34 
Labi – 22 
Slikti – 3 
Ļoti slikti – 0 
Nav atbildes -  1 
  

Absolventi ir pozitīvi novērtējuši apgūtās 
profesionālās zināšanas un prasmes, 
apliecinot studiju programmas lietderību – 
89,5% respondentu. Tas norāda, ka studiju 
programmas realizācijas procesā tiek ievēroti 
kvalitātes kritēriji, kas tiek elastīgi 
pilnveidoti atbilstoši sociālajam, 
ekonomiskajam un politiskajam kontekstam, 
kā arī tiek ņemts vērā studējošo argumentēts 
viedoklis studiju progrmmas kvalitātes 
uzlabošanai. 
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2.  Iegūto zināšanu, prasmju 
un kompetenču atbilstības 
mūsdienu darba tirgus 
prasībām vērtējums 
Vai LiepU iegūtās 
teorētiskās zināšanas ir 
pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu darba pienākumus? 

Respondentu skaits - 61 
Jā - 30 
Nē – 10 
Daļēji – 18 
Nav atbildes -3  
  

Respondenti, kas studiju laikā apgūtās 
prasmes un kompetences vērtē kā atbilstošas 
vai daļēji atbilstošas mūsdienu darba tirgus 
prasībām, sastāda 89,5% no respondentu 
skaita. Savukārt, kā neatbilstošas tās ir 
novērtējuši 8,9% respondentu. Studiju 
programmas pilnveidē šie dati ir ņemti vērā, 
aktualizējot studiju kursu saturu atbilstoši 
mūsdienu tendencēm profesionālajā jomā, kā 
arī akcentējot integrativitāti kompetenču 
pieejas īstenošanā un pašrefleksijas prasmju 
attīstīšanu. 

3.  Iegūtās kvalifikācijas un 
/vai grāda atbilstība 
veicamajiem darba 
pienākumiem vērtējums 
Vai LiepU iegūtās 
praktiskās iemaņas ir 
pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu darba pienākumus? 

Respondentu skaits - 61 
Jā - 32 
Nē – 6 
Daļēji – 22 
Nav atbildes -1  
  

Respondenti, kas studiju laikā apgūtās 
praktiskās iemaņas vērtē kā pietiekamas vai 
daļēji pietiekamas ir 81,5% no respondentu 
skaita. Praktiskās iemaņas kā nepietiekamas 
ir novērtējuši 15,7% respondentu. Studiju 
programmas pilnveidē šie dati ir ņemti vērā, 
padziļinot studiju kursu saturu, teoriju 
sasaistot ar praktisko kompetenci, 
pilnveidojot reflektivitāti, kā arī sekmējot 
pētniecības motivāciju.  

4.  Iegūtās izglītības 
nozīmes esošās darba vietas 
atrašanā vai savas 
uzņēmējdarbības uzsākšanā 
vērtējums 
LiepU absolventu anketā ir 
jautājums par absolventa 
pašreizējo nodarbinātību un 
amatu 

Respondentu skaits –61 
Strādā – 38 
Strādā specializācijā vai 
nozarē - 20 
Strādā citā jomā – 3 
  
  

Repondentu atbildes liecina, ka studiju 
virziena absolventi ir pieprasīti Liepājas 
pilsētā un Kurzemes reģionā un var īstenot 
savu profesionālo kompetenci izvēlētās 
specializācijas jomā. 
Pārsvarā absolventi ir izvēlējušies 
nodarbinātību jomā, kurā ir iegūta 
kvalifikācija vai ar to saistītā jomā – kopā 37 
no 38 respondentiem. Starp atbildēs 
minētajām profesijām, kuras saistās ar iegūto 
kvalifikāciju ir, piem., deju skolotāja; 
speciālais pedagogs; angļu valodas skolotājs, 
direktora vietnieks informātikas jomā; 
skolotāja; matemātikas skolotāja; direktora 
vietniece; pirmsskolas skolotāja; krievu 
valodas skolotāja; angļu valodas skolotāja; 
vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja; 
vispārējās izglītības skolotājs, u.c. Citās 
jomās nodarbināto  nav; tikai 1 respondents 
nestrādā specializācijas jomā. Dati liecina, ka 
maģistranti ir mērķtiecīgi izvēlējušies 
studijas savas profesionālās kompetences 
pilnveidei un/vai kvalifikācijas ieguvei. 

5. Studiju turpināšana 
nākamajā studiju līmenī 
novērtējums! 
LiepU jautājums par 
absolventa nākotnes plāniem 
– Vai plānojat turpināt 

Respondentu skaits –61 
Plāno studijas – 20 
Iespējams studēs – 23 
Nezina - 18 
  

Respondenti nav norādījuši, kur vēlas studēt, 
kaut arī daļa plāno studijas turpināt. 
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studijas? Kur? 

6.Ieteikuma apgūt studiju 
programmu radiniekiem, 
draugiem, paziņām 
novērtējums! 
LiepU absolventa aptaujas 
jautājums: Vai Jūs ieteiktu 
studiju programmu citiem 
studentiem? 

Respondentu skaits - 61 
Ieteiktu - 54 
Neieteiktu – 7 
  

Pārsvarā respondenti ieteiktu studiju 
programmu arī citiem – par to liecina 89,4% 
atbilžu, apliecinot, ka studiju programma ir 
bijusi nozīmīga profesionālajā izaugsmē un 
pilnveidē. 

7. Apgūtās studiju 
programmas 
(profesijas/grāda) satura 
atbilstības jaunākajām 
attīstības tendencēm 
vērtējums! 
LiepU absolventu anketā ir 
atklātais jautājums par 
absolventu ieteikumiem 
studiju programmu 
pilnveidošanai atbilstoši 
praktiskajai darbībai 
(secinājumi, kurus 
absolventi izdara, strādājot 
konkrētajā amatā)! 
  

Respondentu skaits –61 
  
Strādājošiem studentiem 
atstāt tikai pētniecisko praksi, 
izņemot pedagoģisko! 
Piesaistīt praktiķus, t.i., skolā 
strādājošus skolotājus, vairāk 
praktisku piemēru un 
zināšanu, kas atainotu reālo 
situāciju noteiktajā profesijā. 
Ar teoriju vien nepietiek! 
Labāk sagatavot praksei, 
piemēram, vērot skolotāju 
darbu stundās. Saskaņot 
studiju prakšu laiku ar reālo 
situāciju prakses vietās. 
Daudz virzieni programmā, 
bieži bija nesaprašanās un 
kļūdas interneta lekciju 
grafikos gan studentiem, gan 
pasniedzējiem! Dažkārt bija 
ļoti liels haoss no 
universitātes organizācijas! 
Viss ir labi. Saku paldies ar 
pieredzi bagātiem kolēģiem, 
no kuriem ir iespēja mācīties! 
Pievērst lielāku uzmanību 
stundu plānu sagatavošanai 
un skolēnu mācību procesa 
organizēšanai! Ļoti 
nepieciešami kursi par 
efektīvu klasvadību! 

Studiju programmas pilnveides procesā 
studiju satura izvērtēšana un aktualizēšana, 
kā arī teorijas, prakses un pētniecības 
mijdarbības nodrošināšana ir viens no 
galvenajiem aspektiem. 
Veidojot ieteikumus studiju programmas 
pilnveidei, absplventi pozitīvi vērtē tās 
orientāciju uz skolotāju profesionālo izglītību 
un skolotāju kompetenču spektra attīstību, 
integrējot pedagoģisko un pētniecisko 
darbību, tādējādi sekmējot profesionālo 
atbildību un refleksiju. 
Tādējādi ieteikumus turpmākām darbībām 
studiju programmas pilnveidei var iedalīt 
šādos turpmākās darbības virzienos: 

·   Palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru, 
akcentējot skolas, izglītības darba 
specifiku, 

·   Pilnveidot sadarbību ar prakšu 
vadītājiem, nodrošināt teorijas un prakses 
vienotību, 

·   Veidot tehnoloģisko bāzi atbilstoši 
jaunākajām tendencēm, 

·   Nepārtraukti pilnveidot studiju darba 
organizāciju un lekciju saturu atbilstoši 
inovatīvajām tendencēm izglītības jomā, 
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Aptauju apkopojums 2017.,2018. studiju gads 
(Studentu, absolventu un programmas direktora viedoklis) 
 
“Vispārējās izglītības skolotājs” 
 
1.  Programmas stiprās puses (nepieciešams programmas prezentēšanai), minēt 3 galvenās 
Kompetenti pedagogi, Zinoši un kompetenti pasniedzēji. Teorijas saistība ar praksi; 
Pasniedzēji ar pietiekamu pieredzi, plašu redzesloku un atsaucība no programmas direktores, 
pasniedzēju un administrācijas puses; 
Programmas mācību procesa plānojums – 1.kurss- studijas, kursi; 2.kurss – prakse; 
Lekciju daudzveidīgums; Konkrētu, specifisku programmu apguve. 
  
2.  Programmas vājās puses (studentu, apsolventu un savs redzējums), minēt 3 galvenās 
Visus studiju kursus neuzskatu par nepieciešamiem; Ir lekcijas, kuras var mācīt pamatkusrā 
iesācējiem, nevis maģistriem; 
Neder ceturtdienas! Vairāk tikšanās – lekcijas par pašu aktuālāko – maģistra darba izstrādi; 
studiju programmā iegūstu zināšanas SEV nevis darba pielietojumam; 
Programma īsti neatbilst specializācijai. Vairāk šeit tiek pievērsta uzmanība tulka darbam un 
filoloģijai, nevis tam, kas nepieciešams reālam angļu valodas skolotājam; 
Reizēm pēdējā brīža informācija par lekciju laiku; 
Pasniedzēji, kas “neiet līdzi laikam”. 
 
3.  Priekšlikumi attiecībā uz: 

 programmas saturu 
Ieviest jaunus papildinājumus, labojumus, studiju programmās, izņemot dažas nodarbības, bet 
ievietot tādas, kas šobrīd aktuālas; 
Lielāku uzsvaru likt uz specializāciju; 
Izvēlēties atbilstošākus studiju kursus katrai specializācijai; 
Atsevišķas studiju programmas ar un bez pedagoģiskās izglītības, kur studentiem bez 
pedagoģiskās izglītības arī jāapgūst kursi, kas saistīti ar angļu valodas kvalifikāciju! Piedāvāt 
studiju kursus, kas saistīti, kas saistīti ar angļu valodas skolotāja kvalifikāciju nevis tulkošanu; 
Garākas pedagoģiskās prakses, pētniecisko praksi jau pirmajā kursā; 
 nodrošinājumu ar mācībspēkiem, viņu kvalifikāciju; 
Vairāk moduļu ar praktizējošiem pasniedzējiem no skolām; 
Jauni pasniedzēji to vietā, kuri nevēlas strādāt; 
Vairāk pasniedzēju, kuri ir tiešā veidā saistīti ar reālo dzīvi (strādā skolā), lai pilnībā izprastu to, 
kas tur notiek, nevis mācītu abstrakta slietas, kas neder praksē; 
  Sniegt vairāk informācijas par noslēguma darba rakstīšanu, studiju laikā organizējot lekcijas par 
šo tēmu. 

 darba organizāciju 
Varbūt iespējams organizēt neklātienes studijas; 
Prakse! Nelikt prakses vietā atrasties visu dienu/ prakses laiku. Tas nav iespējams, ja students 
strādā; 
Lekcijas vairāk plānot vakaros un pēcpusdienās; 
Saplānot studentiem draudzīgāku lekciju sarakstu; 
Vairāk praktiskās nodarbības, jo speciālajā izglītībā apmaiņai ir būtiska nozīme; 
Vairāk praktisku semināru; 
Patīk visa kursa koplekcijas! Vairāk klasvadību. Papildus personāla saliedēšanas, kolektīvas 
veidošanas lekcijas; 
Laicīgi ievietojot LAIS lekciju sarakstu. 
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Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studējošo līdzdalībai studiju procesa organizēšanā un pilnveidošanā ir būtiska nozīme, 

pašlaik studenti šajā procesā vairāk tiek iesaistīti izvērtēšanas fāzē (anketēšana, sarunas ar 
studentiem). Studentu priekšlikumi ir saistīti ar organizatoriskiem aspektiem (pārbaudījumu 
grafiks, nodarbību izkārtojums, pedagoģisko prakšu organizācija u.tml.). Pozitīvi un atzinīgi ir 
jānovērtē nepilna laika studentu motivācija un atvērtība, iniciatīva un iesaistīšanās studiju 
procesa pilnveidošanā ar ieteikumiem un priekšlikumiem, ar aktivitāšu īstenošanu, kuras veicina 
savstarpēju sadarbību, atbalstu un apmaiņu profesionālajā pieredzē. 

Liepājas Universitātes Studentu Padome (LiepU SP) aizstāv un pārstāv studējošo intereses 
akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas Universitātē un citās valsts 
institūcijās, reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs.  

Studējošo viedoklis tiek pārstāvēts visās padomēs, komisijās un sanāksmēs (Studiju 
padome, Zinātnes padome, Bibliotēkas padome, Saimniecības padome, Telpu komisija, Domes 
sēdes, Stipendiju piešķiršanas komisijas, Senāta stipendijas piešķiršanas komisija, Senāts, 
Satversmes sapulce). Šajās lēmējinstitūcijās LiepU SP ir veto tiesības, kuras SP ir izmantojusi un 
citi lēmējinstitūcijas locekļi ir ņēmuši vērā un pārskatījuši dokumentus, par kuriem SP nav bijusi 
argumentēti apmierināta. Piem., 2015./2016. mācību gadā tika aktualizēts jautājums par to, kāpēc 
pasniedzēji var bez attaisnojuma neierasties uz lekcijām un šo problēmu līdz šim brīdim pievērš 
pastiprinātu uzmanību; savukārt 2014./2015. mācību gadā SP izteica neuzticību tā brīža 
rektoram, jo neuzskatīja, ka viņš pilnvērtīgi pilda savus pienākumus. Lai šo problēmu atrisinātu, 
SP sasauca Satversmes sapulci, kurā tika balsots par šī rektora darbību.  

Ņemot vērā, kā SP iegūst vienu divsimto daļu no LiepU budžeta, SP ir ļoti atkarīgi no tā, 
kāds ir universitātes budžets. Līdz ar to bieži ir situācijas, ka pietrūkst līdzekļu, lai pilnvērtīgi 
atbalstītu studējošos. Šobrīd plānots ir izveidot SP sienu, kura būtu moderna, studējošajiem 
pieejama, lai varētu rakstiskā veidā izteikt sev radušās problēmas. Šajā mācību gadā 
(2016./2017. mācību gadā) tiek veidota stipendija, lai atbalstītu studējošos pētniecisko darbu 
izstrādes procesā. 
 
Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju 
programmas likvidēšanas gadījumā 

 
LiepU ir noslēgti līgumi ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras realizē līdzīgas studiju 

programmas un piedāvā atbilstošu kvalifikāciju, par studējošo iespējām turpināt studijas šīs augstskolas 
studiju programmās gadījumā, ja tiek slēgta esošā studiju programma.  
 

11.6. Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” pašnovērtējuma 
ziņojums 

PMSP „Karjeras konsultants” raksturojums 
 
Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds 
un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 
Liepājas universitātē PMSP „Karjeras konsultants” tiek īstenota kopš 2007. gadā. 

Atbilstoši Latvijas politiskai, ekonomiskai un sociālai situācijai, ES izglītības un nodarbinātības 
politikai, programmā ir rasta iespēja paplašināt studējošo profesionālo kvalifikāciju. Sociālo 
problēmu un sociālā riska palielināšanās dažāda vecuma mērķauditorijās, bezdarba pieaugums 
un to seku ietekmes uz nodarbinātības pieprasījuma, sociālā atbalsta un resocializācijas 
aktualitāte, jaunatnes nodarbinātības politika un brīvprātīgā darba paplašināšanās bija 
pamudinājums piedāvāt otras kvalifikācijas – „jaunatnes lietu speciālists” vai „sociālā 
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pedagogs”. Pamatojoties uz to, ka skolās tiek ieviesta jaunā kompetenču pieeja (Skola2030),  un 
ir nepieciešamība stiprināt jauno skolotāju noturību skolā, sākot ar 2017./2018. gadu programmā 
ir piedāvāta arī „skolotāja mentors” kvalifikācija.  

PMSP „Karjeras konsultants” mērķi un uzdevumus precizē kompetenču deskriptors. 
Profesionālā maģistra kompetence balstās uz izglītības zinātnes bakalaura profesionālās 
kvalifikācijas kompetenci, kas ir padziļināta un paplašināta ar profesionālajam maģistra grādam 
atbilstošām zināšanām, izpratni, prasmēm un attieksmēm par konsultēšanas un uz klientu orientētu 
atbalsta sniegšanas pieejām, kultūrvides izpratni un sabiedrības saskaņotas attīstības ilgtspējīgu 
veicināšanu. Plānotais mērķis un uzdevumi ir savstarpēji saskaņoti ar karjeras konsultanta 
profesijas standartu un iegūstamās otrās kvalifikācijas profesijas standartiem. Lai īstenotu mērķi 
izprotot lokālās mērķauditorijas vajadzības un pieņemtu globālus izaicinājumus, programmas 
uzdevumi paredz tās realizāciju orientēt uz starpdisciplināru un transdiciplināru pieeju, t.i. risināt 
vairākām nozarēm kopīgas problēmas, kur pētniecības procesā daudzveidīgas informācijas 
sintēze izmaina šis problēmas izpratni. Transdiciplinārā pieeja ļauj pētīt problēmas, kas balstās 
ne tikai uz akadēmiskajām disciplīnām, bet uz ikdienas realitāti. Tas palīdz studentiem labāk 
izprast esošo situāciju un rast rīcību un risinājumus tās uzlabošanai. Kvalifikācijas „karjeras 
konsultants un jaunatnes lietu speciālists” „karjeras konsultants un sociālais pedagogs”, „karjeras 
konsultants un skolotājs mentors” – ir orientētas uz atbalsta funkciju īstenošanu dažādās 
kultūrvides, strādāt ar dažādām sociālajām grupām, dažādu mērķauditoriju un ir virzītas uz 
praktiskā atbalsta un konsultēšanas pieredzes apguvi, darba tirgus pārzināšanu, savas 
profesionālās identitātes un pašrealizācijas apzināšanu. Tas ļauj visām kvalifikācijām apgūt arī 
vienotus studiju kursus. Visu kvalifikāciju saturiskā bāze balstās trīs jomās: izglītība, 
konsultēšana un informēšana.  

 
1. tabula 

Programmas mērķis, uzdevumi un uzņemšanas nosacījumi 
  

Programma „Karjeras konsultants” 
Grāds Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē 
Kvalifikācijas Karjeras konsultants  

sociālais pedagogs 
Karjeras konsultants 
jaunatnes lietu 
speciālists 

Karjeras konsultants 
skolotājs- mentors 

Programmas 
mērķis 

Nodrošināt profesionālais maģistra grādu izglītības zinātnē ieguvi un, 
sekmējot starpdisciplināru kompetenču attīstību, dot iespēju iegūt karjeras 
konsultanta un jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas vai karjeras 
konsultanta un sociālā pedagoga kvalifikācijas, vai karjeras konsultanta un 
skolotājs mentors kvalifikācijas. 

Uzdevumi 1. Nodrošināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes apguvi un 
analīzi darba tirgus, karjeras attīstības atbalsta vadības, jaunatnes darba 
jautājumos/ sociālā pedagoga darbībā un skolotāja mentora darbībā, veicinot 
sociālās kopienas un darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās 
kompetences attīstību. 
2. Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas, 
jaunatnes lietu speciālista vai sociālā pedagoga, vai skolotāja mentora darbā, 
kritiski to izvērtēt un izmantot to savā profesionālajā darbībā. 
3. Nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un integrēt tās savā 
profesionālajā darbībā dažādās sociālajās vidēs.  
4. Rosināt studentu profesionālo pašrealizāciju mūžizglītības un 
mūžmācīšanās kontekstā un veicināt atbildību par savu profesionālo izaugsmi un 
darbību nacionālajā kultūrtelpā. 

Uzņemšanas noteikumi: 
„karjeras konsultants un 
jaunatnes lietu 
speciālists”, „karjeras 
konsultants un sociālais 
pedagogs” 

 izglītības zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā 
skolotāja izglītība; 
 sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija; 
 cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu darba 
pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas  
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Uzņemšanas noteikumi 
„karjeras konsultants un 
skolotājs mentors”  

 izglītības zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja 
izglītība; 
 sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija 

Programmas absolventu sekmīgu konkurētspēju darba tirgū nodrošina: (1) iegūstamais 
grāds un vienotais Eiropas diploma pielikums (Diploma Supplement), kas ir salīdzināms ar citu 
ES universitāšu radniecīgām studiju programmām45, (2) kredītpunktu sistēmas pielīdzināšana 
ECTS sistēmai, (3) programmas satura atbilstība maģistra deskriptora prasībām, kuras izvirzītas 
Eiropas izglītības vienotai telpai un noteiktas arī Latvijā, (4) programmas izstrāde atbilstoši 
Profesijas standartiem. Studiju programmas ilgstpējību nodrošina didaktiskais modelis - 
bakalaura līmenī iegūtā bāzes izglītība, tiek papildināta maģistra programmā un paplašināta ar 
jaunām kvalifikācijām, atbilstoši darba tirgus prasībām. Programmas didaktiskā modeļa 
iespējamību nodrošina atbilstoši uzņemšanas nosacījumi un sakārtotā izglītības līmeņu pēctecība 
LiepU. 

Programmas „Karjeras konsultants” mērķi un studiju rezultāti nedublējās ar citām LiepU 
studiju programmām. LiepU ir vienīgie reģionā, kas sagatavo kvalificētus „karjeras konsultantus 
un jaunatnes lietu speciālistus” vai „karjeras konsultantus un sociālos pedagogu” vai vienīgā 
Latvijā sagatavojot „karjeras konsultantus un skolotājus mentorus”. 

Saistībā Eiropas Savienības fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001. darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanu izglītības iestādēs karjeras konsultanta pienākumus var veikt pedagogs 
karjeras konsultants. Līdz ar to rodas būtiskas pretrunas karjeras konsultēšanā izglītības iestādēs 
(skolās): 

1) karjeras konsultēšana ietver trīs savstarpēji saistītas darbības jomas: informācijas 
sniegšanu, izglītošanu un karjeras konsultēšanu (individuāli un grupā), ko var īstenot 
karjeras konsultants,  taču pedagogs karjeras konsultants visas darbības nav tiesīgs īstenot, 
konkrēti, individuālo konsultēšanu. Tādējādi, ja darbu veic pedagogs karjeras konsultants, 
skolēniem netiek nodrošināts pilns spektrs ar karjeras atbalsta sistēmas pasākumu. 

2)  karjeras konsultants ir profesionālis, kurš sistēmiski organizē un vada individuāli katra 
skolēna un klasei kopumā karjeras attīstības procesu, izstrādā karjeras izglītības 
programmas un tās īsteno izglītības iestādēs, sniedz informatīvu un metodisku atbalstu 
pedagogiem karjeras izglītības integrēšanai mācību procesā, informē un vada izglītojošu 
pasākumus skolēnu vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem, sadarbojās ar darba 
devējiem un citām karjeras atbalsta sistēmas institūcijām. Tādējādi karjeras konsultanta 
darbības spektrs ir starpdisciplinārs. Deleģējot šos pienākumus veikt citiem speciālistiem, 
vai izslēdzot šo karjeras atbalsta pasākumu saņemšanu izglītības iestādē pilnā apmērā, tiek 
apdraudēta/ mazināta skolēnu pilnvērtīga izpratne par sevi un darba pasauli, spēja pieņemt 
apzinātus karjeras lēmumus, izdarīt karjeras izvēli, līdz ar to palielinot problēmas jauniešu 
nodarbinātībā. 

3) Atsaucoties uz IZM Informatīvais ziņojums “Priekšlikumi konceptuāli jaunas 
kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 
nodrošināšanai Latvijā”, tiek minēts, ka „Studiju programmām, kas sagatavo pedagogus 
karjeras konsultantus ir jārisina jautājums par studiju programmu slēgšanu vai to profila 
maiņu (darba grupas priekšlikums: ar šiem jautājumiem skolās ir jāstrādā karjeras 
speciālistiem). Taču nevienā augstskolā netiek gatavots pedagogs karjeras konsultants un 
pašreiz profesijas klasifikatorā nav profesija „karjeras speciālists”.  Izvirzītā prasība slēgt 
studiju programmu studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” un pārvirzīt to uz citu 
studiju virzienu, rada bažas, ka  karjeras atbalsta sistēma kļūs maksas pakalpojums, kas 
karjeras attīstības pakalpojumus padarīs lielai daļai mērķauditorijas nepieejamus. Šis fakts 

                                                             
45 Programma salīdzināta ar  un Dublinas Universitāti (Īrija), Jyvaskylas Universitāti Somija  
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ir pretrunā ar Izglītības likumu, kur minēts, ka izglītības iestādes vadītājiem ir pienākums 
nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi karjeras atbalsta pakalpojumiem un izglītojamiem ir 
tiesības saņemt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus. 

 
Būtiski ir atzīmēt, ka daļa skolotāju, kuri pabeiguši profesionālās kompetences pilnveides 

programmu (B), kļūdami par pedagogiem - karjeras konsultantiem, izvēlas turpināt studijas 
maģistra programmā „Karjeras konsultants”, jo saredz nepieciešamību savas profesionālās 
kompetences tālākai paaugstināšanai, lai pilnvērtīgi strādātu karjeras atbalsta jomā savās darba 
vietās. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Mērķa un uzdevumu pārbaudāmība atspoguļojas studiju rezultātos, apliecinot studējošā 
apgūtās kompetences. Saskaņā ar kvalifikāciju ietvarstruktūru īstenošanu, „karjeras konsultanta 
un jaunatnes lietu speciālista” vai „karjeras konsultanta un sociālā pedagoga”, vai „karjeras 
konsultanta un skolotāja mentora” kvalifikācijai ir formulēti konkrēti studiju rezultāti 
kompetenču formā. Studiju rezultāti grupēti pēc epistemioloģiskā, ontoloģiskā un aksioloģiskā 
aspekta. (skat.1. pielikumu).  
Saturiski studiju rezultāti ir saskaņoti ar karjeras kompetenču vadlīnijām Eiropas vienotai telpai 
(CEDEFOP, 2009)46, EMKAPT47, MEVOC48 kvalitātes standartu un karjeras konsultanta 
profesijas standartu49, jaunatnes lietu profesijas standartu50, sociālā pedagoga standartu51 un 
skolotāja profesijas standartu52. 

Studiju programma tiek realizēta ievērojot studiju moduļu, studiju kursu un prakšu 
pēctecību, tie ir savstarpēji vienoti un saskaņoti. Programmā iekļautie kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, attīsta holistisku izpratni par studijām un 
veidu, kā studiju kursu saturu integrēt profesionālās meistarības pilnveidošanai. Šie programmas 
kursi attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Apgūtas kompetences 
apliecina maģistrantu spēju diskutēt par sarežģītiem akadēmiskiem un profesionāliem 
jautājumiem gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē, patstāvīgi un kritiski formulēt un 
sistemātiski analizēt sarežģītas prakses problēmas. To nodrošina 1.moduļa „Karjeras un vadības 
teorijas” studiju kursi „Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un atbalsta sniegšanā”, 
„Komunikāciju teorijas konsultēšanā” u.c. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas, vadībzinību kursi ietver kursus, kuri 
nodrošina akadēmisko un profesionālo (uz sadarbību ar klientu orientēto) kompetenču. To sekmē 
studiju kursi „Organizāciju kultūras aspekti un profesionālā ētika”, „Konsultēšanas teorijas un 
metodika I;II”, „Profesionālās identitātes attīstība dažādos cilvēka dzīves ciklos”, 3.moduļa darbs 
"Lēmumu pieņemšanas process". Apgūtās kompetences apliecina, ka studenti ir ieguvuši 
padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskās darba iemaņas un spēj tās izmantot 
patstāvīgi pētnieciskajā darbībā, profesionālu problēmu risināšanā un atbilstošu risinājuma veidu 
izvēlē, sarežģītu jautājumu izpratnē un kopsakarību saskatīšanā. Apgūtās kompetences apliecina 
spēju patstāvīgi pieņemt un pamatot pieņemtos lēmumus, saskatīt perspektīvas un balstoties uz 
zinātniskām, teorētiskām vai pētnieciskām metodēm, un jaunākajām tendencēm attīstīt praktiskās 
pieejas savā praksē un profesionālajā darbībā.  
Profesionālās kvalifikācijas ieguvei tiek piedāvātas piecas prakses (kopā 20 KP): 
                                                             
46 Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe. Cedefop, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 – VI, 107 pp. 
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/uzzinas_materiali/?tl_id=747&tls_id=749 
47http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/uzzinas_materiali/?tl_id=747&tls_id=749 
48 http://mevoc.net/LV/htm/fs.htm 
49 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0367.pdf 
50 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0411.pdf 
51 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0205.pdf 
52 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0238.pdf 
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1) vērošanas prakse (2KP), (karjeras atbalsta un jaunatnes lietu sistēmā vai karjeras atbalsta 
un sociālā pedagoga darbā, vai karjeras konsultanta un skolotāja mentora darbā). Šīs 
prakses mērķis ir izmantojot dažādas pētniecības metodes izzināt karjeras attīstības 
atbalsta sistēmas specifiku, sociālpedagoģisko darbu ar dažādu mērķauditoriju un 
jaunatnes lietu politikas realizāciju, skolotāja mentora pedagoģisko atbalstu. Vērošanas 
prakse saturiski ir saistīta ar studiju kursiem: „Ievads karjeras attīstības atbalsta sistēmā”; 
„Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un atbalsta sniegšanā”; „Aktualitātes 
likumdošanā karjeras un sociālās drošības sistēmā”, „Pētnieciskā darba metodoloģija”, 
„Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes”; „Stratēģiskā vadība jauniešu 
iniciatīvas atbalstam”; „Mentordarbības aspekti izglītībā”. 

2) Karjeras konsultanta darba prakse (3 KP). Tajā izmantojot dažādas pētniecības metodes 
tiek izzināta karjeras konsultanta darba specifika, pienākumi, darbības formas, metodes 
atšķirīgu mērķauditoriju konsultēšanā. Profesionāli tiek pilnveidotas konsultanta darba 
prasmes klientu individuālo atšķirību izvērtēšanā un vajadzību diagnosticēšana. Karjeras 
konsultanta darba prakse saistīta ar studiju kursiem: „Darba tirgus un nodarbinātība”; 
„Konsultēšanas teorijas un metodika I”.  

3) Karjeras konsultēšanas prakse (6 KP). Attīsta profesionālas, uz sadarbību ar klientu 
orientētas konsultēšanas kompetences, atbilstoši izvēlētajam konsultēšanas virzienam. 
Karjeras konsultēšanas prakse saistīta ar studiju kursiem: „Komunikāciju teorijas 
konsultēšanā”; „Organizāciju kultūras aspekti un profesionālā ētika”; „Uzņēmējdarbības 
spēju attīstība karjeras ilgtspējai”; „Sociālās atstumtības riska grupas un sociālā 
integrācija”; „Pētnieciskā darba metodoloģija”; „Konsultēšanas teorijas un metodika II”; 
„Profesionālās identitātes attīstība dažādos cilvēka dzīves ciklos”. 

4) Otrās kvalifikācijas prakse (6 KP). Tiek pilnveidotas profesionālās kompetences un 
integrētas teorētiskās zināšanas jaunatnes lietu speciālista/ sociālā pedagoga darbībā/ 
skolotāja mentora darbā. Otrās kvalifikācijas prakse saturiski vienota ar šādiem studiju 
kursiem: „Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes”; „Bērnu un jauniešu 
socializācijas un resocializācijas process”; „Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas 
atbalstam”; „Jauniešu pašrealizācijas kognitīvie aspekti mūžizglītības kontekstā”; 
„Mentordarbības aspekti izglītībā”; „Mentora profesionālā kompetence”. 

5) Konsultēšanas pētnieciskā prakse (3 KP). Tiek sekmēta pētnieciskās darbības plānošana 
un tās īstenošanai nepieciešamo kompetenču pilnveide karjeras konsultēšanas jomā. 
Pašizpētes prasmju attīstība. Pētnieciskā prakse secīgi ir saistīta ar studiju kursiem: 
„Pētnieciskā darba metodoloģija”; „Zinātniski pētnieciskais seminārs”; 1., 2., 3. moduļu 
darbiem. 

Prakses organizāciju un vadību nodrošina: (1) prakses vadītājs no LiepU, prakšu 
konsultants prakses vietā un LiepU prakšu metodiķis, kuri darbojas atbilstoši Noteikumiem par 
praksi Liepājas Universitāte (apstiprināts Senāta sēdē 2011.gada 19.decembrī, protokols Nr.5, 
lēmums Nr.2011/95, https://www.liepu.lv/uploads/files/S-4-
1_prakses%20ligums_Pedagogijas%20un% 20sociala%20darba%20fakultatei_1.pdf) 

Pirms katras prakses tiek slēgti prakšu trīspusējie līgumi (forma S-4-1) starp LiepU, 
studentu un prakses vietu (visa prakšu dokumentācija pieejama 
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti,organizēta prakses ievada konference, kurā 
studenti saņemt prakses uzdevumus, norādījumus par prakses specifiku, vienojās ar pedagogiem 
par konsultācijām. Pēc prakses tiek organizēta prakses noslēguma konference, kurā prakse tiek 
izvērtēta (vērtējumu sniedz prakses vietas vadītājs, prakses konsultants no LiepU), studenti 
reflektē apgūto (t.sk. sniedz prakse pašizvērtējumu) un prezentē prakses rezultātus.  

Brīvā izvēles kursi netiek piedāvāta. 
Kvalifikācijas eksāmens atklāj otrās kvalifikācijas – jaunatnes lietu speciālista/sociālā 

pedagoga/ skolotāja mentora profesionālo kompetenču izpratni un praktisko realizāciju. 
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Maģistra darbs apliecina izpratni par zinātnisko darbību, pētniecības rezultātu 
izmantojamību praksē un atklāj speciālās zināšanas un dziļāku izpratni karjeras izglītībā, vadībā 
un konsultēšanā. 

 
Studiju programmā studiju kursu īpatsvars veido: Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un praksē – 8 KP jeb 10 % no kopējā KP skaita, Pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, projektēšanas, vadībzinību kursi – 30 KP jeb 38 %, valsts pārbaudījumi – 22 KP 
jeb 27 %, prakse – 20 KP 25 % 
Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par 1 KP. 
 
Uzņemšanas noteikumi 

Programmas realizācija balstās uz reflektantu iepriekšējo izglītību, kā arī praksi izglītības 
vai citās iestādēs, kur gūta konsultēšanas pieredze (skat. 1.punktu programmas raksturojumu). 
Tādējādi programma sniedz iespēju cilvēkiem ar dažādu iepriekšējo izglītību iegūt profesionālā 
maģistra grādu izglītībā un izvēlētās kvalifikācijas. 
 
Iestājpārbaudījums: 
Referāts - patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, atklājot izglītībā un karjeras 
attīstības atbalsta sistēmā saskatītu problēmu/pretrunu un piedāvājot savu iespējamo risinājumu 
karjeras izglītības, konsultēšanas vai informēšanas jomā (5 līdz 7 lpp.) 
 
Referāta vērtēšanas kritēriji:  
 spēj noteikt konkrētu problēmu /pretrunu karjeras attīstības atbalsta sistēmā;  
  spēj argumentēti atklāt patstāvīgi noteiktās problēmas/ pretrunas iespējamo risinājumu, tajā 
atklājot savu:  

1) spēju orientēties ES darba tirgus, izglītības politikas pamatnostādnēs un 
tautsaimniecības attīstības tendencēs; 

2) izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmas mērķauditoriju; 
3) spēju orientēties jaunākajos karjeras atbalsta sistēmas sasniegumos, 
4) spēju atklāt savu iespējamo devumu karjeras attīstības atbalsta sistēmā, 
5)  pētnieciskā darba iemaņas. 

 
Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves 
 strādāt izglītības iestādē, Nodarbinātības Valsts aģentūrā, pašvaldībā, sociālās palīdzības 

iestādē vai konsultāciju birojā; 
 veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā; 
 turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Pedagoģija  vai E-studiju tehnoloģija 

un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. 
 
Studējošo uzņemšanu reglamentē un nosaka: 
1)  „Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 2017./2018. studiju gadam” (periodiski pārskatāmi)  

(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2016.gada 28.novembrī, protokols Nr.4; Grozījumi LiepU 
Senāta 2017.gada 10.aprīļa sēdē, protokols Nr.11 (pieejams: 
http://kvs.liepu.lv/d.php?f=04100769c2427e0d8211308edd285da8dfaafcde); 

2)  „Liepājas Universitātes Uzņemšanas komisiju nolikums” (apstiprināts Senāta sēdē 2010.gada 
20.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2010/83).  (pieejams: 
http://kvs.liepu.lv/d.php?f=369083fd327320ffc6770d402bdc25d4010a8f27)  

 
Atbilstoši uzņemšanas prasībām studiju programmā „Karjeras konsultants” uzņemšanas 

procesā tiek ņemta vērā 2 gadu darba pieredze konsultēšanā (skat. uzņemšanas noteikumus 
https://www.liepu.lv/lv/652/pieteiksanas-magistranturas-studijam. 
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 Studiju programmas plāns 

 

1.lapa 
      

Apstiprinu: Ilze Miķelsone 
   

" " 2016.gads 

           
programmas direktore paraksts datums mēn. 

 
P 

      
Apstiprinu: Ilze Miķelsone 

   
" " 

  
N 

           
dekāne  paraksts datums mēn. 2016.gads 

 
Tipveida plāns: PMSP "Karjeras konsultants" 

  

Programmas obligātais saturs Studiju kursi 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

Studiju 
forma 
P/N 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 
KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes 
studijas 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 

Vispārizglītojošie studiju kursi 8 
         

8 
         

P 
 

1.modulis. Karjeras un vadības teorijas 8 
         

8 
           

Ievads karjeras attīstības atbalsta sistēmā 
 

1 
 

I/ - 
       

1 
 

I/ - 
       

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,prof.  

Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 

 

2 

 

E/ - 

       

2 

 

E/ 
-  

       

Aira Klampe, Mg.sc.educ., asistente 

Komunikāciju teorijas konsultēšanā 

  

2 -/E 

       

2 

 

E/ 
-  

       

Lāsma Latsone, Ph.D., docente 

Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai 

  

2 -/E 

       

2 

    

E/ 
-  

    

Veronika Bikše, Dr.oec., profesore* 

Inta Kulberga, Dr.sc.admin. 

1.moduļa darbs "Indivīda pašizpēte" 

 

1 

 

I/ - 

        

1 -/I 

       

Ilze Miķelsone, Dr.paed., prof.; 

Lāsma Latsone,Ph.D., docente.;  
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Aira Klampe, Mg.sc.educ.,asistente 

KOPĀ 8 
         

8 
           

Nozares teorētiskie studiju kursi kursi 30 
         

30 
           

Pētnieciskā darba metodoloģija 
 

4 2 2 E/E 

      

4 

 

2 -/E 2 

 

E/ 
-  

    

Alīda Samuseviča, Dr.paed., prof.; 

Inga Belousa, Ph.D., asoc.prof.;  

Dina Barute, Mg.sc.educ., lektore 

Zinātniski pētnieciskais seminārs 2 

   

2 

 

I/ - 

   

2 

    

2 -/I 

    

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,prof., 

Aira Klampe, Mg.sc.educ., asistente 

Nozares profesionālās specializācijas studiju 
kursi 

                      
2.modulis. Sociālā vide un darba tirgus 10 

         
10 

           
Aktualitātes likumdošanā karjeras un sociālās 

drošības sistēmā 
 

2 

 

E/ - 

       

2 

 

E/ 
-  

       

Svetlana Lanka,Mg.sc.educ.,lektore 

Kultūras aspekti atbalsta sistēmās un 
profesionālā ētika 

  

3 -/E 

       

3 

 

E/ 
-  

       

Linda Pavītola, Dr.paed.,prof.;  

Lāsma Latsone, Ph.D.,docente 

Darba tirgus un nodarbinātība 
 

2 
 

E/ - 
        

2 -/E 
       

Aira Klampe, Mg.sc.educ.,asistente 

Sociālās atstumtības riska grupas un sociālā 
integrācija 

 

2 

 

E/ - 

        

2 -/E 

       

Dina Bethere, Dr.paed., asoc.prof.;  

Svetlana Lanka,Mg.sc.educ.,lektore 

2.moduļa darbs "Darba tirgus izpēte" 

  

1 -/I 

          

1 

 

I/ - 

    

Ilze Miķelsone,Dr.paed.,prof.;  

Linda Pavītola, Dr.paed.,prof.;  

Aira Klampe, Mg.sc.educ.,asistente 

3.modulis. Profesionālā darba metodika 6 

         
6 

           
Konsultēšanas teorijas un metodika I; II 

 
1 2 E/I 

        
2 -/E 1 

 
I/ - 

    
Vija Zēlerte, Mg.psych., lektore 
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Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 

 

2 

 

-/E 

        

2 -/E 

       

Ilze Miķelsone, Dr.paed., prof. 

3.moduļa darbs "Lēmumu pieņemšanas 
process" 

    

1 

 

I/ - 

       

1 

 

I/ - 

    

Ilze Miķelsone,Dr.paed.prof.;  

Aira Klampe, Mg.sc.educ.,asistente 

4.modulis. Sociālā pedagoga profesionālā 
darbība 

8 

         

8 

           
Sociālpedagoģiskās darbības principi un 

metodes 

 

4 

 

E/ - 

          

4 

 

E/ 
-  

    

Rita Ukstiņa, Dr.paed., asoc.prof.; Andra Strautina 

Svetlana Lanka, Mg.sc.educ., lektore 

Bērnu un jauniešu socializācijas un 
resocializācijas process 

  

4 -/E 

           

4 -/E 

    

Rita Ukstiņa, Dr.paed., asoc.prof.; Andra Strautina 

Svetlana Lanka,Mg.sc.educ.,lektore 

4.modulis. Jaunatnes lietu speciālista 
profesionālā darbība 

8 

         

8 

           
Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas 

atbalstam 

 

4 

 

E/ - 

          

4 

 

E/ 
-  

    

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc.prof.;  

Rita Ukstiņa, Dr.paed., asoc.prof.  

Jauniešu pašrealizācijas kognitīvie aspekti 
mūžizglītības kontekstā 

  

4 -/E 

           

4 -/E 

    

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc.prof.;  

Rita Ukstiņa, Dr.paed., asoc.prof 

4.modulis. Pedagoga mentora profesionālā 
darbība 

8 

         

8 

           

Mentordarbības aspekti izglītībā 

 

4 

 

E/ - 

          

4 

 

E/ 
-  

    

Indra Odiņa, Dr.paed.,prof.;  

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,prof. 

Mentora profesionālā kompetence 

  

4 -/E 

           

4 -/E 

    

Indra Odiņa, Dr.paed.,.prof.;  

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,.prof. 

KOPĀ 30 
         

30 
           

Prakse 20 
         

20 
           

Vērošanas prakse  2 2 

        

2 2 

 

E/ 
-  
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Vērošanas prakse karjeras atbalsta un sociālā 
pedagoga darbā 

 

* 

 

E/ - 

       

* 

 

E/ 
-  

       

Aira Klampe, Mg.sc.educ, asistente,  

Svetlana Lanka, Mg.sc.educ., lektore 

Vērošanas prakse karjeras atbalsta un 
jaunatnes lietu sistēmā 

 

* 

 

E/ - 

       

* 

 

E/ 
-  

       

Aira Klampe, Mg.sc.educ, asistente,  

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc.prof. 

Vērošanas prakse karjeras atbalsta un 
pedagoga mentora darbā 

 

* 

 

E/ - 

       

* 

 

E/ 
-  

       

Aira Klampe, Mg.sc.educ, asistente,  

Ilze Miķelsone, Dr.paed., prof. 

Karjeras konsultanta darba prakse  3 
 

3 -/E 
      

3 
 

3 -/E 
       

Aira Klampe,Mg.sc.,educ.,asistente 

Otrās kvalifikācijas prakse 6 
   

6 
     

6 
    

6 -/E 
     

Sociālā pedagoga prakse 

    

* 

 

E/ 
-  

        

* 

     

Svetlana Lanka,Mg.sc.educ.,lektore 

Jaunatnes lietu speciālista prakse 

    

* 

 

E/ 
-  

        

* 

     

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc.prof. 

Mentordarbības prakse 

    

* 

 

E/ 
-  

        

* 

     

Indra Odiņa, Dr.paed., profesore 

Ilze Miķelsone, Dr.paed., prof. 

Karjeras konsultēšanas prakse  6 

   

6 

 

E/ 
-  

   

6 

   

6 

 

E/ 
-  

    

Aira Klampe, Mg.sc.educ., asistente 

Pētnieciskā darba prakse konsultēšanā 3 

   

3 

 

E/ 
-  

   

3 

    

3 -/E 

    

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,prof. 

 

 
 

Valsts pārbaudījumi 22 
         

22 
           

Kvalifikācijas eksāmens (otrā kvalifikācija) 2 

   

2 

 

E/ 
-  

   

2 

    

2 -/E 

    

Ilze Miķelsone, Dr.paed.,prof.; 

Pāvels Jurs, Dr.paed., asoc.prof. 

 Svetana Lanka, Mg.sc.educ.,lektore 

Maģistra darbs  20 

    

20 -/E 

   

20 

      

20 

 

E/ 
-  

 

Ilze Miķelsone, Dr.paed., prof. 

KOPĀ 80 
         

80 
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* 2017/2018. studiju gadā  programmā tika veikta docētāju maiņa: 

1)  prof. V. Bikšes vietā studiju kursu „Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai” docē Dr.sc.admin. Inta Kulberga. 

2) asoc.prof. R. Ukstiņas vietā studiju kursus „Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes” un „Bērnu un jauniešu socializācijas un 
resocializācijas process” docē Andra Strautiņa 

3) asoc.prof. Ritas Ukstiņas vietā studiju kursus „Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas atbalstam” un „Jauniešu pašrealizācijas kognitīvie aspekti 
mūžizglītības kontekstā” docē  tikai Pāvels Jurs. 
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Studiju programmas praktiskā īstenošana  
 
Studiju formas: pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas. 
Studiju metodes: lekcijas, semināri, grupu darbs, diskusija, lomu spēles, saskarsmes treniņi, 
individuālais un pāru darbs, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, gadījumu analīze. Darbs tiek 
organizēts arī moodle vidē. 

PMSP „Karjeras konsultants” vērtēšana notiek atbilstoši LiepU KVS (sertifikāts ISO 
9001:12000) procedūrām, sniedzot iespēju konstruktīvāk organizēt studiju programmas 
administrēšanu. Katru gadu tiek veikts programmas pašnovērtējums, kurā tiek analizēti programmas 
sasniegumi, attīstības perspektīvas, materiāli tehniskā bāze, finanšu nodrošinājums u.c.  

Studiju procesā sagaidāmie rezultāti prasmju, iemaņu un kompetenču formā ir noteikti katra 
studiju kursa aprakstā, norādot patstāvīgā darba saturu un apjomu, iesniedzamos darbus un 
līdzdalību studiju procesā. No studējošā tiek gaidīta atbildība par studijām, patstāvīgā darba izpildi 
un prakses uzdevumu realizāciju, darba grafika ievērošanu. 

Studiju kursu izvēle, saturs un apjoms, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam grādam 
saskaņots ar profesijas standartu (kas ir apstiprināts Profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības apakšpadomē). Studiju saturs pēctecīgi tiek strukturēts moduļos un studiju 
kursos, praksēs, kas nodrošina pakāpenisku kompetenču apguvi. Studiju saturs ir pētniecībā balstīts 
un virzīts uz akadēmiskās un empīriskās pieredzes integrāciju. 

Studiju procesa vērtēšana notiek izvērtējuma un novērtējuma formā. Tā mērķis ir sekmēt 
topošo karjeras konsultantu un jaunatnes lietu speciālista/ sociālā pedagoga/ pedagoga mentora 
kompetenču attīstību un attieksmju pilnveidi. Izvērtējums orientēts uz studiju procesa un apgūto 
zināšanu, prasmju un kompetenču dinamikas noskaidrošanu. Tas tiek veikts semināros, moduļu 
darbos, grupu darbos, diskusijās, studentu patstāvīgajos darbos un praksēs. Izvērtējuma procesā tiek 
izmantota arī studentu pašvērtējumi. Aktivitāšu izvērtēšanā tiek ņemti vērā šādi aspekti: 1) studentu 
sadarbības kvalitāte; 2) zināšanu veidošana; 3) reālās problēmas risinājumi (inovācijas); 4) IT 
izmantošana studiju procesā; 5) pašvadīta mācīšanās; 6) prasmīga sazināšanās. Studiju rezultātu 
novērtēšanu nosaka studiju kursos norādītie vērtēšanas kritēriji un pārbaudes formas.  

Vērtēšanā tiek izmantoti kognitīvās jomas kritēriji (Bendžamina Blūma izstrādātās 
taksonomijas pilnveidotā (Anderson & Krathwohl, 1995-2000) versija), kur vērtējums ir atkarīgs no 
tā, kuru līmeņu domāšanas procesi tiek izmantoti: 1) spēja atrast atbilstošu informāciju vai faktus 
bez dziļākas izpratnes; 2) spēja saprast un interpretēt informāciju; 3) spēja izmantot apgūto 
materiālu jaunās situācijās, piemēram, saistīt to ar savu profesionālo darbību vai maģistra darba 
izstrādi; 4) spēja strādāt ar informāciju, to diferencējot komponentos, izceļot atsevišķas idejas un 
spējot savienot atsevišķus faktus, idejas vienā veselumā; 5) spēja spriest par faktu, ideju nozīmi un 
vērtību atbilstību konkrētajam nolūkam/ kontekstam; 6) spēja ģenerēt jaunas idejas, produktus vai 
pieejas, metodes, stratēģijas. Pārbaudījumi53, atkarībā no studiju kursa specifikas, tiek organizēti 
individuāli vai grupā; tiek īstenota arī vērtēšana pēc kumulatīvā principa. Studiju kursu noslēguma 
pārbaudījumos akcents tiek likts uz kompetenču atspoguļošanu.  

Prakses nodrošināšanā ir iesaistīti gan LiepU docētāji, gan NVA Liepājas nodaļas darbinieki, 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki un izglītības iestāžu pedagogi. Prakses vērtējumu 
paziņo prakses noslēguma konferencē un to veido: 

 prakses publiskās aizstāvēšanas vērtējums, 
 prakses materiālu vērtējums, 
 Iestādes/ uzņēmuma izdots studenta darba raksturojums un vērtējums. 

 
 

                                                             
53 Noteikumi par studiju kursu/ moduļu pārbaudījumiem 
http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf 
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Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem 
 

PMSP ”Karjeras konsultants” absolventi ir nodarbināti savā iegūtajā profesijā/ -ās, vai saistīti 
ar šīm profesijām.  
Maģistra darbi apliecina plānoto studiju rezultātu sasniegšanu: 

1) risinot konkrētas mērķauditorijas jautājumus karjeras atbalsta sistēmā, piemēram, jauniešu 
ar Dauna sindromu iekļaušanos darba tirgū, karjeras pieejamība skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, karjeras lēmumu pieņemšana atkarību riskam pakļautiem 
jauniešiem, jauniešu bezdarbnieku nodarbināmība, sieviešu karjeras izmaiņas; 

2) atklājot konkrēta vides konteksta izpratni karjeras atbalsta sistēmā, piemēram, brīvprātīgais 
darbs jauniešu karjeras izvēlei, pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar profesijām 
vietējā kopienā, vecāku līdzdalība karjeras lēmumu pieņemšanā, vērtību ekspektācijas 
pedagoga karjeras attīstībā. Šajos pētījumos atklājas studentu spēja atrast, iegūt un atlasīt 
informāciju konkrētai situācijai, izprast globālos un lokālos sociālpolitiskos, ekonomiskos 
un izglītības procesus, kā arī spēja veikt pētniecisko darbību. 

3) demonstrējot uzņēmumu darbības specifikas izpratni karjeras attīstībā, piemēram, karjeras 
konsultanta darbība Liepājas cietumā, nodarbinātības valsts aģentūrā Liepājas filiālē, 
konkrētas skolas (piemēram, Kuldīgas pilsēta, Aizputes novads). Šajos pētījumos atklājas 
studentu spēja izprast globālos un lokālos sociālpolitiskos, ekonomiskos un izglītības 
procesus. Studenti spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un kritisku izpratni par izglītības 
nacionālajām iezīmēm, sabiedrības sociālkultūras aspektiem. Studenti spēja organizēt un 
vadīt darbu komandā mainīgos sociālos apstākļos; 

4)  komunicējot ar dažādiem profesionāļiem, studenti spēj pielāgoties jaunām situācijām un 
īstenot atbalsta sniegšanu dažādām mērķauditorijām dažādās vidēs. 

5) Studenti apliecina savas pētnieciskās aktivitātes, kas ļauj spriest par viņu spēju veikt 
starpdisciplināru izpēti. 

6) Maģistra darbos akcents likts uz kvalitatīvo pētniecību, kas nodrošina niansētāku izpratni 
par darba tirgus vajadzībām gan reģionā, gan valstī kopumā, piemēram, atbilstoši Latvijas 
un Kurzemes reģiona vajadzībām tika veikti vairāki pētījumi54,55,56. 

 
Karjeras konsultanta darba perspektīvais nodrošinājums pašreiz aptver vairākus virzienus.  

Primāri pašreiz tas ir saistīts ar Eiropas Sociālā Fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs"  (līdz 2020. gada augustam).57 Projekts 
izvirza šādas prasības kandidātam: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un 
karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un 
skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā atbilstoši MK noteikumi 
Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām. 

 
Darbs „karjeras konsultantam” tiek piedāvāts Sociālās integrācijas valsts aģentūrā,  

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā. Prasības kandidātam: - profesionālā  augstākā 
izglītība sociālajās zinātnēs – pedagoģijā, psiholoģijā vai sociālajā darbā (vēlama kvalifikācija– 
karjeras konsultants); 
- pedagoģiskā, psiholoģiskā vai praktiskā karjeras konsultanta darba pieredze; 

                                                             
54Solvita Stalīdzāne (2018).  Reemigrantu karjeras attīstības iespējas atgriežoties Latvijā  
. Zin. kons. docente. L.Latsone. 
55 Indra Krēgere. (2018). Atbalsts karjeras izvēlē jauniešiem Engures novadā. Zina.kons.,prof. Ilze Miķelsone 
56 Aija Gelderiņa. (2018). Bezdarbnieku karjeras attīstība Grobiņas novadā. Zina.kon.Dr.paed., prof. Linda Pavītola 
57 https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/230180121 
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-teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes, labas organizatoriskās dotības, augsta atbildības 
sajūta, precizitāte; 
- zināšanas darba meklēšanas procesā, veidos un metodēs; 
- latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī; 
- patstāvīgi analizēt informāciju un meklēt risinājumus; 
- prasme strādāt ar MS Office programmām.58 
Karjeras konsultanta darba perspektīvas ir saistītas ar vakancēm Nodarbinātības Valsts aģentūrā59. 
Prasības kandidātam:  

 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai maģistra grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, 
vai sociālajā darbā, vai profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē ar kvalifikāciju 
karjeras konsultants; 

 Darba pieredze pieaugušo karjeras konsultēšanā ne mazāk, kā 2 gadi; 
 Darba pieredze ar datu analīzi, pārskatu sagatavošanu un dokumentu projektu izstrādi; 
 Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai 

nepieciešamās kompetences ietvaros; 
 Konsultēšanas prasmes; 
 Komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes; 
 Zināšanas par personāla atlases procesu; 
 Datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes; 
 Vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī. 

Amata mērķis: Sniegt karjeras konsultācijas, nodrošinot psiholoģisku atbalstu un sniedzot 
informāciju NVA klientiem par darba tirgus tendencēm un izglītības iespējām Latvijā. 
 
 
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
 

Studiju programma tika izvērtēta studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” virziena 
pilotakreditācijā 2016. gadā. Risinājumi uzsākti jau 2016./2017.studiju gadā.  2.tabulā tiek 
atspoguļoti pēdējo divu gadu (2016./2017.; 2017/2018. gada) rinājumi. 

2. tabula 
Risinājumi 2016. gada akreditācijas ieteikumiem 

 
N.p.k. Prasītā  informācija Papildinājumi 
1. Kā tiek nodrošināta profesijas 

standartā noteikto prasību 
izpilde profesionālās darbības 
pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās zināšanas: 

1) darba medicīna, 
2) vides aizsardzība, 
3) valsts valoda, 
4) vismaz divas 

svešvalodas saziņas 
līmenī, 

5) darba aizsardzība 

Darba medicīnas jautājumi iekļauti studiju kursos „Sociālās 
atstumtības riska grupas un sociālā integrācija”,„Aktualitātes 
likumdošanā karjeras un sociālās drošības sistēmā” ,”Darba 
tirgus un nodarbinātība”. Tajos tiek aplūkoti jautājumi par 
arodslimībām, apdrošināšanu nelaimes gadījumos,  drošas un 
veselīgas darba vides aspekti, darba higiēna. Īpaši tiek aplūkoti 
jautājumi par cilvēka darba spēju saglabāšanu un darba 
medicīnas jautājumi, kas attiecās uz personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.  
Vides aizsardzības aspekts skatīts studiju kursā „Darba tirgus 
un nodarbinātība”, apgūstot jautājumu par darbaspēka migrācijas 
teritoriālo faktoru. Īstenojot studiju kursā patstāvīgo pētījumu 
par nodarbinātību un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un 
bezdarbu, studenti apgūst arī vides aizsardzības jautājumus savā 
novadā, Latvijā, un, lai spētu prognozēt potenciāli attīstāmās 
nozares X pilsētā/novadā . 
Vides aizsardzības jautājums tiek aplūkots arī vieslektoru 

                                                             
58 https://www.kurdarbs.lv/vakance/karjeras+konsultants 
59 http://www.lkaaa.lv/node/51 
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lekcijās, kas studentiem tiek katru gadu piedāvātas „globālās 
izglītības nedēļās” ietvaros un VIAA piedāvātajos izbraukuma 
semināros. 
Valsts valodas zināšanas apliecina iepriekšējās izglītības 
uzņemšanas noteikumu prasības – CE latviešu valodā un 
svešvalodā 
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada un 
personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām: gala 
atzīme  vai CE latviešu valodā. 
Vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī: 
to apliecina fakts, ka iestājoties iepriekšējā izglītības līmenī tiek 
prasīts CE svešvalodā. 
Profesionālie termini saziņai svešvalodās tiek apgūti studiju 
kursos „Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un atbalsta 
sniegšanā” un „Komunikāciju teorijas konsultēšanā”. 
Valodu apguvei tiek piedāvāti  LiepU MIN kursi. 
Darba  aizsardzības jautājumi ir integrēti studiju kursā „Darba 
tirgus un nodarbinātība”. Tiek apgūti jautājumi par sociālās 
apdrošināšanas sistēmu, drošu un veselīgu darba vidi, 
ergonomisku darba vides iekārtojumu. Tiek analizēti un pētīti 
darba vides riski un darba higiēna.  
Praksē „Konsultēšanas prakse” ir iekļauts uzdevums  grupu 
konsultācijai „ Darba vide un arodslimības” 

2. kā tiek izpildīta prasība par 
vismaz 26 KRP apjomā ilgu 
praksi, ja tiek uzņemti  
akadēmisko bakalaura studiju 
programmu absolventi studenti  

Akadēmisko  bakalaura studiju programmu absolventi tiek 
uzņemti ar 2 gadu profesionālā darba pieredzi izvēlētajā jomā, 
ko apliecina izziņa no darba vietas. 
 
Precizētās uzņemšanas prasības: 
1) apakšvirzienos: 
-karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists, 

-karjeras konsultants un sociālais pedagogs: . 

2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja kvalifikācija vai 
psihologa kvalifikācija; 

vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu 
profesionālā darba pieredze izvēlētajā jomā, ko apliecina izziņa 
no darba vietas;  

vai 2. līmeņa akadēmiskā izglītība un 2 gadu profesionālā darba 
pieredze izvēlētajā jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas. 

2) apakšvirzienā: 

- karjeras konsultanta un skolotāja mentora kvalifikācija: 

2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja kvalifikācija vai 
psihologa kvalifikācija; 

vai izglītības zinātņu bakalaura grāds vai sociālo zinātņu 
bakalaura grāds psiholoģijā un 2 gadu profesionālā darba 
pieredze izvēlētajā jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas. 

 



218 
 

8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

skat. T disku (Liepu) 

 

 2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

3. tabula 

PMSP “Karjeras konsultants” atbilstība kvalifikācijas “Karjeras konsultants” profesijas 
standartam 

Zināšanas priekšstatu līmeni KP 

Speciālā pedagoģija 

Sociālās atstumtības riska grupas un sociālā 
integrācija 
Bērnu un jauniešu socializācijas un 
resocializācijas process 

2 
 
4 

Projektu vadība Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai 2 

Vadības teorijas 

Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 
Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai 
Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas atbalstam 

2 
 
2 
4 

Sabiedriskās attiecības Komunikāciju teorijas konsultēšanā 2 
Zināšanas izpratnes līmenī  

Normatīvie akti karjeras 
pakalpojumu sniegšanas 
jomā 

Aktualitātes likumdošanā karjeras un sociālās 
drošības sistēmā 
 

2 

Normatīvie akti izglītībā 
Aktualitātes likumdošanā karjeras un sociālās 
drošības sistēmā 

2 

Izglītības sistēmas un 
mūžizglītības iespējas  

Aktualitātes likumdošanā karjeras un sociālās 
drošības sistēmā 
Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 

2 
 
2 

Profesiju klasifikācija 
Darba tirgus un nodarbinātība  
2.moduļa darbs „Darba tirgus izpēte”. 
Konsultēšanas teorijas un metodika I;II 

2 
1 
3 

Organizāciju kultūra 
Organizāciju kultūras aspekti un profesionālā 
ētika 

3 

Nodarbinātības tendences Darba tirgus un nodarbinātība 2 
Tautsaimniecības 
attīstības prognozes un 
tendences valstī, ES 

Darba tirgus un nodarbinātība 
Ievads karjeras attīstības atbalsta sistēmā 

2 
 
1 

Personības psiholoģija 
Konsultēšanas teorijas un metodika I;II 
Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 

3 
2 

Vecumposmu psiholoģija 
Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 

2 

Sociālā pedagoģija 
Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes 
Sociālās atstumtības riska grupas un sociālā 
integrācija 

4 
2 
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Mācīšanas un mācīšanās 
metodes 

Jauniešu pašrealizācijas kognitīvie aspekti 
mūžizglītības kontekstā 
Mentora profesionālā kompetence 

4 
 
4 

Cilvēkresursu vadība Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai 2 

Profesionāli termini valsts 
valodā 

Ievads karjeras attīstības atbalsta sistēmā 
Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 

1 
2 

Zināšanu lietošanas līmenī  

Karjeras konsultēšanas 
teorijas un metodes 

Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 
Konsultēšanas teorijas un metodika I;II 

2 
 
3 

Profesionālās 
piemērotības noteikšana 

Konsultēšanas teorijas un metodika I;I 
Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 
Karjeras konsultēšanas prakse 

3 
 
2 
6 

Darba meklēšanas 
process, veidi un metodes 

Darba tirgus un nodarbinātība  
3.moduļa darbs „Lēmumu pieņemšanas process” 
Karjeras konsultēšanas prakse 

2 
1 
6 

Profesionālā ētika 
Organizāciju kultūras aspekti un profesionālā 
ētika 

3 

Pētījumu metodoloģija 
Pētnieciskā darba metodoloģija 
Pētnieciskā darba prakse 

4 
3 

Pētnieciskā darba metodes 
Pētnieciskā darba metodoloģija 
Zinātniski pētnieciskais seminārs 

4 
2 

Datorzinības Pētnieciskā darba metodoloģija 4 
Lietišķie raksti karjeras 
konsultēšanas jomā 

Darba tirgus un nodarbinātība 
Komunikāciju teorijas konsultēšanā 

2 
2 

Komunikācija ar klientu 

Komunikāciju teorijas konsultēšanā 
Organizāciju kultūras aspekti un profesionālā 
ētika 
Konsultēšanas teorijas un metodika I;II 
Profesionālās identitātes attīstība dažādos 
cilvēka dzīves ciklos 

2 
3 
 
3 
2 
 

Informācijas meklēšanas, 
apstrādes un 
publiskošanas metodes 
 

Komunikāciju teorijas konsultēšanā 
Pētnieciskā darba metodoloģija, 
1.moduļa darbs „Indivīda pašizpēte” 
2.moduļa darbs „Darba tirgus izpēte” 

2 
4 
1 
1 

Grupu darbs un komandas 
veidošana 

Konsultēšanas teorijas un metodika I;II 
Mentordarbības aspekti izglītībā 

3 
4 

Darba tiesiskās attiecības Darba tirgus un nodarbinātība  2 
Komercdarbības pamati Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai 2 
 

4.tabula 

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

MK noteikumu Nr. 512 prasības PMSP „Karjeras konsultants” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 
40 kredītpunktu 

Programmas apjoms 80 KP 
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Maģistra programmas pilna laika studiju 
ilgums ir viens līdz divi gadi ar 
noteikumu, ka kopējais bakalaura un 
maģistra studiju ilgums nav mazāks par 
pieciem gadiem. 

Pilna laika klātienes studiju ilgums 2 gadi; 

Nepilna laika neklātienes studiju ilgums – 

2, 5 gadi 

No maģistra programmas apjoma 
(izņemot to apjomu, kas paredzēts 
praksei un maģistra darba izstrādei) pilna 
laika studijās ne mazāk kā 30 procentus 
veido kontaktstundas. 

Kopējais stundu apjoms 1520 stundas, no 
tām 456 ir kontaktstundas. Kontaktstundas 
veido ne mazāk kā 30% no programmas 
apjoma. 

Maģistra programmas obligāto saturu 
veido: 

 

studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu padziļinātu apguvi nozares 
(profesionālās darbības jomas) teorijā un 
praksē vismaz piecu kredītpunktu 
apjomā; 

Karjeras attīstības teorijas konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā (2 KP)  

Komunikācijas teorijas konsultēšanā (2 
KP) 

Ievads karjeras attīstības atbalsta sistēmā 
(1 KP) 

pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību 
studiju kursi vismaz triju kredītpunktu 
apjomā; 

Uzņēmējkompetences karjeras attīstībai (2 
KP) 

Pētnieciskā darba metodoloģija (4 KP) 

Zinātniski pētnieciskais seminārs (2 KP) 

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana, vismaz 20 kredītpunktu 
apjomā. 

Maģistra darbs (20 KP) 

Kvalifikācijas eksāmens (otrā 
kvalifikācija) 2 KP 

 

3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Par 2017./2018.gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 

Pilna laika studijas 

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 
2 gadiem. Minimālais studējošo skaits par valsts budžeta līdzekļiem: 9 studenti. 2017/2018. 
studiju maksa un nosacījumi nav mainījušies. 
Studiju programmas plānotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem pilna laika studijās 
2016.– 2018. gadam ir 36 423 EUR (t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, 
sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem). 

Aprēķinos izmantotas 2016. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu studiju 
vietu) un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Karjeras konsultants” jomā: 
0,929734, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās maģistra līmeņa studiju programmās: 1,5. 
Vienas studiju vietas izmaksas 2016. gadā, arī 2017. gadā ir 1859,16 EUR. 
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5.tabula 

Studiju programma

Studiju 
vietu 
skaits 
2016.g.

kmin 
2016.g.

k 
grāda 

k pilna 
laika, 
nepilna 
laika        

Studiju 
vietas 
bāze 
2016.g., 
EUR 

Stipendija 
uz vienu 
studiju 
vietu 

gadā,EUR    

stipendiju 
fondam 
uz studiju 
vietu 
gadā, 
EUR

Sportam, 
kultūras un 
dienesta 
viesnīcas 
izmaksas 
gadā, EUR

                
Studiju 
finansējums 
gadā, EUR                                      

Studiju 
periods

Studiju 
programmas 
finansējums , 
EUR 

Karjeras 
konsultants 9 0.9297343 1.5 1 1 333.11 145.13 5.69 13.52 18 211.47 2 36 422.95

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums studiju programmai „Karjeras 
konsultants” 2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) pilna laika studiju programmai           

 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2016./2017. studiju gada 1. kursam ir 1 430 EUR. 
Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
 

Nepilna laika studijas 

Prognozējamie ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam 
visam studiju periodam – 2,5 gadiem. Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksas 
nepilna laika studijās 2016. – 2019. gadam ir 16 500 EUR. LiepU Senātā apstiprinātā studiju 
maksa 2016./2017. studiju gada 1.kursam ir 1 100 EUR, maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
2017./2018. studiju gadā studiju maksa saglabājas noteiktajā apmērā. 

Studiju programmas izmaksas 2016. – 2018. gadam pilnā laikā un 2016.-2019. gadam 
nepilnā laikā skat. 6. tabulu. 

6. tabula 
Plānotās izmaksas studiju programmai „Karjeras konsultants” 

2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam)  
pilnā laikā un nepilnā laikā 

 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 

Pilnā laikā Nepilnā laikā 
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 13 780 8 613 

profesoriem 1 464 915 
asoc. profesoriem 7 198 4 498 

docentiem 1 072 670 
lektoriem 1 249 1 406 

asistentiem 1 797 1 124 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU pārējam 
personālam, komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar 
ēku, telpu uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru 
pakalpojumu izmaksas, grāmatu, žurnālu un datu bāzes 
abonēšana u.c. izmaksas) 19 685 7 887 
Sociālā nodrošinājuma izmaksas 2 958 - 

Kopā izmaksas 36 423 16 500 
 

Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 
2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010.gadā samazinātais finansējums no valsts 
budžeta līdzekļiem vidēji sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta studiju 
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vietas izmaksām, turklāt studiju izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo reālās 
nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku minimālo algu valstī paaugstināja no 256 EUR 
līdz 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās komunālo pakalpojumu izmaksas 
(elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju attīstība pieprasa paredzēt 
augstāku finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 

 

4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

7. tabula 

Kritērijs/ 
Valsts 

Liepājas 
Universitāte 

Daugavpils 
Universitāte 

ES (EU) augstskolās īstenotās 
programmas 

Jyvaskylas 
Universitāte 

(Somija) 

Dublinas 
Universitāte (Īrija) 

Programmas 
nosaukums 

Karjeras 
konsultants 

Karjeras konsultants 

 

Karjeras vadība un 
konsultēšana 

Karjeras vadība un 
konsultēšana.  

Piešķiramā 
kvalifikācija 

 

Karjeras 
konsultants un 
jaunatnes lietu 
speciālists vai 
karjeras 
konsultants un 
sociālais 
pedagogs, vai 
karjeras 
konsultants un 
skolotājs 
mentors 

Karjeras konsultants 
un jaunatnes lietu 
speciālists  

Karjeras konsultants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības zinātņu 
maģistrs (vadībā un 

konsultēšanā) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju 
ilgums 

2 gadi 
2 gadi 

2 gadi 2 gadi 

Apjoms 
80 KP 

(120ECTS) 
80 KP (120 ECTS) 60 ECTS 120 ECTS 

Noslēguma 
pārbaudījumi 

Maģistra 
darbs, 

kvalifikācijas 

Maģistra darbs Maģistra darbs 

 

Maģistra darbs 
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eksāmens   

Kopīgais 
studiju 

programmās 
X 

 Imatrikulācijas 
nosacījumi. 
 Programmas saturs, 
kas orientēts uz 
karjeras attīstības 
teoriju apguvi, darba 
tirgus un darba 
meklēšanas procesa 
izzināšanu, 
organizāciju kultūras 
un profesionālās 
ētikas apguvi, 
konsultēšanas teoriju 
un metodiku, 
pētījumu 
metodoloģiju cilvēka 
dzīves ciklu apguvi, 
kultūras un sociālās 
integrācijas 
izzināšanu, 
komunikāciju 
teorijām, jaunatnes 
darba organizēšanu, 
neformālās izglītības 
un brīvprātīgā darba 
organizēšanu. 

 Mērķis ir izglītības 
un pētniecības 
veicināšana karjeras 
konsultēšanā un 
padomdošanā 
Uzņemšanas 
nosacījumi: 
bakalaura grāds 
izglītībā vai darba 
pieredze. 
 Programma 
veidota  
moduļu sistēmā. 
Moduļi kopumā 
atbilst LiepU studiju 
programmas 
vispārizglītojošiem 
un nozares 
profesionālajiem 
specializācijas 
kursiem.  

 Specializācijas   
programmas ir 
orientētas uz katra 
studenta personības 
attīstību, apgūstot 
konkrētas 
kompetences. 

 Akcentēta skolas 
mentora/ 
padomdošanas 
prasmju attīstība; 

 Programmas tiek 
balstīta uz 
iepriekšējām bāzes 
zināšanām; 
 Programma veidota 
moduļu sistēmā; 
  Konsultēšanas 
formas: individuālā 
konsultēšana, 
psiholoģiskā izpēte, 
informēšana, 
padomdošana, grupu 
konsultēšana, 
atgriezeniskā saite; 
  akadēmiskās un 
empīriskās pieredzes 
vienotība; 
 personīgās 
pieredzes refleksija,  
 Prakse akcentēta 
2.studiju gadā 
  Studiju procesā tik 
izmantota interaktīva 
pieeja; 
  Moduļu (studiju 
kursu) novērtējums – 
rakstisks darbs 
(apjoms 4000 - 5000 
vārdu); vai studentu 
prezentācijas, 
situāciju analīzes vai 
portfolio veida  
projekti.  
  2. gads ir maģistra 
darba izstrādes gads, 
zinātniskā 
konsultanta vadībā.  
 Maģistra darba 
izstrādei tiek 
piedāvāts studiju 
kurss par pētniecības 
metodēm un 
kritiskās lasīšanas un 
rakstīšanas 
iemaņām.  
 

Atšķirīgais 
studiju 

X 
 LiepU piedāvā 

plašāku otrās 
kvalifikācijas 

  Detalizētākas 
specializācijas 
jomas: 

 Programma ir 
paredzēta 
vidusskolas 
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Veicot norādīto maģistra studiju programmu salīdzinošo analīzi var secināt, ka: 

1) maģistra studiju programmās tiek uzņemti studenti ar skolotāja izglītības kvalifikāciju vai 
psihologa kvalifikāciju, vai ar darba stāžu vismaz 1- 2 gads. Kopumā tas atbilst mūsu 
piedāvātai maģistra studiju programmai. 

2) Maģistra studiju programmas orientētas uz karjeras konsultēšanu skolās, augstskolās un 
nodarbinātības centros. Dažas studiju programmas piedāvā studentiem specializēties kādā 
no konkrētām konsultēšanas jomām. Arī LiepU studiju programma piedāvā iespēju 
studentiem apgūt profesionālās prasmes un attīsta kompetences, kuras dod iespēju 
kvalitatīvi strādāt izglītības iestādēs, karjeras un nodarbinātības centros. Atsaucoties uz 
starppaaudžu mācīšanās pieeju, nozīmīgu vietu ieņem mentora kā padomdevēja nozīme 
izglītības iestādēs. Tas akcentēts arī Juvaskylas Universitātes programmā. Arī LiepU 
PMSP piedāvā vēlās attīstīt šo virzienu. 

3) Visās studiju programmās ir akcentēts sociālpedagoģiskais darbs, darbs ar jauniešiem kā 
mērķauditoriju un viņu nodarbinātības plānošanu. Tas kopumā atbilst LiepU studiju 

programmās spektru: sociālo 
pedagogu un 
skolotāju mentoru. 

konsultēšana 
augstākajā 
izglītībā, 
konsultēšana darba 
un ģimenes dzīves 
kontekstā; 
multikulturālā 
konsultēšana,  

  Starptautiskā 
sadarbībā izglītības 
un pētniecības 
jomā  

 Specializācijas 
apguvei tiek 
piedāvāta (10 
ECTS). Šajos 
izvēles kursos tiek 
akcentēta 
multikulturālā 
konsultēšana, 
augstākās izglītības 
konsultēšana, darba 
konsultēšanas 
teorētiskie un 
filozofiskie 
konsultēšanas 
aspekti, 
konsultēšanas 
sistēmas attīstība, 
sadarbojoties ar 
dažādām 
organizācijām (tīkls) 
un konsultēšana 
pamatizglītības un 
vidusskolas līmenī. 

skolotājiem, 
pastorālās aprūpes 
privātskolotājiem, 
psihologiem, 
pieaugušo izglītības 
pedagogiem, un 
tiem, kam ir 
bakalaura līmenī ir 
iegūta kvalifikācija 
karjeras 
konsultēšanā un kuri 
vēlas studēt maģistra 
līmenī.   
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programmā „Karjeras konsultants” piedāvātājām papildus kvalifikācijām „sociālais 
pedagogs” un „jaunatnes lietu speciālists”, „skolotājs mentors”. 

4) Programmas tiek realizētas moduļu sistēmā, taču programmām to skaits ir atšķirīgs. LiepU 
studiju programma piedāvā gan moduļus, gan atsevišķus studiju kursus. Moduļi un studiju 
kursi tiek vērtēti. 

5) Moduļu saturu veido: (1) sadarbības ar klientiem dažādu aspektu izpratne LiepU 
programmā. So moduļu saturs atbilst vispārizglītojošiem studiju kursiem; (2) prasmes 
strādāt ar dažādām mērķgrupām. Tas atbilst nozares profesionālajiem specializācijas 
kursiem. Tiek akcentētas sadarbības prasmes ar klientu, prasmes veicināt klienta 
pašattīstību un gatavību uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. 

6) Visās studiju programmās ir vienāds studiju ilgums (2 gadi pilna laika studijās), 
kredītpunktu apjoms kopumā ir līdzīgs.  

7) Programmas balstās uz iepriekšējām bāzes zināšanām, tādējādi maģistra līmeņa studijās 
tiek pilnveidota specializācija. Tiek nodrošināta teorētisko zināšanu un empīriskās 
pieredzes vienotība, kas veiksmīgāk ļauj sasniegt studiju rezultātus. 

8) Pētniecība studiju procesā ir informācijas sintēze, kas balstās ne tikai uz akadēmiskajām 
disciplīnām, bet uz ikdienas realitāti un ļauj risināt vairākām nozarēm kopīgas problēmas, 
mainīt šo problēmu izpratni un piedāvāt risinājumus.  

9) Nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas nodrošina profesionālās kompetences 
pilnveidi. 

10) Studiju programmas orientētas uz studējošo pašattīstību un pašanalīzes spēju attīstību. 
Personīgās pieredzes refleksija, akcentējot personisko izaugsmi, sevis apzināšanos un 
pašizpēti, ir pamats efektīvai karjeras vadībai un konsultēšanai; 

11) Reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc skolas padomdevējiem izglītībā, LiepU arī 
piedāvā kvalifikāciju „skolotājs mentors”. 
 

5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

5.1. Studējošo skaits pilna laika studijās 

8. tabula 

 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018 
Pilna laika 

studijas 
Pilna laika 

studijas 
Pilna laika 

studijas 
Pilna laika 

studijas 
Pilna laika 

studijas  
- karjeras konsultants un 

sociālais pedagogs 
12 12 12 9 6 

- karjeras konsultants un 
jaunatnes lietu 

speciālists 

8 6 4 10 10 

-karjeras konsultants un 
skolotājs mentors 

    1 

 

8.5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

9. tabula 

 KKJLS KKSP KKSM KOPĀ 
2016./2017. 6 6  12 
2017./2018. 0 4 1 5 

 

5.3. Absolventu skaits  
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2016./2017.studiju gadā programmu „Karjeras konsultants” absolvējuši 5 studenti. 

2017./2018. studiju gadā absolvēja 8 studenti (skat. 10.tabulu). 

10. tabula  

Absolventu skaits (pilna laika studijas) 

Studiju gads KKJLS KKSP Kopā 

2016./2017. 2 3 5 
2017./2018 3 5 8 

 

6. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

11. tabula 

(apkopojums par studenti aptaujām, 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018. studiju gadā) 

Jautājums Aptaujas rezultāts Rezultātu analīze 
I. Izvēlētās augstskolas un studiju programmas atbilstības studējošā priekšstatiem 

vērtējums (respondentu skaits 31) 
Kopumā (90%) studējošo ir pilnīgi apmierināti vai daļēji apmierināti ar izvēlēto studiju 
programmu. Tiek novērtēta: 1) iespēja iegūt divas kvalifikācijas, tās paplašina darbības 
spektru ļaujot darboties ne tikai izglītības iestādēs; 2) programmas saturs apvieno akadēmiskos 
un empīriskos komponentus; 3) ir prakses. 
II. Studiju kvalitātes vērtējums izvēlētajā studiju programmā  
97% studējošo pilnīgi vai daļēji piekrīt, ka programma Latvijā ir konkurētspējīga, 80 % atzīst, 
ka programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus. 16% šim apgalvojumam 
daļēji nepiekrīt, minēdami, ka ne visās izglītības iestādēs tiek izdalītas štata vieta „karjeras 
konsultants”, tādējādi ne vienmēr ir darbs. 
25% no aptaujātiem studentiem piekrīt un 48% daļēji piekrīt apgalvojumiem studiju procesā ir 
iespējams iepazīties ar nozares specifiku arī ārpus lekcijām. Tiek norādīta iespēja iepazīt 
nozares specifiku ārpus lekcijām, apmeklējot sociālo māju, bāriņtiesu, pašvaldības policiju, 
probācijas dienestu, jauniešu māju, jauniešu interešu centrus u.c.   
22% daļēji nepiekrīt uzskatam, ka programma ļauj iepazīties ar nozares specifiku arī ārpus 
lekcijām. To var izskaidrot ar studentu līdzdalību studiju procesā. 
61% no respondentiem atzīst , ka studiju programmā iegūtās zināšanās noderēs darbā.  32% 
tam piekrīt daļēji. Pozitīvais vērtējums tiek pamatots ar to, ka studijas nodrošina akadēmisko 
zināšanu un empīriskas pieredzes integrāciju. 6,45% daļēji nepiekrīt apgalvojumam, ka 
zināšanas noderēs darbā. Uz to var norādīt to maģistrantu atbildes, kuri studiju laikā nav tieši 
saistīti ar karjeras konsultanta vai otrās kvalifikācijas darbu. 
87% aptaujāto kopumā pozitīvi vērtē studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, 
norādīdami, ka tās būs pietiekošas, lai strādātu izvēlētajā profesijā/specialitātē! 
Taču jāatzīst, ka ne vienmēr, studentiem ir pieredze karjeras konsultēšanā, tādējādi pilnībā vēl 
nav iespējams novērtēt apgūtās kompetences izvēlētajā profesijā.  
III. Studiju programmas metodiskā un informatīvā nodrošinājuma vērtējums  
22% studentu pilnībā apmierina 61% daļēji apmierina studiju nodrošinājums ar literatūru un 
metodiskajiem materiāliem. 
Tā kā maģistra studijas notiek 1 nedēļu reizi mēnesī, ne visi studenti izmanto LiepU 
bibliotēkas pakalpojumus. Vairāk tiek izmantotas vietējo pašvaldību vai pilsētu bibliotēkas, 
kas ne vienmēr var nodrošināt nepieciešamo literatūru.  
IV. Studiju programmas materiāli tehniskā nodrošinājuma vērtējums  
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Materiāli tehniskā nodrošinājuma izvērtējumā tika akcentēts bibliotēkas piedāvājums un 
studentu iespēja izmantot IT laboratorijas un IT pakalpojumus. Taču tā kā maģistranti 
universitātē ir 1 nedēļu mēnesī, šie pakalpojumi pilnībā netiek izmantoti. Piemēram, tikai 9% 
šos pakalpojumus izmanto vairākas reizes nedēļā (Liepājā dzīvojošie), 9% 2-3 reizes mēnesī 
un 36% retāk kā reizi mēnesī. 
V. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalitātes 

novērtējums  
Akadēmiskā personāla kvalitāti nosaka viņu profesionālā pieredze karjeras atbalsta sistēmā un 
karjeras konsultēšanā. Kā arī nodrošinātā sadarbība ar jomas profesionāļiem un prakses 
iespējas dažādās institūcijās arī studiju procesa laikā. Tādējādi 52% studentu atzīst, ka viņus 
pilnībā apmierina docētāju darbība un attieksme (skat. SVID analīze stiprās puses). 35% min, 
ka tikai daļēji ir apmierināti ar akadēmiskā personāla darbības kvalitāti (skat. SVID analīzes 
vājās puses un ieteikumus). Tas arī rosināja pārstrukturēt dažus studiju kursus, piemēram, 
„Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas atbalstam” un „Jauniešu pašrealizācijas kognitīvie 
aspekti mūžizglītības kontekstā”, kā arī mainīt docētājus. 
VI. Augstskolas un studiju programmas starptautiskās sadarbības (viespasniedzēju 

iesaiste, starptautiskā studentu apmaiņa u.tml.) vērtējums  
Informācija par piedāvātājām vieslekcijām tiek atspoguļota: 
1) LiepU mājas lapā - www.liepu.lv; 
2) ievietota moodle; 
3) programmas direktore informē par tām. 82% studējošo atzīst, ka informācijas pieejamība ir 

ļoti laba un laba.  
Ņemot vērā studentu studiju grafiku un to, ka viņi visi ir strādājošie, ir izprotama esošā 
situācija. Tāpēc 27% studējošo norāda, ka viņi ir apmeklējuši 1-3 vieslekcijas, 18% 4 un 
vairāk, savukārt, 45% atzīst, ka nav apmeklējuši nevienu. Tomēr programmas studentiem 
katru gadu tiek piedāvātas VIAA lektoru vieslekcija, kā arī  Liepājas pilsētas domes 
apmaksātu ārzemju vieslektoru lekcijas. 
Galvenie iemesli, kāpēc netiek izmantotas apmaiņu studiju iespējas:  

1) neiespējamība tās savienot ar darbu (39%); 
2) ģimenes apstākļu dēļ (19%); 
3) nav atbilstošu valodu zināšanas (61%); 
4) Nav studiju programmai atbilstoša piedāvājuma (10%); 
5) Ne vienmēr ārzemēs apgūtie studiju kursi tiek pielīdzināti studiju programmā 

apgūstamajiem studiju kursiem (19%); 
6) Cits variants (3,22%) - termiņi pārāk gari, ja būtu iespēja max 2 nedēļas, tad varētu). 

Galvenie iemesli, kāpēc netiek izmantotas prakses iespējas ārzemēs ir: 
1) konsultēšana notiek nacionālajās valodās (61%); 
2) neiespējamība savienot praksi ārzemēs ar darbu (39%); 
3) ģimenes apstākļu dēļ (19%); 
4) Nav interese par tāda veida studijām/praksi -2 (6,45%) 

Informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses iespējām ārzemēs 
studenti gūst no (iespēja norādīt 3 atbildes): bukletiem13%; informatīvajos semināros, ko 
organizē Ārzemju sakaru daļa 3,22%; no kursa biedriem/draugiem 10%; no docētajiem 6,45%; 
no programmas direktora/ dekāna 6,45%; LiepU mājas lapā 68%; sociālajos medijos 
(draugiem. lv, twitter.com u. c.) 6,45%. 
VII. Studējošo iespēju piedalīties studiju programmas kvalitātes pilnveidošanā vērtējums 

(LiepU studentiem ir iespēja novērtēt studiju programmas stiprās un vājās puses un 
sniegt ieteikumus programmas pilnveidei!) 

1) Studenti piedalās programmas ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma izstrādē.  
2) Programmas kvalitātes izvērtējums notiek studentu prakses izvērtējumā un studenti 

tiek rosināti izteikt arī savus ieteikumus. 
3) Studenti var rakstiski iesniegt savus priekšlikumus  
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STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES IETEIKUMI UZLABOŠANAI 

 Studiju darba organizācija: 
pārdomāts studiju grafiks, 
unikāla iespēja saņemt 
divas kvalifikācijas, 
pieredzes vizītes, studiju 
kursu un lekciju 
daudzveidība, studijas reizi 
mēnesī - iespējams 
apvienot ar darbu. 

 Kvalificēti un atsaucīgi 
pedagogi: īpaši karjeras 
konsultanta un sociālajā 
pedagoģijā.  

 Studiju saturs: radošās 
aktivitātes, nopietna pieeja, 
jaunas darba tirgum 
atbilstošas zināšanas. 

 Konkurētspējīga 
programma: nav 
konkurentu Latvijā, vienīgā 
vieta, kuri iegūt šādu 
izglītību maģistrantūrā.! 

 Studiju darba 
organizācija: lekciju 
plānojums 

 Studiju saturs: maz 
tiek strādāts praktiski; 
maz izdales materiālu, 
kā sociālajā pedagoģijā 
iegūtās zināšanas 
izmantot praksē, 
sasaistes trūkums starp 
teoriju un praksi, 
pilnveidot jaunatnes 
jomas studiju saturu. 

 

 Iesaistīt vairāk praktiķu 
programmas realizācijā! 

 Vairāk praktiskus izdales 
materiālu! 

 Ieteiktu piesaistīt jaunatnes 
jomas speciālistu no 
praktiskās vides! 

 Sāk lekcijas agrāk no rīta! 
 

 

 

Pamatojoties uz studentu atsauksmēm un ieteikumiem veikti šādi programmas pilnveidojumi: 
1) pārstrādāts virziena „jaunatnes lietu speciālists” studiju kursa saturs un pieaicināti jauni 

docētāji; 
2) pamatojoties uz starpdisciplināro un transdisciplināro programmas satura realizāciju, 

vairāk orientēt studentus uz patstāvīgu materiālu izstrādi, ne gatavu materiālu sniegšanu; 
3) studiju procesā nodrošināta praktiska darbošanās dažādās institūcijās (sociālā māja, 

bāriņtiesa, jauniešu māja, bērnu un jauniešu centrs u.c.) 
 

8.7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošanu studiju programmas uzraudzībā 
 
(apkopojums par absolventu aptaujām, kuras veiktas, 2015./2016. un 2016./2017. studiju gadā) 
 
1. Studiju programmas kvalitātes vērtējums (Kā Jūs kopumā vērtējat savu profesionālo 

sagatavotības līmeni?  (iespējamie atbilžu varianti ļoti labi, labi, slikti, ļoti slikti). 
78% absolventu savu profesionālās sagatavotības līmeni novērtē kā labu, 22% kā ļoti labu. 
 
2. Iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstības mūsdienu darba tirgus prasībām 

vērtējums (Vai LiepU iegūtās teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba 
pienākumus? (iespējamie atbilžu varianti jā, nē, daļēji). 

78% absolventu savas teorētiskās zināšanas novērtē kā pietiekamas, lai pildītu darba 
pienākumus. 22% tās atzīst par daļēji pietiekamām. 
3. Iegūtās kvalifikācijas un /vai grāda atbilstība veicamajiem darba pienākumiem 

vērtējums (Vai LiepU iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba 
pienākumus? (iespējamie atbilžu varianti jā, nē, daļēji)). 
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89% absolventu atzīst, ka praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba 
pienākumus. 11% atzīst, ka tās ir daļēji pietiekamas. 
 
4. Iegūtās izglītības nozīmes esošās darba vietas atrašanā vai savas uzņēmējdarbības 

uzsākšanā vērtējums (LiepU absolventu anketā ir jautājums par absolventa pašreizējo 
nodarbinātību un amatu). 
 

5. Studiju turpināšana nākamajā studiju līmenī novērtējums! LiepU veicot absolventu 
kontaktu apkopošanu, kontaktu lapā ir iekļāvusi jautājumu par absolventa nākotnes plāniem – 
Vai plānojat turpināt studijas? Kur? (šajā jautājumā dati ņemti no absolventu kontaktu lapām). 

2015./2016. un 2016./2017. studiju gadā neviens no  absolventiem nav norādījis, ka plāno 
turpināt studijas. 
 
6. Ieteikuma apgūt studiju programmu radiniekiem, draugiem, paziņām novērtējums! 

LiepU absolventa aptaujas jautājums: Vai Jūs ieteiktu studiju programmu citiem studentiem? 
Visi aptaujātie studenti (visos gados) ieteiktu studiju programmu citiem studentiem. 
 
7. Apgūtās studiju programmas (profesijas/grāda) satura atbilstības jaunākajām attīstības 
tendencēm vērtējums! 
LiepU absolventu anketā ir atklātais jautājums par absolventu ieteikumiem studiju programmu 
pilnveidošanai atbilstoši praktiskajai darbībai (secinājumi, kurus absolventi izdara) 
Studenti atzīst, ka programma ir konkurētspējīga darba tirgū. Taču tiek minēti šādi ieteikumi: 

1) pārliecināties  karjeras konsultēšanas prakšu vietām, to pieejamību.  
2) padziļināt praktisko iemaņu apgūšanas pilnveidi. 
3) apmaksāt darbu prakšu vadītājiem, tad prakses būs reālas. 
4) vairāk izmantot mūsdienīgākas metodes. 
 

Izvērtējot iegūtos datus no absolventu aptaujām, var secināt, ka programma ir konkurēt spējīga 
darba tirgu. To nodrošina pietiekama absolventu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kā arī 
fakts, ka visi absolventi šo programmu rekomendētu arī citiem studentiem.  
 
Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Liepājas Universitātes Studentu Padome (LiepU SP) aizstāv un pārstāv studējošo intereses 
akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Liepājas Universitātē un citās valsts 
institūcijās, reprezentē Liepājas Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs.  
Studējošo viedokli pārstāv visās padomēs, komisijās un sanāksmēs (Studiju padome, Zinātnes 
padome, Bibliotēkas padome, Saimniecības padome, Telpu komisija, Domes sēdes, Stipendiju 
piešķiršanas komisijas (Senāta stipendijas piešķiršanas komisija), Senāts, Satversmes sapulce). 
Šajās lēmējinstitūcijās LiepU SP ir veto tiesības, kuras arī SP ir izmantojusi un citi 
lēmējinstitūcijas locekļi ir ņēmuši vērā un pārskatījuši dokumentus, par kuriem SP nav bijusi 
argumentēti apmierināta.  
 
Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
 
Diploms un tā pielikums, kas noformēti saskaņā ar MK 16.04.2013 noteikumiem Nr. 202 
“Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” 
http://likumi.lv/doc.php?id=256157 
 
2016./2017. studiju gadā tas nav mainījies. 
2017./2018. gadā tas nav mainījies. 
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Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju 
programmas likvidēšanas gadījumā 
 
Līgums ar Daugavpils Universitāti. 
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Studiju programmas attīstības plāns 2016.-2019. gadam 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 
noteikto  uzdevumu 
kvalitātes pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecināj
ums 

Plānotais 

Rezultāts 

2016/2017 

Sasniegtais rezultāts 

2017/2018 

Nostiprināt otrās 
kvalifikācijas „skolotājs 
mentors” praktisko  
īstenošanu  

1. Prakšu vietu precizēšana. 

2. Prakšu mentoru apzināšana 

2018-2019 

 

apakšvirziena  
vadītāja 

Zināmas 
prakses 
vietas un 
prakšu 
vadītāji 
mentori 

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 

Pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 

 

Prakses vieta skolotāja 
mentora vadība: Liepājas 
2.vidusskola. 

Ir pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 

Risināt PMSP „Karjeras 
konsultants”  jomas 
piederību. 

Diskutēt ar IZM, VIAA, citām 
augstskolām, kurās realizē šo 
studiju programmu. 
Precizēt „ karjeras konsultanta” 
,„sociālā pedagoga”, jaunatnes 
lietu speciālista” kvalifikācijas 
ieguves iespējas studiju 
virzienā „Izglītība, pedagoģija 
un sports” 

2018-2019 Programmas 
direktore 

Noskaidro
ta 
programm
as 
piederība  

PMSP „Karjeras 
konsultants” 
īstenošana LiepU 

Programmu plānots slēgts 
2020. gadā un pārvirzīt uz 
studiju virzienu „Sociālā 
labklājība” 

Iesaistīties Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūras  ilgtermiņa 
projekta” Non-formal 
learning in higher 
education: developing 
intercultural competence 
among others”  

Līdzdalība projektā  2018 -2020 Programmas 
direktore, 
„jaunatnes 
lietu 
speciālista” 
apakšvirziena 
vadītājs 

Iesaiste 
projektā 

Projekta rezultātu 
integrēšana PMSP 
„Karjeras 
konsultants” 

KK JLS apakšprogrammas 
vadītājs P.Jurs piedalījās 
projekta darba seminārā uz 
izstrādē Turcijā. 
Ir vienošanās ar JSPA par 3 
studiju kursu izstrādi un 
piedāvāšanu PMSP „Karjeras 
konsultants studentiem” 
2018./2019. studiju gadā 
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1. pielikums. Programmas satura atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī definētajiem studiju rezultātiem 

Programma „Karjeras konsultants” 
Grāds profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē 
Kvalifikācij
as 

Karjeras 
konsultants un 
sociālais pedagogs 

Karjeras 
konsultants un 
jaunatnes lietu 
speciālists 

Karjeras 
konsultants un  
skolotājs 
mentors 

 

Programma
s mērķis 

nodrošināt profesionālā maģistra grādu izglītības zinātnē ieguvi un, sekmējot 
starpdisciplināru kompetenču attīstību, dot iespēju iegūt karjeras konsultanta un 
jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas vai karjeras konsultanta un sociālā 
pedagoga kvalifikācijas, vai karjeras konsultanta un skolotājs mentors 
kvalifikācijas. 

Uzdevumi 
 
 
 

1. Nodrošināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes apguvi un 
analīzi darba tirgus, karjeras attīstības atbalsta vadības, jaunatnes darba 
jautājumos/ sociālā pedagoga darbībā un skolotāja mentora darbībā, 
veicinot sociālās kopienas un darba tirgus vajadzībām atbilstošu 
profesionālās kompetences attīstību. 

2. Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas, 
jaunatnes lietu speciālista vai sociālā pedagoga, vai skolotāja mentora 
darbā, kritiski to izvērtēt un izmantot to savā profesionālajā darbībā. 

3. Nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un integrēt tās savā 
profesionālajā darbībā dažādās sociālajās vidēs.  

4. Rosināt studentu profesionālo pašrealizāciju mūžizglītības un 
mūžmācīšanās kontekstā un veicināt atbildību par savu profesionālo 
izaugsmi un darbību nacionālajā kultūrtelpā. 

Studiju 
rezultāti un 
studiju saturs 

Profesionālās kompetences epistemoloģiskais aspekts 
izziņas darbībā, apliecina spējas, zināšans un prasmes 

Studiju saturs 

 atrast, iegūt un 
atlasīt informāciju 
konkrētai situācijai, 
atbilstoši karjeras 
attīstības atbalsta 
sistēmai un 
sociālpedagoģiskaji
em mērķiem, 
izmantot pieejamos 
avotus konkrētajā 
jomā; 
 
analizēt, sintezēt, 
kritiski izvērtēt un 
strukturēt iegūto 
informāciju, 
atbilstoši karjeras 
konsultēšanas un 
sociālpedagoģiskā 
darba pieejām, 

atrast, iegūt un 
atlasīt 
informāciju 
konkrētai 
situācijai, 
atbilstoši karjeras 
attīstības atbalsta 
sistēmai  un  
jaunatnes lietu 
speciālista darba 
mērķiem, 
izmantot 
pieejamos avotus 
konkrētajā jomā; 
 
analizēt, sintezēt, 
kritiski izvērtēt 
un strukturēt 
iegūto 
informāciju, 

atrast, iegūt un 
atlasīt 
informāciju 
konkrētai 
situācijai, 
atbilstoši 
karjeras 
attīstības atbalsta 
sistēmai  un 
skolotāja 
mentora 
darbības 
mērķiem, 
izmnatot 
pieejamos 
avotus 
konkrētajā jomā; 
 

 
analizēt, sintezēt, 

Bērnu un jauniešu 
socializācijas un 
resocializācijas 
process (4 KP); 
Stratēģiskā vadība 
jauniešu iniciatīvas 
atbalstam (4 KP); 
Mentordarbības 
aspekti izglītībā (4 
KP); 
Zinātniski 
pētnieciskais 
seminārs (2 KP); 
Aktualitātes 
likumdošanā 
karjeras un sociālās 
drošības sistēmā (2 
KP); 
Uzņēmējkompeten
ces karjeras 



 
 

izvirzītajiem 
pedagoģiskajiem 
mērķiem un 
uzdevumiem 
sociālpedagoģiskajā 
darbībā un karjeras 
attīstības atbalsta 
sniegšanā; 
 
izprast globālos un 
lokālos 
sociālpolitiskos, 
ekonomiskos un 
izglītības procesus, 
balstoties uz 
kognitīvajiem un 
afektīvajiem 
procesiem, izplatīt 
iegūto informāciju, 
izmantojot 
komunikāciju 
tehnoloģijas un 
resursus; 
 
integrēt 
pētnieciskajā, 
pedagoģiskajā un 
konsultēšanas 
darbībā iegūtas 
padziļinātas 
starpdisciplinārās 
zināšanas un to 
kritisku izpratni gan 
karjeras attīstības 
atbalstā, gan sociālā 
pedagoga darbībā; 
 
demonstrēt 
padziļinātas 
zināšanas un 
kritisku izpratni par 
izglītības 
nacionālajām 
iezīmēm, 
sabiedrības 
sociokultūras 
aspektiem  un 
attīstības tendencēm 
vienotajā Eiropas 
izglītības telpā. 

atbilstoši karjeras 
konsultēšanas un 
jaunatnes lietu 
darbības 
pieejām, 
izvirzītajiem 
mērķiem un 
uzdevumiem 
pedagoģiskajā 
darbībā ar 
jauniešiem un 
karjeras attīstības 
atbalsta 
sniegšanā; 
 
izprast globālos 
un lokālos 
sociālpolitiskos, 
ekonomiskos un 
izglītības 
procesus, 
balstoties uz 
kognitīvajiem un 
afektīvajiem 
procesiem, 
izplatīt iegūto 
informāciju, 
izmantojot 
komunikāciju 
tehnoloģijas un 
resursus; 
 
integrēt  
pētnieciskajā, 
konsultēšanas un 
pedagoģiskajā  
darbībā iegūtas 
starpdisciplinārās 
zināšanas un to 
kritisku izpratni 
gan karjeras 
attīstības 
atbalstā, gan 
jaunatnes lietu 
speciālista 
darbībā; 
 
demonstrēt 
padziļinātas 
zināšanas un 

kritiski izvērtēt 
un strukturēt 
iegūto 
informāciju, 
atbilstoši 
karjeras 
konsultēšanas un 
skolotāja 
mentora 
darbības 
pieejām, 
izvirzītajiem 
mērķiem un 
uzdevumiem; 
 
izprast globālos 
un lokālos 
sociālpolitiskos, 
ekonomiskos un 
izglītības 
procesus, 
balstoties uz 
kognitīvajiem un 
afektīvajiem 
procesiem,  
izplatīt iegūto 
informāciju, 
izmantojot 
komunikāciju 
tehnoloģijas un 
resursus; 
 
integrēt  
pētnieciskajā, 
konsultēšanas un 
pedagoģiskajā 
darbībā iegūtas 
starpdisciplinārā
s zināšanas un to 
kritisku izpratni 
gan karjeras 
attīstības 
atbalstā, gan 
skolotāja 
mentora darbībā; 
 
demonstrēt 
padziļinātas 
zināšanas un 
kritisku izpratni 

attīstībai (2 KP); 
Komunikāciju 
teorijas 
konsultēšanā 
(2KP); 



 
 

kritisku izpratni 
par izglītības 
nacionālajām 
iezīmēm, 
sabiedrības 
sociokultūras 
aspektiem  un 
attīstības 
tendencēm 
vienotajā Eiropas 
izglītības telpā.  
 

par izglītības 
nacionālajām 
iezīmēm, 
sabiedrības 
sociokultūras 
aspektiem  un 
attīstības 
tendencēm 
vienotajā 
Eiropas 
izglītības telpā.  
 

 Profesionālās kompetences ontoloģiskais aspekts 
integrētā pētnieciskajā, pedagoģiskajā un atbalsta 
darbībā apliecina spējas, zināšanas un prasmes: 

 

 plānot un īstenot 
savu karjeras 
konsultanta un 
sociālā pedagoga 
darbību saskaņā ar 
darba tirgus 
prasībām, 
sociālajām 
vajadzībām un 
inovatīvajām 
izglītības zinātnes 
un prakses 
tendencēm, 
uzņemties risku par 
jaunu inovatīvu 
risinājumu 
īsenošanu;   
 
īstenot pozitīvu 
savstarpējo 
mijdarbību un 
apliecināt pozitīvu 
attieksmi saistībā ar 
dažādību dažādās 
sociālās kultūrvidēs, 
īstenojot karjeras 
attīstības atbalstu un 
sociālpedagoģisko 
darbību;  
 
izplatīt un ieviest 

plānot un īstenot 
savu karjeras 
konsultatnta un 
jaunatnes lietu 
speciālista  
darbību saskaņā 
ar darba tirgus 
prasībām, 
sociālajām 
vajadzībām un 
inovatīvajām 
izglītības 
zinātnes un 
prakses 
tendencēm, 
uzņemties risku 
par jaunu 
inovatīvu 
risinājumu 
īsenošanu;   
 
īstenot pozitīvu 
savstarpējo 
mijdarbību un 
apliecināt 
pozitīvu 
attieksmi saistībā 
ar dažādību 
dažādās sociālās 
kultūrvidēs, 
īstenojot karjeras 

plānot un īstenot 
savu karjeras 
konsultatnta un 
skolotāja 
mentora darbību 
saskaņā ar darba 
tirgus prasībām, 
sociālajām 
vajadzībām un 
inovatīvajām 
izglītības 
zinātnes un 
prakses 
tendencēm, 
uzņemties risku 
par jaunu 
inovatīvu 
risinājumu 
īsenošanu; 
 
īstenot pozitīvu 
savstarpējo 
mijdarbību un 
apliecināt 
pozitīvu 
attieksmi saistībā 
ar dažādību 
dažādās sociālās 
kultūrvidēs, 
īstenojot karjeras 
attīstības atbalstu 

Sociālās 
atstumtības riska 
grupas un sociālā 
integrācija (2 KP) 
Konsultēšanas 
teorija un metodika 
(3KP) 
Profesionālās 
identitātes attīstība 
dažādos cilvēka 
dzīves ciklos (2 
KP) 
1.moduļa darbs 
„Indivīda 
pašizpēte” (1KP), 
2.moduļa darbs 
„Darba tirgus 
izpēte” (1KP), 
3.moduļa darbs 
„Lēmumu 
pieņemšanas 
process” (1KP); 
Jauniešu 
pašrealizācijas 
kognitīvie aspekti 
mūžizglītības 
kontekstā (4 KP); 
Sociālpedagoģiskās 
darbības principi 
un metodes (4 KP); 
Mentora 



 
 

gan karjeras 
konsultēšanas 
darbā, gan sociālā 
pedagoga darbā 
inovatīvu 
pedagoģisku pieeju 
risinot 
profesionālus 
jautājumus; 
 
iesaistīties un 
piedalīties 
pētnieciskajās 
aktivitātēs, 
pilnveidojot 
konsultēšanas un  
pedagoģisko 
darbību praksē; 
 
organizēt un vadīt 
darbu komandā, 
komunicējot ar 
dažādiem 
profesionāļiem un 
institūcijām; 
 
pielāgoties jaunām 
situācijām un 
īstenot atbalsta 
sniegšanu, 
konsultēšanu un  
pedagoģisko 
darbību mainīgos 
sociālos apstākļos; 
 
izvērtēt savu 
profesionālo 
kompetenci, plānot 
un virzīt 
pašizglītību 
mūžizglītības 
kontekstā. 

attīstības atbalstu 
un jaunatnes 
lietu speciālista 
darbību;   
 
izplatīt un ieviest  
gan karjeras 
konsultēšanas 
darbā, gan 
jaunatnes lietu 
speciālista darbā 
inovatīvu 
pedagoģisku 
pieeju risinot  
profesionālus 
jautājumus; 
 
iesaistīties un 
piedalīties 
pētnieciskajās 
aktivitātēs, 
pilnveidojot 
konsultēšanas un 
pedagoģisko 
darbību praksē; 
 
organizēt un 
vadīt darbu 
komandā, 
komunicējot ar 
dažādiem 
profesionāļiem 
un institūcijām; 
 
pielāgoties 
jaunām 
situācijām un 
īstenot atbalsta 
sniegšanu, 
konsultēšanu un 
pedagoģisko 
darbību 
mainīgos 
sociālos 
apstākļos; 
 
izvērtēt savu 
profesionālo 
kompetenci, 
plānot un virzīt 

un skolotāja 
mentora darbību;  
   
izplatīt un ieviest  
gan karjeras 
konsultēšanas 
darbā, gan 
mentordarbībā 
inovatīvu 
pedagoģisku 
pieeju risinot 
profesionālus 
jautājumus; 
 
iesaistīties un 
piedalīties 
pētnieciskajās 
aktivitātēs, 
pilnveidojot 
konsultēšanas un  
pedagoģisko  
darbību praksē; 
 
organizēt un 
vadīt darbu 
komandā, 
komunicējot ar 
dažādiem 
profesionāļiem 
un institūcijām; 
 
pielāgoties 
jaunām 
situācijām un 
īstenot atbalsta 
sniegšanu, 
konsultēšanu un  
mentordarbību 
mainīgos 
sociālos 
apstākļos; 
 
izvērtēt savu 
profesionālo 
kompetenci, 
plānot un virzīt 
pašizglītību 
mūžizglītības 
kontekstā. 

profesionālā 
kompetence (4 
KP); 
Karjeras attīstības 
teorijas 
konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 
(2 KP); 
Pētnieciskā darba 
metodoloģija 
(4KP) 



 
 

pašizglītību 
mūžizglītības 
kontekstā. 

 Profesionālās kompetences aksioloģiskais aspekts uz 
konkurētspējīgu un ilgtspējīgu  virzību pedagoģiskajā 
un karjeras attīstības atbalsta darbībā apliecinās 
spējas, zināšanas un prasmes: 

 

 patstāvīgi padziļināt 
zināšanas un 
kritisku izpratni par 
karjeras konsultanta 
un sociālā pedagoga 
ieguldījumu dzīves 
kvalitātes 
uzturēšanā un 
konkurētspējas 
nodrošināšanā savas 
un nākamo paaudžu 
ilgtspējīgā attīstībā;  
 
risināt 
problēmjautājumus 
un uzņemties 
līdzatbildību par 
savu ieguldījumu 
karjeras attīstības 
atbalsta un 
sociālpedagoģisko 
jautājumu 
risināšanā. 
 

patstāvīgi 
padziļināt 
zināšanas un 
kritisku izpratni 
par karjeras 
konsultanta un 
jaunatnes lietu 
speciālista 
ieguldījumu 
dzīves kvalitātes  
un 
konkurētspējas 
nodrošināšanā 
savas un nākamo 
paaudžu 
ilgtspējīgā 
attīstībā; 
 
risināt 
problēmjautājum
us un uzņemties 
līdzatbildību par 
savu ieguldījumu 
karjeras attīstības 
atbalsta un 
jaunatnes lietu 
jautājumu 
risināšanā.  

patstāvīgi 
padziļināt 
zināšanas un 
kritisku izpratni 
par karjeras 
konsultanta un 
skolotāja 
mentora 
ieguldījumu 
dzīves kvalitātes  
uzturēšanā un 
konkurētspējas 
nodrošināšanā 
savas un nākamo 
paaudžu 
ilgtspējīgā 
attīstībā;  
 
risināt 
problēmjautājum
us un uzņemties 
līdzatbildību par 
savu 
ieguldījumu 
karjeras 
attīstības atbalsta 
un 
mentordarbības 
jautājumu 
risināšanā. 
 

Kultūras aspekti un 
profesionālā ētika 
(3 KP); 
Karjeras attīstības 
teorijas 
konsultēšanā un 
atbalsta sniegšanā 
(2 KP); 
Vērošanas prakse 
(2 KP); 
Karjeras 
konsultanta darba 
prakse (3 KP); 
Otrās kvalifikācijas 
prakse (6 KP); 
Karjeras 
konsultēšanas 
prakse (6 KP); 
Pētnieciskā darba 
prakse (3 KP). 
 

 

11.7. Doktora studiju programmas “Pedagoģija” kods 51 142 pašnovērtējuma ziņojums 

 
Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds 
un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

Saskaņā ar Liepājas Universitātes misiju - būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, 
zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona 
attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām 



 
 

saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību60, 
tika izstrādāta doktora studiju programma pedagoģijā.  

Liepājas Universitātē (LiepU) izstrādātā doktora studiju programma pedagoģijā (LR 
Izglītības klasifikatora kods 51142) ir studiju programma pedagoģijas doktora (Dr.paed.) 
zinātniskā grāda iegūšanai.  

Liepājas Universitātes doktora studiju programma “Pedagoģija” (51142) ir akreditēta 
studiju virziena akreditācijas laikā 2017.04.24. līdz 2019.04.2461.  
 
Pedagoģijas doktora studiju programmas mērķi ir:  

1. Dot jaunajiem zinātniekiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes 
iespējas Eiropas izglītības kontekstā un iegūt pedagoģijas doktora grādu. 

2. Sekmēt zinātniskās pētniecības, pētniecisko metožu un pedagoģijas teoriju tālāku 
attīstību, kas nodrošina pedagoģiskās prakses pilnveidošanudažādos izglītības 
līmeņos, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku izglītošanu. 

3. Veicināt Liepājas Universitātes Kurzemes reģiona izglītības un kultūras iestāžu 
speciālistu kvalitatīvu zinātnisko izaugsmi, aktivizējot pedagoģijas aktuālos 
pētnieciskos virzienus Latvijā, veidojot sadarbību ar dažāda tipa pedagoģijas 
pētnieciskajām institūcijām un izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kā zinātniskās 
darbības nepieciešamu nosacījumu. 

 
Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt doktora studiju programmas satura realizāciju, kā arī mūsdienīgas 
akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģijas apguvi. 

2. Izveidot studiju mērķiem atbilstošu pētnieciskās un radošās darbības vidi studiju 
procesā. 

3. Veicināt doktorantu spējas, motivāciju, gatavību zinātniskai pētniecībai un praktiskās 
pedagoģiskās darbības pieredzes apkopošanai un izpētei. 

4. Orientēt akadēmisko personālu un doktorantus uz savas pētnieciskās darbības 
vispārinājumu metodoloģiskajā, teorētiskajā un metodiskajā līmenī. 

5. Nodrošināt pedagoģijas doktorantu mērķtiecīgu patstāvīgo studiju zinātnisko vadību. 
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst Liepājas Universitātes stratēģiskās 

virzības attīstības procesam. Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam 
LiepU(apstiprināta Senāta sēdē 2016. gada 20.jūnijā) paredz: Liepājas Universitāte ir 
Kurzemes reģiona augstākās izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kas sniedz ieguldījumu 
reģiona attīstībā Latvijas un starptautiskā kontekstā. Tā ir saskaņā ar noteiktajām vērtībām: 
Cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija un virsmērķi:Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 
profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un 
profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 
sabiedrības nostiprināšanos62. 

 
Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti atbilst ciklu noslēguma aprakstiem 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, kas izstrādāti atbilstoši Eiropas Augstākās izglītības 

                                                             
60 https://www.liepu.lv/lv/147/par-mums 
61 http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas 
62 Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 



 
 

telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas Savienības Mūžizglītības 8.līmeņa 
kvalifikācijas ietvarstruktūrai63.  

 
Zināšanas un izpratne: 

 Doktora grāda ieguvējs spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni 
pedagoģijas aktuālākajās zinātniskajās teorijās un atziņās, pārvalda pētniecības 
metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes pedagoģijas zinātnē, kas nodrošina 
pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē; 

 Doktora grāda ieguvējs spēj patstāvīgi pielietot teoriju, izvērtēt un izvēlēties 
zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes un problēmu risināšanas prasmes un ir 
veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām 
zināšanām un to pielietojumiem praksē, realizējot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, 
daļa no kura ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. 

Analīze, sintēze, novērtēšana 
 Veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, doktora grāda ieguvējs spēj 

risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma 
ideju, plānot, integrēt dažādu jomu zināšanas, strukturēt, pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams veikt papildus analīzi un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā 
skaitā starptautiskā kontekstā; 

 Doktora grāda ieguvējs spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības 
metožu attīstībā, kā arī spēj parādīt izpratni un uzņemties atbildību par savas 
pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem uz vidi un sabiedrību. 

Komunikācija 
 Doktora grāda ieguvējs spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt gan mutvārdos, gan 

rakstiski komunicēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem pedagoģijas zinātnes aspektiem 
ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā.  

Vispārējās prasmes 
 Doktora grāda ieguvējs spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un 

specializāciju, realizēt zinātniskus projektus, gūstot pedagoģijas zinātnes nozares 
starptautiskiem kritērijiem atbilstošus zinātniskus sasniegumus; 

 Spēj integrēt inovācijas pedagoģijas zinātnē un veikt pētniecību.  
 
Studiju programmas saturs izstrādāts atbilstīgi aktuālajām atziņām pedagoģijas zinātnes 

nozarē. Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem 
pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku 
karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski 
strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas 
doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un 
stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam. 
13.Uzņemšanas noteikumi 
 
Uzņemšanas nosacījumi 

LiepU doktora studiju programmā „Pedagoģija” ir tiesības studēt Latvijas Republikas 
pilsoņiem; personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase; personām, kurām ir 
izsniegta pastāvīgas uzturēšanās atļauja, ja minēto personu izglītība atbilst LiepU doktora 
studiju programmā noteiktajām prasībām. Ārvalstnieku tiesības studēt nosaka LR 
likumdošana. Iepriekšējā izglītība: Latvijā noteikts maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā, 

                                                             
63Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu apraksti http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI-limenu-
apraksti_1.pdf 



 
 

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma 
augstākā izglītība vai vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā. 

Pretendenta zināšanu līmeņa atbilstību studijām doktorantūrā un nepieciešamību veikt 
papildus studijas Studiju padomes noteiktajā kārtībā izvērtē nozares profesori, pieaicinot 
nepieciešamos ekspertus. 

Uzņemšana un imatrikulācija notiek saskaņā ar LiepU Senāta apstiprināto LiepU 
doktora studiju nolikumu64 konkursa kārtībā, izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus 
(iestājreferāts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā – līdz 
15lpp.datorsalikumā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē, kā arī iestājpārrunas). 
Abi iestājpārbaudījumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Pretendentu iestājpārbaudījumu 
rezultātus izvērtē LiepU rektora apstiprināta uzņemšanas komisija. Pretendenti tiek 
imatrikulēti ar rektora rīkojumu. 
Iestājpārbaudījumi: 

 referāts par izvēlēto pētniecības tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniska 
publikācija izvēlētajā apakšnozarē (līdz 15 lp.); pārrunas par izvēlētās pētnieciskās 
problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu. 

 
 
Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai 
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums 

 
Pilna laika studiju ilgums doktora studiju programmā ir 3 gadi jeb 144 nedēļas. Studiju 

apjoms atbilst 144 KRP. 
 

Doktora studiju programmas “Pedagoģija” saturs 
 
Studiju saturu veido: 
Teorētisko studiju obligātie kursi – 23 KRP  

 Izglītības filozofija (2 KRP) 
 Subjekta attieksmju sistēma personības aktivitātes kontekstā (2 KRP) 
 Ilgtspējīgas attīstības psiholoģija (2 KRP) 
 Personības socializācija: teorija un prakse (4 KRP) 
 Holistiska personības attīstība izglītības praksē (2 KRP) 
 Talanta attīstības aspekti mūsdienu izglītības kontekstā (2 KRP) 
 Vides un veselības izglītība (2 KRP) 
 Pedagoģiskās kultūras tendences 21.gs. (4 KRP) 
 Svešvaloda (3 KRP) 

 
Pētnieciskā darba teorētiskie aspekti – 15 KRP 

 Supervīzija doktora studijās (1 KRP) 
 Disertācijas izstrāde (4 KRP) 
 Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes (3 KRP) 
 Pētījumu datu apstrāde un analīze (3 KRP) 
 Pētniecība iekļaujošā izglītībā (2 KRP) 
 Biogrāfiskā pētniecība (2 KRP) 

 
                                                             
64 https://www.google.lv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=doktora+studiju+nolikums+liepu 



 
 

Pētnieciskā darba praktiskie aspekti – 102 KRP 
 Publikāciju sagatavošana/Referāti konferencēs (12 KRP) 
 Promocijas darba tēmai pakārtotie izvēles kursi (zinātniskie semināri, kursi, apgūtie 

studiju kursi citās augstskolās u.c.) (6 KRP) 
 Docētāja prakse (stažēšanās Latvijas un ārzemju augstskolās) (4 KRP) 
 Promocijas darba izstrāde (80 KRP) 

 
Promocijas eksāmeni – 4 KRP 

 Promocijas eksāmens pedagoģijā (2 KRP) 
 Promocijas eksāmens svešvalodā (2 KRP) 



 
 

2. tabula 
Doktora studiju programmas “Pedagoģija” īstenošanas plāns 

 

 

Programmas saturs 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

St
ud

ij
u 

fo
rm

a 
P/

N
 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds 

KRP 

Pilna laika klātienes studijas 
1. 2. 3. 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E   

1. Valsts valodā                         
2. Teorētisko studiju obligātie kursi                      P   

3. Izglītības filozofija  2         2  -/E       P Dr.paed., Pāvels Jurs 

4. 
Subjekta attieksmju sistēma 
personības aktivitātes kontekstā  2   2  -/E             P Dr.paed., Anita Līdaka 

5. Ilgtspējīgas attīstības psiholoģija  2   2  -/E             P Dr.paed., Irina Strazdiņa 

6. 
Personības socializācija: teorija 
un prakse  4       4   E/ -        P Dr.paed., Anita Līdaka 

7. 
Holistiska personības attīstība 
izglītības praksē  2       2   E/ -        P Dr.paed., Ilze Miķelsone 

8. 
Talanta attīstības aspekti 
mūsdienu izglītības kontekstā  2       2   E/ -        P Dr.paed., Linda Pavītola 

9. Vides un veselības izglītība  2         2  -/I       P 
Dr.paed., Ludmila Karule, Dr.paed., 
Olga Glikasa 

10. 
Pedagoģiskās kultūras tendences 
21.gs.  4             4   E/ -  P Dr.paed., Inta Klāsone 

11. Svešvaloda 3   3  -/E             P 
Dr.paed. Dagnija Deimante-
Hartmane 

12. 
Pētnieciskā darba teorētiskie 
aspekti                      P   

13. Supervīzija doktora studijās 1 1   I/ -             P Dr.paed., Anita Līdaka 

14. Disertācijas izstrāde 4 4   E/ -              P Dr.paed., Alīda Samuseviča 



 
 

15. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētniecības metodes 3 3   E/ -              P Dr.paed., Alīda Samuseviča 

16. 
Pētījuma datu apstrāde un 
analīze 3 3   E/ -              P 

Dr.sc.administr., Inese Lūsēna - 
Ezera 

17. Pētniecība iekļaujošā izglītībā 2 2   E/ -              P Dr.paed., Dina Bethere 

18. Biogrāfiskā pētniecība 2   2  -/E             P Dr.paed., Arturs Medveckis 

19. 
Pētnieciskā darba praktiskie 
aspekti                      P   

20. 
Publikāciju sagatavošana/ 
Referāti konferencēs 12 1 2 I/I 4 5 I/I       P Dr.paed., Inta Klāsone 

21. Zinātniskais seminārs 6   1  -/I 2 3 I/I       P Dr.paed., Anita Līdaka 
22. Docētāja prakse 4   2     2         P Dr.paed., Inta Klāsone 
23. Promocijas darba izstrāde 80 10 10 I/I 10 10 I/I 20 20 I/I P Dr.paed., Inta Klāsone 
24. Promocijas eksāmeni                     P   
25. Promocijas eksāmeni 4               4 E/E P Dr.paed., Anita Līdaka 

 KOPĀ 144 24 24   24 24   24 24       
 

 

Studiju programmas plāna izmaiņas 2017./2018. studiju gadā 

Studiju programmas „Pedagoģija” īstenošanas plānā pārskata periodā izmaiņas netika veiktas.  



 
 

 



 
 

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 
Studiju programmas praktiskā īstenošana 2017./2018. studiju gadā (izmantotās studiju 
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 

Doktora studijas studiju programmā „Pedagoģija” tiek īstenotas saskaņā ar LiepU 
Doktora studiju nolikumu (ApstiprinātsLiepUSenātasēdē 2010. gada 24.maijā, 
grozījumiSenātasēdē 2012. gada 18.jūnijā)65.  

Studiju programmas zinātniski pētnieciskā darba tēmas ir saskaņā ar Liepājas 
Universitātē zinātniskās darbības stratēģijā (2015–2020)66 noteiktajai pētniecības tematikai un 
prioritātēm izglītības zinātnēs: Audzināšanas un pašaudzināšanas aktualitātes: problēmas, 
teorētiskie un praktiskie risinājumi, attīstības perspektīvas. Sadarbības kultūrā balstīta 
izglītība: izglītības zinātnes atvērtība globālajam kontekstam un sadarbības attīstības 
prioritātēm; globālā un lokālā konteksta mijiedarbība globālas domāšanas un lokālas rīcības 
attīstībai. 

LiepU doktora studiju programma „Pedagoģija” īstenošanu pārrauga zinātnes 
prorektors.  Zinātnes Padome analizē doktorantūras darbību un kvalitātes pilnveidi, lemj par 
doktorantūras organizācijas un finansiālajiem jautājumiem. Studiju programma ir LiepU 
Izglītības zinātņu institūta (turpmāk IZI) pārziņā (institūta direktore profesore, Dr.paed. A. 
Līdaka). Tā darbības virzieni ir zinātniskā pētniecība, pētniecības popularizēšana, pētniecības 
projekti, izglītojošā darbība, sadarbība ar dažādām institūcijām, kas ir ciešā saistībā ar studiju 
programmas organizāciju un īstenošanu un nodrošina darba devēju, profesionālo organizāciju 
un studējošo sadarbību67.  

Studiju programmas īstenošana notiek pēc studiju plānā apstiprinātajiem studiju 
kursiem. Ikgadējos doktora studiju programmas studiju plānus izstrādā studiju programmas 
direktors, akceptē IZI Zinātniskā padome un apstiprinaLiepUZinātnesPadome68. 

Uzsākot studijas, kā arī kārtējo studiju gadu, divu mēnešu laikā IZI Zinātniskās 
padomes sēdē katram doktorantam tiek apstiprināts individuālais studiju plāns, kas balstās 
pedagoģijas nozares studiju programmas vispārējos principos un saturā, kā arī izvēlētās 
pedagoģijas apakšnozares un apstiprinātā pētījuma (promocijas darba) temata specifiskajās 
prasībās. Doktoranta individuālā studiju programma par konkrēto studiju gadu tiek saskaņota 
ar zinātnisko vadītāju, doktorantūras programmas direktoru un izvērtēta LiepU IZI 
Zinātniskās padomes sēdēs, LiepU Zinātnes padomē. 

Doktoranta individuālais studiju plāns tiek noformēts LiepU Zinātnes padomes 
apstiprinātā veidlapā divos eksemplāros. Studiju programmas direktors organizē doktorantu 
individuālo studiju plānu apspriešanu un apstiprināšanu IZI Zinātniskās padomes sēdē.  

Promocijas darbu zinātniskos vadītājus apstiprina IZIZinātniskā padome. Par 
promocijas darba zinātnisko vadītāju tiek apstiprināts zinātņu doktors, kas aktīvi piedalās 
atbilstošās zinātnes nozares pētniecībā, regulāri referē starptautiskās konferencēs un kam 
pedagoģijas nozarē ir zinātniskas publikācijas.  

Doktoranta atestācijas lapā tiek fiksēti studiju rezultāti, kas ir apliecinājums doktoranta 
atestēšanai un pārcelšanai nākamajā doktorantūras gadā. Doktorantam ir tiesības izmantot LR 

                                                             
65https://www.google.lv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=doktora+studiju+nolikums+liepu 
66Zinātniskās institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģija 2015–
2020https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 
67LiepU Izglītības zinātņu institūts. https://www.liepu.lv/lv/158/liepu-izglitibas-zinatnu-instituts 
68 https://www.liepu.lv/lv/139/zinatnes-padome 



 
 

likumdošanā noteikto akadēmisko atvaļinājumu, kas tiek piešķirts ar rektora rīkojumu, 
pamatojoties uz doktoranta iesniegumu.  

Promocijas eksāmenus pieņem ar LiepU rektora rīkojumu apstiprinātas komisijas. Pārskata 
promocijas eksāmenu komisijas darbā tika pieaicināti citu Latvijas augstskolu docētāji: no 
Ventspils Augstskolas pētnieks, senators, Dr. philol. G. Dreijers. Pēc doktorantūras teorētiskā 
kursa sekmīgas beigšanas promocijas darba izstrādes pabeigšana un sagatavošana var tikt 
turpināta zinātniskā grāda pretendenta statusā.  

Studiju programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu pedagoģiskajā procesā 
apliecina studiju procesa organizatoriskie aspekti: diskusijas par studiju programmas saturu, 
studentu un docētāju ieteikumi programmas pilnveidošanai, studējošo doktorantu 
ieinteresētība un iesaistīšanās studiju programmas un studiju procesa kvalitātes pilnveidē. 
Pārskata periodā notika sadarbība ar pieredzējušiem zinātniekiem, piemēram: no Latvijas 
Universitātes profesore Dr.paed. Z. Rubene – saistībā ar vienotas doktora studiju programmas 
izveidi Latvijā, Dr.paed. Emīlija Černova – promocijas darbu recenzēšanā, Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas - Dr.paed. Juris Grants promocijas darbu recenzēšanā). 

Studiju programmas attīstības plānā tiek atspoguļotas studiju programmas darbības 
konstatētās attīstības un pilnveides iespējas. Attīstības plāna izpildi analizē IZI sēdēs, 
piedaloties programmas direktoram. Analīzes rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 
īstenošanai turpmāk, kurā atklāti konstatētie trūkumi, priekšlikumi to novēršanai, izpildes 
laiks, atbildīgais par izpildi, izpildītāji un izpildes apliecinājums/novērtējums. Piemēram, 
konstatētie trūkumi, promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kavēšana, sadarbības 
pilnveide doktorantu un absolventu pētnieciskajās grupās, pastiprināt studējošo ētikas kodeksa 
un normatīvo aktu ievērošanu pētniecībā, studiju programmas pilnveide. Analīzes rezultātā ir 
pārstrādātas un pilnveidotas studiju kursu programmas, regulāri tiek īstenoti teorētiskie 
semināri – doktorantu lasījumi studiju procesa ietvaros, norisinās aktīva studējošo 
iesaistīšanās konferencēs, kongresos un semināros, kas sekmē profesionālās kompetences 
pilnveidi un pētnieciskā darba izaugsmi. 

Pētnieciskie rezultāti atspoguļoti publikācijās Latvijā un ārvalstīs. Piemēram:  
Gunta, Krastiņa (2018). Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role 
of visual art in contemporary society and education. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 
XX / Sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 263.-270.lpp. 
Society and Culture. Collection of articles, XX / Complier, editor-in-chief Arturs Medveckis. 
Liepaja: LiePA, ISSN 14076918 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_kra
jums.pdf 
Gunta, Krastiņa (2017) The Impact of a Visual Arts Studio on the Development of the 
Emotional Well – Being of a Personality. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kurybiškumo 
lavinimo metodai ir patirtys. 10 - osios tarptautines mokslines praktines konferencijos 
medžiaga: rakstu krājums. Kauņa: Kauno kolegijos reklamos ir mediju centras, 2017, 61. - 68. 
lpp. 
Pārskata periodā doktorantiem (G. Krastiņa, A. Burkevica, D. Role) bija iespēja piedalīties 
konferencēs, lai iepazīstinātu ar saviem pētījumiem un zinātniski pētnieciskajās darbnīcās, 
piemēram: „1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU Consortiums of 
Doctoral Studies in Education Conference of Doctoral Students in Education”, 2017.gada 13., 
14.oktobris, Klaipēdas Universitāte, Lietuva( https://www.ku.lt/wp-
content/uploads/2017/09/mokym%C5%B3-programa.ENG_.pdf); XII starptautiskā zinātniskā 
konference „Teachers’ Training in the XXI CENTURY: Changes and Perspectives”, 
2017.gda 24. novembris, Šauļu Universitāte, Lietuva: nolasīties referāti: The dimensions of 
Competemcies of Evening School Teachers – A. Burkevica; Visual Art for Pupils’Creativity 



 
 

Development - G. Krastiņa. Studiju procesā plānoti sadarbības semināri un konference ar 
absolventiem.  

Uzņemšanas procesā LiepU IZI izveido iestājpārbaudījumu komisiju un organizē 
iesniegto materiālu novērtēšanu.  

Studiju programmas īstenošanas procesā tiek akceptēti un ievēroti demokrātijas 
principi: uz doktorantūras vietām atbilstoši Senātā apstiprinātiem noteikumiem un termiņiem 
tiek izsludināts atklāts konkurss. Savukārt, Doktorantūras uzņemšanas komisija lemj par 
pretendentu uzņemšanu doktorantūrā. Pretendenti, kuri izturējuši konkursu reģistrējas 
studijām, vienlaikus noslēdzot līgumu par studijām. Pēc līguma noslēgšanas pretendenti ar 
rektora rīkojumu tiek imatrikulēti doktora studiju programmā „Pedagoģija”. 

Akadēmiskā personāla attīstība tiek plānota atbilstoši resursiem un vajadzībām. Studiju 
programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pilnveidota atbilstoši 
plānotajam. Savukārt, akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 
kritērijiem, LiepU kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk KVS) noteiktajai procedūrai 
„Personāla plānošana, atlase un novērtēšana.” LiepU IZI sanāksmēs un Zinātnes Padomē tiek 
izskatīti un akceptēti personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plāni un novērtēti 
zinātniskās kvalifikācijas pilnveides rezultāti 

Individuālo konsultāciju laikā katram doktorantam ir iespējas sadarbībā ar zinātnisko 
vadītāju diskutēt, analizēt, projektēt un modelēt pētniecības gaitu un konceptuālās teorētiskās 
pieejas, kas lielākajai doktorantu daļai (kā apstiprina doktorantu anketēšanas dati) palīdz 
izveidot pētnieciskās darbības loģiski strukturālo modeli un iegūt pozitīvu iedrošinājumu 
individuālās pētnieciskās darbības aktivizēšanā, attīstot pozitīvu studiju motivāciju un vēlmi 
pašapliecināties pētnieciskajā darbībā. Šāda sadarbība nodrošina pētījumu aktualitāti 
mūsdienu mainīgajā vidē. 

Pedagoģisko darbu doktoranti realizē Liepājas Universitātes profesionālajās un 
akadēmiskajās studiju programmās (piemēram. G. Krastiņa, D. Berloviene, A. Burkevica), kā 
arī citās augstskolās (D. Role, D. Berloviene). Doktoranti pētījumu rezultātus publisko 
Liepājas Universitātes Izglītības Zinātņu institūta organizētajā ikgadējā konferencē: 
„Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Pedagoģijas teorija un prakse”.(sk. Doktoranta atestācijas 
lapas). 
LiepU IZI ir izveidojusies mērķtiecīga sadarbība ar citām izglītības un pētniecības 
institūcijām Latvijā (ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju, Ventspils Augstskolu) .  

Pārskata periodā doktorante Jana Grava aizstāvēja promocijas darbu „Bērncentrētas 
pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā" pedagoģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē. Darba 
recenzenti: Dr.paed. Emīlija Černova (Latvijas Universitāte);Dr.paed. Juris Grants (Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija); Dr.paed. Ilze Miķelsone (Liepājas Universitāte). Ar 
promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā 
arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-
darbi 
 
 Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Saskaņā ar Doktora studiju nolikumu katra studiju gada beigās notiek doktoranta 
atestācija doktora studiju turpināšanai. 
 Atestācija notika LiepU IZI Zinātniskās padomes sēdēs un kopsapulcēs, izvērtējot 
doktoranta individuālā plāna izpildi – doktoranta atskaiti par paveikto tēmas izpētē, teorētisko 
kursu, akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģijas apguvē utt. Atzinums par doktoranta 



 
 

darbu (pozitīvs vai negatīvs) tika protokolēts un iesniegts Zinātnes prorektoram. Atkārtota 
negatīva vērtējuma gadījumā tiek lemts par doktoranta atskaitīšanu (atskaitīšanas procedūra 
tiek organizēta saskaņā ar Doktora studiju nolikumu69. Pārskata periodā negatīvu vērtējumu 
nebija. 

Prasības doktora studiju teorētisko kursu apguvei, studiju darba un pārbaudes formas ir 
iekļautas studiju kursu programmās. Paredzētas daudzveidīgas darba formas un metodes: 
lekcijas, zinātniskas diskusijas, zinātniski semināri, patstāvīgas literatūras studijas, referātu un 
publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniski metodiskajās konferencēs u.c. Teorētisko 
kursu apguve tiek vērtēta 10 punktu sistēmā promocijas eksāmenos (pedagoģijā un 
svešvalodā), kā arī citos teorētiskajos kursos, kuros ir paredzēta ieskaite ar vērtējumu. 
Doktoranta studiju darba veids, rezultātu vērtējums un iegūtie kredītpunkti pārskata periodā 
tika ierakstīti doktoranta studiju kartē. 

Promocijas eksāmenus pieņem ar LiepU rektora rīkojumu apstiprinātas komisijas. 
Promocijas eksāmenu norise un rezultāti tiek atspoguļoti protokolā, ko paraksta visi komisijas 
locekļi. Promocijas eksāmenu protokoli tiek uzglabāti LiepU noteiktajā kārtībā. Doktora 
studiju programmas izpildes un promocijas darba gatavības novērtējums, doktorantūras 
teorētiskajām studijām beidzoties, notiek IZI sēdē piedaloties promocijas darba zinātniskajam 
vadītājam un nozares promocijas padomes pārstāvim. Pēc doktoranta ziņojuma un diskusijām 
tiek pieņemts lēmums par doktoranta studiju rezultātu novērtējumu un promocijas darba 
gatavību aizstāvēšanai. Obligāts priekšnoteikums doktorantūras sekmīgai beigšanai ir pozitīvs 
vērtējums par promocijas darba izstrādi. 

Prasības doktorantūras sekmīgai beigšanai: 
1) studiju laikā nokārtoti 2 promocijas eksāmeni (pedagoģijā un svešvalodā); 
2) apgūta akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģija; 
3) sagatavotas 3 publikācijas par promocijas darba tēmu; 
4) nolasīti vismaz 2 referāti par promocijas darba pētniecības rezultātiem.  

Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga ir doktorantu aptauja un intervijas par aktuāliem un 
nozīmīgiem studiju procesa nodrošinājuma jautājumiem, kā arī diskusijas studiju gada 
noslēgumā par akadēmiskā un pētnieciskā darba jautājumiem, informācijas aprites sistēmu, 
docētāju un studentu savstarpējās sadarbības iespējām un rezultātiem. Studiju programmas 
īstenošanā ir noslēgts augstskolu sadarbības līgums ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. 
 
Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem 
 

Doktora studiju programmas doktoranti, kuri apguvuši teorētisko kursu un tie 
absolventi, kuri aizstāvējuši promocijas darbus, turpina un pilnveido savu darbību 
pētnieciskajās institūcijās un valsts un pašvaldības izglītības iestādēs. Pārskata periodā ESF 
stipendiāts, absolvents P. Jurs, turpinot izaugsmi pētnieka un asociētā profesora amatā, par 
studijām doktora studiju programmā, atsaucas šādi:  :„Man bija unikāla iespēja studēt 
Liepājas Universitātes doktora studiju programmā "Pedagoģija". Programmas saturs ir ļoti 
pārdomāts un atbilstošs doktorantu iespējām. Programmas mācībspēki un īpaši zinātniskā 
vadītāja sniedza nepieciešamo atbalstu, lai rezultātā varētu mērķtiecīgi izstrādāt un sekmīgi 
aizstāvēt promocijas darbu. Īpaši vēlot atzīmēt programmas piedāvātās daudzveidīgās iespējas 
attīstīt un praksē pielietot individuālās pētnieciskās prasmes vietējā, nacionālā un 
starptautiskajā līmenī”. 

 

                                                             
69 https://www.google.lv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=nolikums%20par%20doktora%20studij%C4%81m%20liepu 



 
 

 
 
Pārskata periods iekļauts 2. tabulā 

2. tabula 
 

N.p.k. Absolvēšanas gads Vārds, Uzvārds Nodarbinātība pārskata periodā  
1. 2010. Inguna Lāce Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija 
2. 2010. Inese Freiberga Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija 
3. 2010. Linards Tiļugs Lažas speciālā internātpamatskola, direktors 
4. 2010. Sandra Nāckalne Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis” vadītāja 
2010. Ilva Magazeina Liepājas Universitāte, lektore 

7. 2011. Normunds Balabka   
Ulbrokas vidusskola, direktors;  
Rīgas Tehniskā universitāte, Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas institūts, Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības 
katedra,lektors; 
 

8. 2011. OļesjaAdilova Liepājas Centra sākumskola, skolotāja 
9. 2011. Dagnija Deimante - Hartmane Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultāte, docente 
10. 2011. Olga Apse Ventspils 4.vidusskola, skolotāja 
11. 2012. Gundega Tomele Liepājas Universitāte, Izglītības zinātņu institūts, pētniece; 

Logopēdijas centra vadītāja. 
12. 2012. Rūta Ķemere Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultāte, docente; 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 
skolotāja. 

13. 2012. Līga Enģele Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
lektore; 
Mūzikas terapijas centra vadītāja. 
 

14. 2013. Karīna Brikmane Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola, vadītāja pienākumu 
izpildītāja; 



 
 

15. 2013. Jana Grava Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
docente 
 

16.  2013. Dace Saleniece Siguldas sākumskolas projekta vadītāja 
17. 2014. Madara Priedoliņa Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 

lektore. 
18. 2014. Santa Striguna Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 

lektore. 
19. 2014. Gunta Bēta Rīgas Stradiņa Universitāte, Studiju daļas vadītāja, studiju 

programmas Māszinības (spec. Māsa) koordinatore, lektore. 
20. 2015. Pāvels Jurs Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts, pētnieks; 

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
asociētais profesors; 
Liepājas 15.vidusskola, skolotājs. Liepājas 12.vidusskola, 
skolotājs. 

21. 2015. Nadija Strazdiņa Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs; 
Kuldīgas novada sporta skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāja; 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"; 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs; 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.  
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. 

22. 2016. Daina Pūre Rīgas Tehniskā Universitāte, Liepājas filiāle, Liepājas 
Profesionālās kompetences centrs, skolotāja. 

23. 2016. Maija Ročāne Liepājas 15.vidusskola, skolotāja. 

24.  2017. Ineta Klāsone Liepājas Bērnu un jauniešu centra direktore, pulciņa skolotāja 

25. 2018. Gunta Krastiņa Liepājas Universitātes lektore 
26. 2018. Dita Role Stradiņa Universitātes Liepājas filiāles direktore, lektore 



 
 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai norādes 

Būtisku norāžu nav  

 
Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 
1. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu 
aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas 

Skatīt: T:\Studiju_dala\ 

2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir 
reglamentēta profesija 

 
Pedagoģijas zinātņu nozares doktora zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamo prasību 

izpildi nodrošina pedagoģijasnozares doktora studiju programma. Doktora studiju programmu 
„Pedagoģija”LiepUtika izstrādāta un pārskata periodā īstenota, iesaistot docētājus, kuru 
zinātniskais potenciāls atbilst LR likumdošanā izvirzītajām prasībām70. Ievērojot LiepU 
Satversmi71, ar to saskaņoto reglamentējošo dokumentu prasībām. Studiju programma 
izstrādāta atbilstoši ciklu noslēguma prasību apraksta (Cycledescriptors) Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (EKI 8.līmenis) formāliem aspektiem, ka doktorantūras studiju programmās 
uzņem pēc otrā studiju cikla pabeigšanas un doktorantūras studiju ilgums ir 3 – 4 gadi jeb 
180-240 ECTS kredītpunktu. Saskaņā ar Doktora studiju nolikumu studiju programmas 
apjoms ir no 120 līdz 192 kredītpunktiem72. Studiju programmas „Pedagoģija” apjoms ir 144 
kredītpunki (216 ECTS).Doktorantūras studijuilgums pilna laika studijās ir 3 gadi. 
Programmas direktore ir profesore pedagoģijā, Latvijas Zinātnes eksperte. Doktora studiju 
programma ietver: zinātnes nozares teorētisko unspecializācijas kursu apguvi, ko apliecina 
programmā paredzētie promocijas eksāmeni pedagoģijā un svešvalodā; individuālais 
pētniecības darbs, kura rezultāts ir promocijas darbs; pētniecības rezultātu publiskošana 
zinātniskos rakstos, starptautisku zinātnisku konferenču un semināru referātos vai ziņojumos; 
augstskolas akadēmiskā darba pieredzes pilnveide. 

 
3. Studiju programmas „Pedagoģija” izmaksas un to kalkulācija 

Par 2017./2018.gadu skatīt studiju virziena raksturojumā. 

Pilna laika studijas  
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2016./2017.studiju gada 1.kursam visam studiju 

periodam – 3 gadiem.Minimālais studējošo skaits par valsts budžeta līdzekļiem: 3 studenti. 
Studiju programmas plānotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem pilna laika 

studijās 2016. – 2019. gadam ir 28 367 EUR, (t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 
kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem). 

Aprēķinos izmantotas 2016. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu 
studiju vietu) un IZM noteiktas izglītības tematiskās jomas koeficents “Pedagoģija” jomā: 

                                                             
70 http://likumi.lv/ta/id/107337-zinatniskas-darbibas-likums 
71 https://www.liepu.lv/lv/172/satversme 
72 https://www.liepu.lv/uploads/files/Doktora%20studiju%20nolikums.doc 



 
 

0,929734, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās doktora līmeņa studiju programmās: 3,0. 
Vienas studiju vietas izmaksas 2016./.2017.studiju  gadā ir 3 718,31 EUR. 

 
4. tabula 

Studiju programma

Studiju 
vietu 
skaits 
2016.g.

kmin 
2016.g.

k 
grāda 

k pilna 
laika, 
nepilna 
laika        

Studiju 
vietas 
bāze 
2016.g., 
EUR 

Stipendija 
uz vienu 
studiju 
vietu 
gadā, 
EUR    

Grūtniec. 
stipendiju 
fondam 
uz studiju 
vietu 
gadā, 
EUR

Sportam, 
kultūras 
un 
dienesta 
viesnīcas 
izmaksas 
gadā, 
EUR

                
Studiju 
finansējums 
gadā, EUR                                      

Studiju 
periods

Studiju 
programmas 
finansējums , 
EUR 

Pedagoģija 2 0.9297343 3 1 1 333.11 990.32 5.69 13.52 9 455.69 3 28 367.07

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums studiju programmai „ 
Pedagoģija” 2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) pilna laika studiju 

 

 
5. tabula 

Plānotās izmaksas studiju programmai „Pedagoģija” 
2016./2017.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) pilnā laikā  

 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 

Pilnā laikā 
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 15 543 

profesoriem 8 157 
asoc. profesoriem 2 009 

docentiem 1 607 
lektoriem 2 999 

asistentiem 771 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU pārējam personālam, 
komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar ēku, telpu 
uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, 
grāmatu, žurnālu un datu bāzes abonēšana u.c. izmaksas) 6 767  
Sociālā nodrošinājuma izmaksas 6 057 

Kopā izmaksas  67 
 
 

Studiju programmas finansējums un izmaksas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 
2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Diemžēl 2010.gadā samazinātais finansējums no 
valsts budžeta līdzekļiem vidēji sedz tikai 84% no nepieciešamajiem 100% minimālo budžeta 
studiju vietas izmaksām, turklāt studiju izmaksu koeficienti ir novecojuši un neatspoguļo 
reālās nepieciešamās izmaksas studiju jomā. Pa šo laiku minimālo algu valstī paaugstināja no 
256 EUR līdz 370 EUR mēnesī par pilnu slodzi, paaugstinājās komunālo pakalpojumu 
izmaksas (elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija), kā arī informācijas tehnoloģiju attīstība 
pieprasa paredzēt augstāku finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām. 
 



 
 

4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 
Latvijā akreditētas doktora studiju programmas pedagoģijā tiek realizētas Latvijas 

Universitātē, Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rīgas pedagoģijas 
un vadības akadēmijā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. Tās izstrādātas un tiek 
realizētas pēc Latvijas normatīvo dokumentu nosacījumiem, uz kuriem balstīta arī LiepU 
doktora studiju programma. LiepU programmas novērtēšanā izmantota Latvijas Universitātes 
un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pieredze. 

6. tabula 
 

LiepU un LU doktora studiju programmas salīdzinājums 

 

Doktora studiju programma 
Liepājas Universitātē 

(https://www.liepu.lv/lv/281/peda
gogija) 

Doktora studiju programma Latvijas 
Universitātē 
(http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/progra
mmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1[program
_id]=37302) 

Programmas nosaukums Pedagoģija Pedagoģija 

Studiju ilgums 6 semestri, 3 gadi  6 semestri, 3 gadi 

Apjoms 144 KRP, 216 ECTS 144 KRP, 216 ECTS 

Noslēguma pārbaudījumi 

Promocijas eksāmens svešvalodā; 

Promocijas eksāmens pedagoģijā. 

Promocijas eksāmens svešvalodā - 2 KRP; 

Promocijas eksāmens vispārīgā pedagoģijā un 
izvēlētajā apakšnozarē- 2 KRP 

Kopīgais studiju 
programmās 

Studiju virziens 

Studiju programmas nosaukums 

Iegūstamais grāds 

Studiju programmas īstenošanas 
forma, ilgums 

Studiju programmas apjoms 

Studiju valoda 

Studijas pedagoģijas zinātnes 
apakšnozarēs 

 

 

 

 

 

Izglītība, pedagoģija, sports 

Pedagoģija 

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 

6 semestri, 3 gadi 

144 KRP, 216 ECTS 

Latviešu 

vispārīgā pedagoģija; 

sociālā pedagoģija; 

pirmsskolas pedagoģija; 

skolas pedagoģija; 

augstskolas pedagoģija; 

pieaugušo pedagoģija; 

nozaru pedagoģija. 



 
 

 
Īstenotā doktora studiju programma LiepU salīdzinājuma kontekstā ar Latvijas 

Universitātē īstenoto doktora studiju programmu „Pedagoģija” iekļauj līdzīgu mērķi, 
uzdevumus, studiju rezultātus, piešķiramo zinātnisko grādu, uzņemšanas nosacījumus, 
programmas organizācijas, vērtēšanas specifiku un saturisko piepildījumu promocijas darba 
izstrādes procesā, studiju ilgumu un īstenošanas formu. Jāatzīmē, ka atšķirīgs ir atsevišķu 
studiju kursu piedāvājums un ar to saturu saistīts apjoms kredītpunktos. 

7. tabula 
LiepU un RTA doktora studiju programmas salīdzinājums 

 

Noslēguma pārbaudījumu apjoms 

Uzņemšanas nosacījumi 

4 KRP 

Maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā, 
maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, 
sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma 
augstākā izglītība vai vismaz divu gadu 
pedagoģiskā darba pieredze izglītības 
institūcijā 

Atšķirīgais studiju 
programmās 

Studiju maksa 
 
Studiju budžeta vietu skaits 
uzņemšanai 
 
Studiju programmas mērķis un 
uzdevumi 
 
Studiju plāns 

LU - 2134 EUR 
LiepU - 1900 EUR 
LU - 6 
LiepU - 2 
LiepUstudiju programmā netiek iekļauta 
projektu vadība 
Atšķirīgs KRP apjoms: 
Promocijas darba izstrāde:  
LiepU - 80 KRP; LU - 100 KRP 
Akadēmiskā darbība:  
LiepU - 4KRP; LU - 9 KRP 
Pētījuma gaitas un rezultātu apspriešana: 
LiepU - ...KRP; LU - ....KRP 

 

Doktora studiju programma 
Liepājas Universitātē 
(https://www.liepu.lv/lv/281/peda
gogija) 

Doktora studiju programma 
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā 
(http://www.ru.lv/rta_istenotas_stu
diju_programmas?sp_id=25) 

Programmas nosaukums Pedagoģija Pedagoģija 

Studiju ilgums 6 semestri, 3 gadi  
6 semestri, 3 gadi 

4 gadi (nepilna laika) 

Apjoms 144 KRP, 216 ECTS 144 KRP, 216 ECTS 

Noslēguma pārbaudījumi 

Promocijas eksāmens svešvalodā;  

Promocijas eksāmens pedagoģijā. 

Promocijas eksāmens vienā no 
svešvalodām - 2 KRP; 

Promocijas eksāmens pedagoģijā - 
2 KRP 

Kopīgais studiju 
programmās 

Studiju virziens 

Studiju programmas nosaukums 

Izglītība, pedagoģija, sports 

Pedagoģija 



 
 

 

Iegūstamais grāds 

Studiju programmas īstenošanas 
forma, ilgums 

Studiju programmas apjoms 

Studiju valoda 

Studiju programmas 
pamatstruktūra  

 

 

 

Noslēguma pārbaudījumu apjoms 

Pētījuma rezultātu publicēšana 

Docētāja asistenta prakse  

 

Uzņemšanas nosacījumi 

 

Absolventu iespējas 

Pedagoģijas doktors (Dr.paed.) 

6 semestri, 3 gadi (pilna laika) 

 

144 KRP, 216 ECTS 

Latviešu 

Individuālais pētnieciskais darbs, 
promocijas darba izstrāde 
Pedagoģijas un 
starpnozaruteorētisko kursu apguve 
Pētnieciskās un zinātniskās 
aktivitātes 
Pedagoģiskais 
darbs augstskolā 
4 KRP 

3 publikācijas par promocijas 
pētījuma rezultātiem 

4 KRP 

 

Pārrunas par iesniegtā referāta 
izvēlēto pētniecisko tematu vai 
problēmu pedagoģijā 

Pilnveidot un attīstīt pētnieku 
profesionālo karjeru un vairojot 
pētnieku karjeras iespējas, 
iesaistīties nozīmīgo reģiona un 
Latvijas izaugsmes problēmu 
risināšanā. 

Atšķirīgais studiju 
programmās (uz 
2017.gadu) 

Studiju maksa 
 
 
 
 
 
Studiju plāns 
 
 
 
 
 
 
Iestājpārbaudījumi 

RTA - 2250EUR 
LiepU - 1900 EUR 
 
Atšķirīgs KRP apjoms: 
Promocijas darba izstrāde:  
LiepU - 80 KRP; RTA - 85 KRP 
Pētījumu rezultātu publiskošana 
zinātniskajās konferencēs: 
LiepU - 3 KRP; RTA - 6 KRP 
Teorētiskie semināri: 
RTA - 4 KRP 
Brīvā izvēle: 
RTA - 2 KRP 
  Teorētiskie semināriar brīvās 
izvēles kursu apguvi  
LiepU – 6 KRP; 
Iestājpārbaudījums kādā no 
svešvalodām (angļu, vācu vai 
krievu) - RTA 



 
 

Īstenotā doktora studiju programma LiepU salīdzinājuma kontekstā ar Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā īstenoto doktora studiju programmu „Pedagoģija” iekļauj līdzīgu 
mērķi, uzdevumus, piešķiramo zinātnisko grādu, programmas organizācijas, vērtēšanas 
specifiku un saturisko piepildījumu promocijas darba izstrādes procesā. Jāatzīmē, ka atšķirīgs 
ir atsevišķu studiju kursu piedāvājums un ar to saturu saistīts apjoms kredītpunktos, kā arī 
daļējas atšķirības ir uzņemšanas nosacījumos. LiepU netiek piedāvātas nepilna laika studijas. 

Doktora studijas un zinātnisko grādu iegūšanas kārtība Eiropas valstīs atšķiras: daļā 
valstu, tāpat kā Latvijā, doktorantūrā ir paredzēti obligātie un izvēles studiju kursi, tiek 
noteikts to apjoms un skaits, daļā valstu reglamentēts ir vienīgi doktorantu patstāvīgais 
zinātniskais darbs – promocijas darbam un eksāmenam izvirzītās prasības, kas tiek 
atspoguļots studiju individuālajā realizācijas plānā. 

8. tabula 
Studiju programmas salīdzinājums ar ārvalstu doktora studiju programmām 

 

Doktora studiju 
programma Liepājas 
Universitātē 

https://www.liepu.lv/l
v/281/pedagogija 

ES (EU) augstskolās īstenotās programmas 

Tallinas Universitāte 
(Igaunija) 

(http://www.tlu.ee/en/
studies/Degree-
Programmes/PhD-
programmes/Educatio
nal-Sciences) 

Lietuvas izglītības 
Universitāte 
Kauņas tehnoloģiju 
Universitāte 
 Lietuvas sporta universitāte 
Šauļu Universitāte (Lietuva) 
(http://www.su.lt/index.php
?option=com_content&vie
w=article&id=14743&Itemi
d=17356&lang=lt) 

Programmas nosaukums Pedagoģija Izglītības zinātnes 
(PhD) 

Izglītības zinātnes (PhD) 

Studiju ilgums 6 semestri, 3 gadi 8 semestri, 4 gadi  

Apjoms 144 KRP, 216 ECTS 240 ECTS  

Noslēguma pārbaudījumi 

Promocijas eksāmens 
svešvalodā 

Promocijas eksāmens 
pedagoģijā. 

Apgūts studiju 
programmas saturs; 
Aizstāvēts promocijas 
darbs. 

Izpildīta individuālā 
programma, apgūti divi 
studiju kursi izglītības 
zinātnē, kurus apstiprina 
doktora studiju programmas 
komiteja 

Kopīgais studiju 
programmās 

Studiju programmas 
mērķi  

 

 

 

 

 

 

 

Radīt studējošiem 
apstākļus, lai 
sasniegtu 
profesionalitāti 
Izglītības zinātņu 
jomā, veicot 
neatkarīgu 
pētījumustarptautiski 
atzītā līmenī; 
Atbalstīt doktorantus 
kļūt par augsti 
kvalificētiem 
universitāšu 
pasniedzējiem, 

Doktorantūra ietver 
pētījumus, sākotnējus 
pētījumus un disertācijas 
sagatavošanu. 

 

 

 

 

Doktora grādu izglītības 
zinātnē piešķir personai, kas 
ir izpildījusidoktora studiju 



 
 

 

 

Studiju programmas 
rezultāti 

 

zinātniekiem un 
ekspertiem izglītības 
jomā. 

Absolvents: 
spēj rastrisinājumus  
izglītības zinātņu 
problēmām; 
ir iepazinies ar 
mūsdienu pētījumu 
metodoloģiju; 
spēj plānot pētījumu 
un izmantot 
pētniecības metodes 
un datu analīzes 
metodes; 
spēj efektīvi strādāt ar 
zinātniskiem tekstiem 
un sagatavot 
publikācijas; 
spēj komunicētun 
sadarboties ar citiem 
pētniekiem. 

prasības, disertācijā un 
zinātniskajās publikācijās ir 
parādījusi spēju patstāvīgi 
un kritiski pielietot 
zinātniskās pētniecības 
metodes, veikt izpēti, risināt 
zinātniskas problēmas un 
aizstāvēt doktora 
disertāciju. 

Atšķirīgais studiju 
programmās 

Studiju programmas 
apjoms - 216 ECTS 

Studiju ilgums - 3 
gadi  

Iegūstamais 
zinātniskais grāds - 
doktors pedagoģijā 

 

Uzņemšanas 
nosacījumi 

 

 

 

 

Studiju plāns 

Studiju programmas 
apjoms - 240 ECTS 

Studiju ilgums - 4 
gadi 

Iegūstamais 
zinātniskais grāds - 
doktors filozofijā 

 

Maģistra līmeņa 
izglītība izglītības 
zinātņu vai ar to 
saistītā jomā, kuri 
vēlas iegūt augsta 
līmeņa kvalifikāciju 
izglītības zinātņu un 
pētniecības jomā. 

Studiju programma 
sastāv no šādiem 
moduļiem: 
 
Vispārējie studiju 
kursi: 20 EAP, 
ieskaitot izvēles 
kursus 10 EAP; 
Specializācijas studiju 
kursi: 24 EAP, 
ieskaitot izvēles 
kursus 15 EAP; 

 

 

 

 

 

 

Iestājpārbaudījums: 
eksāmens izglītības jomā, 
kas sastāv no 3 daļām:  

I Izglītības pamati;  

II Vispārējās izglītības 
pamati;  

III Pedagoģijas vēsture. 

Doktorants strādā pēc 
individuālā plāna, kuru 
apstiprina doktora studiju 
programmas komiteja; 
apgūst divus noteiktos 
studiju kursus izglītības 
jomā.  

Katram doktorantam tiek 
apstiprināta atsevišķa 
komisija, kuras vadībā tiek 
noteikta disertācijas tēma 



 
 

 

Eiropas universitāšu praksē ir ļoti dažādi strukturētas Pedagoģijas doktora studiju 
programmas. Tāpat kā Eiropas universitātēs arī Liepājas Universitātes Pedagoģijas doktora 
studiju programmas izstrādē ir ņemti vērā uz pētniekiem attiecināmie vispārējie principi un 
prasības: brīvība veikt pētījumus, ētiskie principi, profesionālā atbildība, profesionāla 
attieksme, laba pētniecības prakse, rezultātu izplatīšana un lietošana. 

 
5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

1. Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, 
formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm 

10. tabula 

Studiju gads Studējošo skaits 
studiju gadā 

Studiju programmas 
apguves valoda 

Studiju programmas 
apguves forma 

2011./2012  9 Latviešu Pilna laika studijas 

2012./2013. 9 Latviešu Pilna laika studijas 

2013./2014.  9 Latviešu Pilna laika studijas 

2014./2015.  7 Latviešu Pilna laika studijas 

2015./2016.  6 Latviešu Pilna laika studijas 

2016. /2017.  6 Latviešu Pilna laika studijas 

2017./2018. 7 Latviešu Pilna laika studijas 

 
2. Imatrikulēto studējošo skaits pārskata periodā 

11. tabula 

Imatrikulācijas gads Studējošo skaits 

2011. 3 

2012. 3 

2013. 3 

2014. 2 

2015. 2 

2016. 2 

2017. 2 

2018. 3 

Individuālie studiju 
kursi: 16 EAP 

 
Noslēguma darbs: 180 
EAP 

Doktoranti ar iepriekšējo 
izglītību akadēmiskajās 
maģistra studiju 
programmās, veic praksi 
izglītības institūcijās.  



 
 

3. Absolventu skaits pārskata periodā 

12. tabula 

Absolvēšanas gads Studējošo skaits 

2011. 4 

2012. 4 

2013. 3 

2014. 3 

2015. 3 

2016. 2 

2017. 1 

2018. 2 

 
4. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Studiju procesa kvalitātes pilnveidošanas nolūkos ir veiktas individuālas pārrunas par 
studiju procesu 1, 2, 3. studiju kursā. Studentu atbildes apliecina, ka izvēlētā studiju 
programma atbilst priekšstatiem par studijām doktorantūrā, ir apmierināti ar iespējām studēt 
LiepU Pedagoģijas doktorantūrā. Kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju kvalitāti, kā arī 
ar metodisko un informatīvo nodrošinājumu, materiāli tehnisko nodrošinājumu.  Kā pozitīvi 
aspekti tiek nosaukti: pētnieciskā brīvība, iegūtās zināšanas, docētāju darba kvalitāte,  
docētāju atsaucība, jauni kontakti un jaunas sadarbības iespējas, iespēja paaugstināt savu 
kvalifikāciju, karjeras iespējas u.c. aspekti. 

Kā negatīvie faktori tiek nosaukti: nepieciešams papildus finansējums (materiālais 
nodrošinājums), nespēja samazināt darba slodzi pamatdarbā, laika resursu trūkums. 

2017./2018.studiju gadā, pamatojoties uz studentu ierosinājumiem ir pilnveidota studiju 
īstenošana, piemēram: organizēti diskusiju semināri, pilnveidota ststarpaugsskolu sadarbība, 
plašāk apgūta Eiropas valstu pētnieku pieredze doktorantu skolā (Klaipēda, 2017.14.10). 
paplašināta sadarbība ar ārvalstu institūcijām (piemēram, Klaipēdas Universitāti).  

 
5. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Individuālās sarunās ar doktora studiju programmas absolventiem noskaidrojās, ka 
jaunie zinātnieki ir konkurētspējīgi, piedalās konkursos uz vakantām pētnieku vai mācībspēku 
vietām Liepājas Universitātē, kā arī citās Latvijas augstskolās, pētniecības un izglītības 
iestādēs. Absolventi uzskata, ka studiju laikā tika paplašināts redzesloks, iegūtais noder darbā 
un tika iegūtas nozīmīgas atziņas teorijā un praksē. Studiju laikā tika aktualizētas nozīmīgas 
problēmas pedagoģijā, kuras ir iespēja pielietot pētnieka statusā. 

ESF stipendiāte, absolvente Santa Striguna sniedz šādu pamatojumu programmas 
izvēlē: „Mana izvēle saistījās ar vairākām priekšrocībām. Viena no tām bija iespējas studijas 
savienot ar darbu, jo studiju plānojums to nodrošināja. Man bija iespējas arī saņemt ESF 
stipendiju, kas ir būtisks atbalsts, lai varētu piedalīties konferencēs un semināros Latvijā un 
ārvalstīs. Studiju procesā tika nodrošināta demokrātiska un brīva atmosfēra, pedagogi ir 
atvērti sadarbībai.” 2017./2018.studiju gada absolvente G. Krastiņa studijas doktorantūrā 



 
 

raksturo, kā nozīmīgu posmu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanā un izaugsmē: 
„Šajā procesā tika aktualizēta pētnieciskās darbības sasaiste ar profesionālo darbību 
universitātē un mākslas studijas vadīšanā. Man bija iespēja popularizēt pētījumā gūtās atziņas 
konferencēs, semināros, paust savu viedokli publikācijās Latvijā un ārvalstīs”.  
 

6. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Pozitīvi un atzinīgi ir jānovērtē doktorantu atvērtība, iniciatīva un iesaistīšanās studiju 
procesa pilnveidošanā ar ieteikumiem un priekšlikumiem, ar aktivitāšu īstenošanu, kuras 
veicina savstarpēju sadarbību, atbalstu un apmaiņu pētnieciskajā pieredzē. Studenti ir aktīvi 
studiju programmu pilnveidotāji, paplašinot piedāvāto literatūras avotu klāstu, iepazīstinot ar 
jaunām datu bāzēm internetā un daloties pieredzē ar pētnieciskajā procesā iegūtajām 
atklāsmēm un idejām. 

 
 



 
 

Pedagoģijas doktora studiju programmas (apjoms – 144 KP) attīstības plāns 2018. – 2022.gadam 
 

 

 

 

Risināmie jautājumi 

 

 

Pamatojums 

 

Plānotā un nepieciešamā programmas 
pilnveide uz akreditāciju starpaugstskolu 
sadarbībā 

 

Atbildīgie no LiepU 



 
 

Vienotas 
starpaugstskolu 
doktora studiju 
programmas 
“Pedagoģija” (Latvijas 
Universitāte, Daugavpils 
Universitāte, RPIVA, 
Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmija un Liepājas 
Universitāte) izveide 

Pamatojoties uz 
līdzšinējo sadarbību starp 
Liepājas Universitāti un Latvijas 
Universitāti un IZM koncepciju, 
kas paredz, ka Latvijā 
nepieciešams izveidot kopīgu 
doktora studiju programmu 
“Pedagoģija”, kas veicinātu gan 
jauno zinātnieku, gan profesoru 
iekšējo mobilitāti, kā arī 
stiprinātu pētniecības kapacitāti 
visās augstskolās, kurās šobrīd 
šāda doktora programma tiek 
īstenota, Liepājas Universitāte 
konceptuāli atbalsta kopīgas 
vienotas starpaugstskolu doktora 
studiju programmas 
„Pedagoģija” izveidi studiju 
virzienā “Izglītība, pedagoģija 
un sports” Latvijas Universitātē  

Vienotas starpaugstskolu doktora studiju 
programmas izveides pirmā posma 
uzsākšana: 

1.Izvērtēt iespējamos riskus un iespējas 
vienotas starpaugstskolu doktora studiju 
programmas „Pedagoģija” izveidei Latvijā – 
2018./2019.studiju gads  

2. Iezīmēt kopīgās studiju programmas 
darbības modeli – 2019./2020.studiju gads 

3. Koceptualizēt teorētisko studiju kursu 
moduli, kas tiks īstenots kopīgi visās 
augstskolās - 2019. – 2020. gads 

 

4. Plānot turpmākās sadarbības posmus – tai 
skaitā kopīgās doktora programmas 
pedagoģijā īstenošanu starp augstskolām, kā 
arī iespējamo sadarbību starp dažādām 
zinātņu nozarēm, t.i., starpdisciplināras 
programmas veidošanu - 2020.- 2022. gads 

 

 

LiepU Zinātnes prorektore: Ieva Ozola, 
Dr.philol. 

LiepU Izglītības zinātņu institūta direktore 
Anita Līdaka, profesore 

Pedagoģijas promocijas padomes 
priekšsēdētāja;  Dr. paed Alīda Samuseviča, 
profesore, LiepU 

Dr. paed Inta Klāsone, profesore, LiepU 
Pedagoģijas doktora programmas direktore. 



 
 

 
Pārskata periodā paveiktais:  

Izstrādāts pārskats par Liepājas Universitātes Pedagoģijas doktora studiju programmas 
studiju plāna (apjoms – 144 KP) atbilstību Liepājas Universitātes Doktora studiju nolikumam; 

Izvērtēts studiju programmas īstenošanā iesaistīto profesoru, asociēto profesoru, vadošo 
pētnieku, pētnieku procentuālais sastāvs; 

Noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti par Vienotas starpaugstskolu doktora studiju 
programmas “Pedagoģija” (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, RPIVA, Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmija un Liepājas Universitāte) izveidi (05.01.2018. Nr.1-1.9./18). 

 
Sakaņots plānojums vienotas doktora studiju programmas izstrādē:  

 

Vienotas starpaugstskolu doktora studiju programmas „Pedagoģija” 
izveide 

  

Studiju programmas vispārīgās koncepcijas 
izstrāde darba grupās, piesaistot ekspertus. 

03.04.2018. - 
01.09.2018 

LiepU 
Zinātnes 
prorektore, 
IZI 
direktore 

LU, DU, RTA, 
un vadošā 
partnera 
pieaicinātie 
eksperti 

Izstrādātās studiju programmas koncepcijas 
saskaņošana un ekspertēšana 

01.09.2018. - 
31.12.2018. 

Studiju programmas konceptuāla pilnveide, 
pamatojoties uz saskaņošanas rezultātiem 
un ekspertu sniegtajiem ieteikumiem 

01.01.2019. - 
01.04.2019. 

Studiju kursu programmu aprakstu izstrāde  
01.01.2019. - 
15.04.2019. 

Augstskolas Senāta lēmums par 
programmas virzīšanu uz licencēšanu 

15.04.2019. - 
01.05.2019. 

Izsludināti uzņemšanas noteikumi jaunajā 
programmā 

01.09.2019. - 
01.11.2019. 

Uzņemšana licencētajā programmā; 
programmas pielīdzināšanas un pārejas 
process esošajiem studējošajiem 

01.06.2020. - 
01.09.2020. 

Licencētās studiju programmas akreditēšana 
01.01.2022. - 
31.05.2022. 

Studējošo uzņemšana akreditētajā studiju 
programmā. 

01.06.2022. - 
01.09.2022. 

 

Doktora studiju 
programma 

„Pedagoģija” (kods 51 
142) 

01.09.2020. – uzņemšanas 
pārtraukšana LiepU studiju 
programmā 

2023. – LiepU studiju 
programmas „Pedagoģija” 
slēgšanas gads 

Rezultāts: Starpaugstskolu doktora 
studiju programma „Pedagoģija” 

 



 
 

 

12. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums 

Studiju virziena pamatu veido ilggadējā pieredze pedagoģijas programmu realizācijā Liepājas 
universitātē, sākot no 1954.gada. 2012.gadā veiktais studiju virzienā iekļauto programmu starptautiskais 
izvērtējums ir apliecinājis pašreiz realizēto programmu ilgtspēju un attīstību. Studiju programmu 
transformācija un virziena ietvaros veiktā studiju programmu laika un finanšu resursu optimizācija ir 
veicinājusi: 

● saskaņotību un saistību starp skolotāju profesionālo izglītību un darba tirgus pieprasījumu, veicinot 
studiju programmas absolventu nodarbinātību un konkurētspēju darba tirgū. 

● piešķiramo kvalifikāciju paplašināšanos un studiju ilgumu un apjoma optimizāciju, akcentējot 
profesionālās kompetences pilnveidi, 

● LiepU cilvēkresursu un materiālo resursu sabalansētu un racionālu izmantošanu. 
 
Studiju programmas ilgtspēju nodrošina: (1) atbilstība ES prasībām par vispārējās un profesionālās 

augstākās izglītības līmeņiem, (2) studiju programmas uzbūves principi un pamatmoduļu apjomu 
salīdzināmība ar citu Eiropas līdzīga tipa augstskolu studiju programmām73, (3) iegūstamais bakalaura 
grāds un Eiropas vienotais diploma pielikums. Atbilstoši Boloņas deklarācijai nodrošinātais profesionālā 
bakalaura grāds izglītībā atbilst Eiropas darba tirgus prasībām, nosakot atbilstošu, darba tirgū 
konkurētspējīgas kvalifikācijas līmeni. Studentu un kvalificēto speciālistu mobilitāti veicina Latvijā 
pieņemtās kredītpunktu sistēmas pielīdzināšana ECTS sistēmai. 

 
Studiju virziena ietvaros īstenotajās programmās tiek respektēta tās specifika, kas nosaka studiju 

programmu attīstību un nozīmi atbilstoši studiju virziena kopējai virzībai uz Latvijas izglītības sistēmas 
nodrošināšanu ar kvalificētu un profesionālu skolotāju, zinātnieku, izglītības vadītāju un politikas 
veidotāju sagatavošanu. 

 
Studiju virziena aktualitāti un nozīmību Latvijas Republikas interešu kontekstā nosaka: 

● kvalificētu vairāku mācību priekšmetu un pirmsskolas izglītības skolotāju trūkums Latvijas skolās 
un pirmsskolas izglītības iestādēs74. Līdz ar to  studiju virziens akcentē pirmsskolas izglītības 
skolotāju sagatavošanu, pamatizglītības skolotāju, vispārējās izglītības skolotāju sagatavošanu, 
paredzot arī dabas zinātņu jomas specializāciju paplašināšanu (matemātika, fizika, informātika, 
ģeogrāfija, u.c.) utt. 

● eksperti no Latvijas Skolotāju savienības un Pirmsskolas skolotāju apvienības norāda uz 
nepietiekamu pedagogu kvalifikāciju. Eksperti vērš uzmanību arī uz to, ka nepietiek pedagogu, 
kuru personīgās īpašības ļautu viņiem strādāt par skolotājiem. Skolotājiem ir zema motivācija, jo 
„pašreizējā skolotāju ranžēšana notiek nevis pēc principa kā viņi strādā ar bērniem, bet pēc tā kā 
aizpilda dokumentāciju”.75 

● skolotāju sastāva novecošanās, kas nākotnē prognozē jauno skolotāju pieprasījumu. Kā liecina IZM 
statistikas dati 54% skolotāju ir vecāki par 55 gadiem. Vecumā no 25-34 gadiem Latvijas skolās 
strādā tikai 13% pedagogu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
norādījusi, ka joprojām ir skolas, kurās trūkst skolotāju. 

● Ekspertu grupa no Latvijas Skolotāju savienības norāda uz to, ka problēmu skolēnu izglītības 
kvalitātei rada situācija, ka pedagogi, izgājuši īsus pārkvalifikācijas kursus, iegūst tiesības mācīt 
citus priekšmetus, ne tos, ko apguvuši augstskolā. Īpaši tas aktuāls mazajās lauku skolās, kur 
skolotājiem ir mazas likmes76, tādējādi tiek atzīta vairāku kvalifikāciju ieguves efektivitāte tieši 
studējot augstskolā. 

                                                             
73 Programma salīdzināta ar Vīnes Pedagoģijas akadēmijas un Tartu Universitātes programmām. 
74 Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 
http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
75 Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 

http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
76 Turpat, 100. lpp 



 
 

 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir norādīts, ka izglītība ir viens no 

svarīgākajiem Latvijas valsts ekonomikas izaugsmes, konkurētspējas un ilgtspējas nodrošinošajiem 
faktoriem. Tādējādi studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” nostiprināšanai, attīstībai un 
pilnveidei būtiska nozīme ir gan vidējā, gan ilgtermiņa Latvijas izglītības sistēmas attīstības plānošanā.  

1. LiepU studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir nodrošināta pilna cikla studijas 
(bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), kas sniedz iespēju veidot un attīstīt un īstenot 
kvalitatīvu, pēctecīgu skolotāju un izglītības darbinieku sagatavošanas sistēmu, pētniecības un 
zinātnes attīstību. Tās realizāciju nodrošina konstruktīva sadarbība ar Izglītības zinātņu institūtu un 
starpfakultāšu kopēja darbība. 

2. Studiju virziena attīstībā un realizācijā respektēti LiepU mērķi – daudzveidīgas pētniecības, studiju 
un inovatīvo darbību izmantošana, kas nodrošina starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstītu 
zinātni un pētījumus izglītības zinātnē un pakalpojumos. 2013.gada 26.jūnijā LP IZM Studiju 
akreditācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu (Nr.233., Prot.Nr.15,2.28.p.) par studiju virziena 
„Izglītība, pedagoģija un sports” akreditāciju un uzskata, ka studiju virziens ir akreditējams uz 
sešiem gadiem. 

3. Studiju virziens tiek pilnveidots atbilstoši attīstības tendencēm zinātnē un praksē, piedāvājot apgūt 
profesionālo kvalifikāciju atbilstoši studējošo un darba devēju vēlmēm, paplašinot absolventu 
konkurētspēju darba tirgū un nodrošinot reģionālās intereses, jo LiepU studiju virziens „Izglītība, 
pedagoģija un sports” ir vienīgais Kurzemes reģionā, kas sagatavo skolotājus ar plašu kvalifikāciju 
spektru. 

4. Studijas pedagoģijas doktorantūrā dod iespēju jaunajiem zinātniekiem iegūt pedagoģijas doktora 
grādu kādā no pedagoģijas zinātnes apakšnozarēm, sekmē zinātniskās pētniecības, pētniecisko 
metožu un pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina pedagoģiskās prakses pilnveidošanu, 
augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku izglītošanu. 

5. LiepU atbalsta mūžiglītības attīstību, tāpēc piedāvājot kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, arī 
studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” nodrošina un rūpējas par jauno speciālistu 
sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi (LiepU 
Satversme, 7.3. punkts). Studentiem ir dota iespēja, veicot pētniecības darbu, iekļauties Latvijas, 
Eiropas un pasaules pētnieciskajos procesos (atbilstoši LiepU Satversmes 7.4. punktam). Atbilstoši 
Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijās (2014. – 2016.) noteiktajam studiju 
virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji līdzdarbojās pārkvalificēšanās un 
papildkvalifikācijas ieguves programmās, kursu organizēšanā u. c., izmantojot konkursos pieejamo 
ESF u. c. finansējumu. 

6. Studiju virziena realizācijā tiek respektētas arī Latvijas augstākai izglītībai un Eiropas izglītības 
telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju77, un Ciklu 
noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai78. Prasības Eiropas augstākās 
izglītības telpai, to mērķi un realizācijas līdzekļi79 kalpo par vadlīnijām studiju virziena attīstības 
stratēģijas noteikšanā kopsakarībā ar LiepU darbības un attīstības mērķa īstenošanu. 

 
Studiju virziena attīstības plāns veidots atbilstoši LiepU stratēģijai no 2016.–2020.gadam (skatīt 
17. tabulā). 
 

17. tabula 
Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāns no 2016.–2020.gadam 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 
noteikto  uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes apliecinājums  

Studiju 
programmu 
pilnveide, 
papildinot 
iegūstamo 

Dabas zinātņu jomas 
specializāciju paplašināšana 
(matemātika, fizika, 
informātika, ģeogrāfija,u.c.) 
bakalaura studiju programmā 

2017. Studiju 
prorektore, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju virzienā  

                                                             
77MK noteikumi Nr.990 
78Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 
79Definēti Eiropas augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā. 



 
 

kvalifikāciju 
spektru 

„Skolotājs”. 
Papildināt profesionālās 
maģistra programmas „Karjeras 
konsultants” piedāvātās 
kvalifikācijas ar „karjeras 
konsultants skolotājs mentors” 
kvalifikācijām.  

2017. Studiju 
prorektore, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju virzienā 

Meklēt risinājuma iespējas 1–
1,5 gadus ilga studiju virziena 
izveidei, lai pretendents varētu 
iegūt skolotāja kvalifikāciju 
konkrētā mācību priekšmeta 
didaktikā, atkārtoti neaizstāvot 
izglītības zinātņu maģistra 
grādu. 

2017.-
2018. 

Studiju 
prorektore, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju virzienā vai 
jaunas studiju programmas 
izveide 

Papildināt profesionālo maģistra 
studiju  programmu „Vispārējās 
izglītības skolotājs” ar 
ģeogrāfijas skolotāja 
kvalifikāciju. 

2019. Studiju 
prorektore, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju virzienā 

Studiju procesa 
kvalitātes 
pilnveide  

Pētniecisko darbu (bakalaura un 
maģistra darbu) izstrādes tēmas 
izvēle un izstrādes uzsākšana 
pirmajā studiju gadā. 
 

2018. Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Bakalaura studiju 
programmās studiju kursā 
„Ievads studijās” iekļauta 
pētniecisko interešu 
izzināšana un atbilstošas 
bibliogrāfijas izpēte. 
Profesionālā maģistra 
programmā maģistra darbu 
tēmas izvēle un noteikšana 
pēc studiju uzsākšanas 
1.kursā 

Kvalifikācijas eksāmenu formas 
un satura pilnveide. 

2016-
2018 

Programmas 
direktori, 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Aktualizēt KE organizācijas 
un satura aspektus atbilstoši 
aktuālajām tendencēm  
izglītībā 

Reģiona, Latvijas un 
starptautiskā mērogā nozīmīgas 
akadēmiskās vides 
pilnveidošana. 

2016-
2018 

Doktora studiju 
programmas 
direktore 

Izglītības zinātņu institūta 
zinātniskās konferences -
izpildīts 

Iekšējās komunikācijas un 
informācijas aprites sistēmas 
pilnveide, nodrošinot gan tiešu, 
gan netiešu komunikāciju ar 
studiju programmas 
doktorantiem, mācībspēkiem un 
personālu. 

2016-
2018 

Doktora studiju 
programmas 
direktore 

Komunikācijas pilnveide-
izpildīts 

Studiju programmas doktorantu 
un docētāju iesaistīšanās 
mobilitātes programmās un 
starptautiskajos projektos. 

2016-
2020 

Doktora studiju 
programmas 
direktore 

Veikti pētījumi projektu 
ietvaros. 
ERASMUS vizītes-izpildīts 

Studiju procesa tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

2016-
2020 

Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

E-studiju materiālu izstrāde 
un pilnveide 

Studentu 
zinātniskā 
darba sasaiste 
ar mācībspēku 
zinātnisko 
darbību 

Inovatīvu tēmu un praktiski 
izmantojamu rezultātu 
aktualizēšana saistībā ar 
mācībspēku zinātnisko darbību, 
to atspoguļojums bakalaura un 
maģistra darbos 

2016-
2020 

Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Apzināta aktuālo un 
inovatīvo problemātika un 
tās sasaiste ar mācībspēku 
zinātniski pētniecisko 
darbību 



 
 

Studiju 
virzienā 
iesaistīto 
docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās 
darbības 
atpazīstamības 
veicināšana. 

Līdzdalība konferencēs, 
publikāciju izstāde, zinātniski 
pētnieciskās darbības attīstība 
studiju procesa un studiju 
procesā iesaistīto docētāju 
kvalifikācijas pilnveidei  

2016-
2020 

Dekāne, 
zinātniski 
pētniecisko 
jomu vadītāji, 
doktora studiju 
programmas 
direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās iespēju 
izzināšana, sadarbība kopīgu 
publikāciju izstrādē  
Pētniecisko rezultātu 
publiskošana starptautiskos 
izdevumos un monogrāfijās, 
dalība nozaru un starpnozaru 
valsts un starptautiskas 
nozīmes zinātniskajās 
konferencēs-izpildīts 

Studiju 
virziena 
popularizēšana 
un mērķtiecīga 
reflektantu 
piesaiste 

Iesaistīt potenciālos reflektantus 
studentu zinātniskajos lasījumos 
pedagoģijas bakalaura un 
maģistra līmeņa studijās, 
popularizējot studentu veikto 
pētījumu rezultātus un 
motivējot turpmākajām 
studijām 

2016-
2020 

Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Studentu zinātnisko 
pētījumu popularizēšana, 
organizējot zinātnisko darbu 
lasījumus un pieaicinot 
topošos reflektantus 

Materiāli 
tehniskās bāzes 
nodrošinājums 

Kreativitātes centra izveide, 
datoru iegāde, sporta inventārs, 
mūzikas instrumenti u.c. 

2016-
2020 

Dekāne Iespēju robežās modernizēt 
studiju kursu specifikai 
atbilstošu studiju telpu  
izveidi 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatvoto informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi 
konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 
nodrošināšanai Latvijā”, ir izstrādāti stratēģiskie plāni par nepieciešamajiem pasākumiem konceptuāli 
jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā: 1) 
pedagoģijas izglītības attīstības plāns atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem pedagoģijas studiju 
programmu struktūras un satura izveides principiem un 2) pedagoģijas izglītības stratēģiskās 
komunikācijas un publicitātes plāns. 

Plāni tiks saskaņoti ministrijas izveidotajā Pedagoģijas izglītības jaunveides konsultatīvā padomē, 
kura pārraudzīs informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju 
jaunveides procesā. Sagatavotie plāni LiepU būs jāprezentē 2018. gada 23. februārī Saeimas Ilgtspējīgas 
attīstības komisijā konferencē “Augstskolu plānotie pasākumi pedagogu izglītības modernizācijai un 
sagatavošanai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgi attīstībai”.  

Līdz ar to iepriekšējā atskaites periodā izstrādātais attīstības plāns ir zaudējis aktualitāti. Izstrādātie 
stratēģiskie plāni ir pievienoti pielikumā. 

 
 



 
 

2. Studiju programmu uzskaitījums 

Skatīt Studiju virziena ziņojuma 1. punktu 
 
3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums  

Skatīt 2. pielikumu 

 
4. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 
publikāciju, radošās darbības, sagatavotās mācību literatūras un projektu aktivitāšu 
saraksts 

Skatīt 4. pielikumu 
Skatīt Pielikumu par 2016./2017. studiju gadu 

 
5. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, profesoru grupu, 
laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena īstenošanā 

Skatīt 18. tabulu 
 

18. tabula 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

 

N. 
p.k. 

Studiju virziena īstenošanā 
iesaistītās struktūrvienības 

Uzdevumi studiju virziena studiju programmu īstenošanā 

1. Logopēdijas centrs80: ● Nodrošina studentu praktiskās mācības un sniedz konsultatīvo 
palīdzību personām ar runas un valodas traucējumiem. Kopš 2012. 
gada Logopēdijas centrs veic zinātniski pētniecisko darbību 
logopēdijas zinātnes jomā, nodrošina studiju programmas 
Logopēdija kvalitāti, ilgtspēju un tālāku attīstību profesionālā un 
akadēmiskā līmenī, sekmē inovatīvu metožu un pieeju 
popularizēšanu un ieviešanu praksē, 

● attīsta zinātnisko, profesionālo un starpdisciplināro sadarbību ar 
LiepU struktūrvienībām, Latvijas Logopēdu asociāciju, Liepājas 
reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības pārvaldi un citām Latvijas un 
ārvalstu institūcijām. 

2. Runas un balss izpētes 
laboratorija 

Runas un balss izpētes laboratorijā studentiem tiek nodrošināta iespēja 
attīstīt un pilnveidot pētnieciskās un profesionālās prasmes praktisko 
nodarbību, logopēdiskās prakses, studiju un bakalauru darbu izstrādes 
ietvaros, izmantojot jaunākās izmeklēšanas un korekcijas metodes 
logopēdijā. 

3. Izglītības Zinātņu institūts Nodrošina doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizāciju 

4. Mūzikas studija Studenti apgūst vokālās prasmes un  attīsta muzikālās spējās, 
darbojoties ar atšķirīgu muzikālo sagatavotību, apgūst dažāda stila 
mūziku, muzicēt ansambļos, apgūt mūzikas teorijas pamatus, mūzikas 
instrumentu –  taustiņinstrumentu (klavieres, sintezators), sitamo 
instrumentu (arī perkusijas) un ģitāras spēli (klasisko, elektrisko), kā arī 
solo dziedāšanu. 

5. Fitnesa studija apgūst dažādus aerobikas veidus, austrumu dejas, flamenko un jogu. 

6. HMZF, DIF, VSZF Nodrošina specializāciju studiju kursu docēšanu dažādu zinātņu jomās. 

                                                             
80 http://www.liepu.lv/lv/870/logopedijas-centrs 



 
 

 

PBSP „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” (sadarbībā ar RPIVA) 

7. Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultāte (LiepU), 

Pedagoģijas fakultāte 
(RPIVA) Fakultāšu Domes 

Apspriež programmas studiju saturu un programmas īstenošanas 
jautājumus. 

Apstiprina studiju plānus un nepieciešamās izmaiņas tajos.  

8. Studiju programmas 
līdzdirektori (RPIVA, LiepU)  

Atbilstoši tipveida plānam izstrādā ikgadējos studiju plānus, ikgadējos 
programmas pašnovērtējuma ziņojumus, nodrošina studentus ar 
informāciju par studiju procesu un tam nepieciešamajiem materiāliem 
(studiju kursu programmas, informācija par konferencēm u. c.) 

Atbild par studiju programmas saturu un tā realizāciju.  

Sagatavo studiju programmas licencēšanas un akreditācijas dokumentus. 

Organizē prakšu ievada instruktāžas un nobeiguma konferences tiešsaistē. 

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla  
darbu. 

9. Pedagogu izglītības un 
zinātnes studiju programmas 
padome, Izglītības padome 
(RPIVA) 

 

Studiju padome, 

Senāta Akadēmiskā komisija 
(LiepU) 

Nodrošina studiju programmas pārraudzību, izskata un apstiprina 
pašnovērtējuma ziņojumus.  

10. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte  

Vadības un sociālo zinātņu 
fakultāte 

Pedagoģijas, sociālo zinātņu 
fakultāte 

Dekāni un iesaistītie 
mācībspēki (RPIVA, LiepU) 

Nodrošina specializācijas studiju kursu docēšanu. 

 

11. PSDF lietvede Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu 
sagatavošanu. 

 
6. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot 
tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

Skatīt 19. tabulu 
19. tabula 

Mācību palīgpersonāla raksturojums 
 

N.p
.k 

Mācību palīgpersonāls Atbildīgais Uzdevumi studiju virziena īstenošanā 

1. Studiju daļa Plānotāja  Izstrādā un nepieciešamības gadījumā veic korekcijas 
lekciju plānojumā 
 

2. Studiju programmas 
direktori un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Programmas direktori Izstrādā ikgadējos studiju plānus, izstrādā ikgadējos 
programmu pašnovērtējuma ziņojumus, nodrošina 
studentus ar informāciju par studiju procesu un tam 
nepieciešamajiem materiāliem (studiju kursu 
programmas, informācija par konferencēm u.c.) 

3. PSDF  Prakses metodiķe Slēdz līgumus ar prakses vietām studējošo prakses 
īstenošanai 



 
 

 
  PSDF lietvede Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju 

uzskaitījumu, izziņu sagatavošanu. 
    

  Fakultātes dome Apstiprina studiju plānus, izmaiņas studiju plānos, 
apstiprina maģistra darbu tēmas, izskata nepieciešamās 
izmaiņas studiju plānos 

  Fakultātes dome, 
programmas direktori 

Nodrošina studiju kursu pārraudzību, pilnveidi un to 
atbilstību profesijas standartam.  

4. Izglītības zinātņu 
institūts 

IZI sekretāre Veic komunikāciju starp doktorantiem un programmā 
strādājošiem mācībspēkiem  

 

7. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 
mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 
Skatīt 3. pielikumu  
 
8. Dokumenti par kopīgu studiju programmu ar ārvalstīm 
Nav attiecināms 
 
9. Informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas 
rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu 
Skatīt 20. tabulu 
Studiju programma tika izvērtēta studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” virziena 
akreditācijas procesā 2013. gadā. 
 

20. tabula 
Risinājumi iepriekšējās akreditācijas ieteikumiem 

 

Ieteikums Risinājums 

Kvalitāte 

Nepietiekamas e-
studiju un e-
materiālu 
izmantošana 

Moodle vidē tiek ievietoti materiāli un uzturēta diskusija dažādos studiju kursos. 
Skat.:https://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=294 Studenti un docētāji var izmantot 
bezmaksas online meklēšanas un sociāla tīkla  platformu Research GATE. Pieejamas 
EBSCO, SAGE, Science Direct,SCOPUS u.c datu bāzes81. Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultātē ir īstenoti semināri mācībspēkiem par e-studiju jautājumiem un interaktīvās tāfeles 
lietošanu studiju procesā. 

Izstrādāta tālmācības forma studiju apakšvirzienam ar studiju ilgumu 1 gads un PBSP 
„Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”. 

Palielināt 
partnerību ar 
darba devējiem. 

Sadarbības līgumi ar: (1) SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” (8.jūnijs, 2016.gads); (2) 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi (21.marts, 2016.gads); (3) Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldi par Pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba dienestu (2016.gada 21. 
marts); (4) Nodibinājumu „Centrs Dardedze” (2014. gada 27. februārī); (5) Liepājas pilsētas 
pašvaldību (2014.gada 22.maijā); (6) Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” (2013.gada 
1.martā); (7) Liepājas bērnu un jaunatnes centru (2011.gada 2.jūnijā); (8) Liepājas pilsētas 
pašvaldības policiju (2011. gada 2. jūnijā); Konstruktīva ilggadēja sadarbība izveidojusies ar 
VIAA Karjeras atbalsta departamentu, EUROGUIDANCE programmu. Darba devēji tiek 
iesaistīti prakšu nodrošināšanā un studiju rezultātu izvērtējumā (maģistra darbu recenzēšana, 
līdzdalība MD aizstāvēšanas komisijas un KE komisijas darbā). Prakses tiek īstenotas dažāda 
tipa izglītības iestādēs, gan NVA filiālēs, sociālajās institūcijās, pilsētas domē u.c., 
nodrošinot studentiem iespēju pētīt un atbalstīt karjeras attīstību dažādām mērķauditorijām 
ilgtspējīgai attīstībai, dodot tajā arī savu ieguldījumu – piem., vērošanas prakses un studiju 
kursa “Bērnu un jauniešu socializācijas un resocializācijas process“ ietvaros darbojās 
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā82, Liepājas pilsētas bāriņtiesā83, Liepājas pilsētas 

                                                             
81 http://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi 
82 Kontaktpersona LPPP priekšnieka vietnieks Uldis Novickis 



 
 

domes Sociālā dienesta „Sociālā dzīvojamā mājā“84, Valsts probācijas dienesta Liepājas 
struktūrvienībā85, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas 
punktā86, Liepājas pilsētas Bērnu un jauniešu centrā87, Liepājas pilsētas Jauniešu centrā. 

Konstruktīva sadarbība izveidojusies ar NVA Liepājas filiāli, nodrošinot studentiem prakses 
vietas un sniedzot konsultatīvu atbalstu. Īpaši jāakcentē sadarbība ar Liepājas pilsētas un 
tuvāko novadu Izglītības pārvaldēm (Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Kudīgas), kuras atbalsta 
un koordinē karjeras konsultēšanas darbu skolā. Šīs sadarbības rezultātā programmas 
studentiem 2012.gadā tika piedāvāta iespēja studiju procesa ietvaros praktizēties angļu 
valodā (docē A.Klampe).  

Sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas Neredzīgo biedrību un biedrību „Apmācību Projekti”, 
kā arī ar Lietuvas invalīdu organizāciju „NSIS”, Klaipēdas invalīdu Profesionālās 
Rehabilitācijas centru88. Šīs sadarbības rezultātā programmas docētāja S.Lanka 2012.gada 
13.septembrī piedalījās seminārā „Cilvēku ar invaliditāti sociālo uzņēmumu apmeklējums”, 
projekta „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” (I Can Work, LLIV-219) 
ietvaros89. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Liepājas pilsētas domi. Programmas studente 
2012.gadā tur veica praksi, savukārt divas programmas docētājas iesaistījās Liepājas pilsētas 
domes un Jaunatnes centra organizētajā seminārā par metodikas izstrādi jauniešu situācijas 
izpētei Liepājā. Savukārt docētāja A.Klampe organizēja kompānijas „Job Trust” (Grieķija, 
Saloniki) un kompānijas „Stage and Go” (Spānija, Barselona) pārstāvju tikšanos ar 
studentiem Liepājas Universitātē. 

Studentu 
nepietiekama 
refleksija 

No studentiem tiek saņemta diva veida refleksijas: 1) par  savu izaugsmi studiju procesā; 2) 
par studiju procesa organizāciju. Studentu refleksija par studiju procesā apgūto un 
profesionālās kompetences attīstību tiek pilnveidota moduļu darbos, studiju kursos. Studenti 
reflektē savas darbības un izpratni ir karjeras konsultanta profesionālo kompetenci. Studenti 
refleksijas pauž prakšu pašizvērtējumos. Refleksija par studiju procesa organizāciju un norisi 
tiek pausta ikgadējās aptaujās un tikšanās reizēs ar programmas direktori.  

Maģistra darbu 
izstrādē maz tiek 
izmantotas datu 
bāzes.  

Maģistru darbu izstrādē, pārskata periodā, datu bāžu lietojums ir palielinājies. Datu bāzes 
izmantošana ir maģistra darbu izstrādes nosacījums. Maģistru darba vērtēšanas kritēriji ir 
publiskoti un pieejami universitātes mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā ‘studentiem’ – ‘studiju 
darbu rakstīšana’- „Metodiskie norādījumi maģistra darbu rakstīšanai, kur ietverta obligāta 
prasība datu bāzu izmantošanai un literatūras avotiem svešvalodās. Ir precizētas literatūras 
un izmantoto avotu noformējuma prasības. 

Vājas svešvalodu 
zināšanas 

Svešvalodu kvalitātes apguve pieaug vidusskolas un bakalaura līmenī, tādējādi arī studenti 
tās prasmīgi pielieto studējot maģistratūrā. Vājākas valodas zināšanas varētu būt studentiem, 
kuru izglītība ir iegūta iepriekšējā izglītības sistēmā. LiepU piedāvātā iespēju apmeklēt 
kursus un Vasaras skolu docētāju/ studentu svešvalodu prasmes līmeņa paaugstināšanai. 

Akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanu spektrs aptver angļu, vācu un krievu valodas. 
Programmas realizācijā iesaistītie docētāji var sagatavot studiju programmas kursus kādā no 
svešvalodām, kā arī ir pietiekamas valodu prasmes un pieredze lekciju ciklu docēšanā angļu, 
vācu un krievu valodās. To apliecina piedāvātie studiju kursi angļu valodā ERASMUS+ 
apmaiņas studentiem, kā arī tālmācības studiju formas piedāvājums angļu valodā. 

Pilnveidot 
metodoloģiskās 
zināšanas un 
prasmes  

PMSP „Karjeras konsultants” studentu pētniecisko pratību nodrošina: studiju kurss 
„Pētījumu metodoloģija”(4 KP), zinātniski pētnieciskais seminārs (2KP), 1.2.3. moduļa 
darbi, (kopā 3 KP), pētnieciskā prakse (3 KP). Programma akcentē pētniecībā balstītas 
studijas. 

                                                                                                                                                                                                    
83 Kontaktpersona Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Kristīne Antmane 
84 Kontaktpersona Sociālāsdzīvojamās mājas vadītāja Santa Vecbaštika 
85 Kontaktpersona vadītāja Solvita Dīķe 
86 Kontaktpersona NAPP vadītāja Madara Lapsa 
87 Kontaktpersona LBJC direktore Inga Auziņa/ Ineta Klāsone 
88 Skat.http://www.redzigaismu.lv/lat/projekti/jaunakie-projekti/projekts-darba-iespejas-un-pieredze-cilvekiem-ar-
invaliditati-i-can-work/ 
89 Semināru organizēja Lietuvas invalīdu organizācija „NSIS” sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību un biedrību 
„Apmācību Projekti”.  



 
 

Saskaņā ar LiepU attīstības stratēģiju un LiepU akadēmiskā personāla zinātniskās 
kvalifikācijas nolikumu akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika tiek plānota 6 gadiem. Tā paredz studijas doktorantūrā, promocijas darbu 
aizstāvēšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu kursos, semināros un mobilitātes programmās. 
Studiju programmas mācībspēkiem (D.Bethere, P.Jurs, A.Medveckis, H.Vecenāne, B.Trinīte) 
piešķirts doktora grāds. 

Programmas realizācijā iesaistītie docētāji ir aktīvi piedalījušies starptautiskos kongresos un 
konferencēs ar referātiem par pētījumiem izglītības jomā, kā arī starpnozaru pētījumos. 

Ir izstrādāti metodiskie materiāli bērnu speciālo vajadzību diagnosticēšanai un metodiskās 
izstrādes mācību priekšmetiem speciālajā izglītībā. 

Ir iespējams izmantot HMZF valodu kabinetu – DACH (vācu val.) centra, Šūmana (franču 
val.) centra, angļu valodas kabinetu – bibliotēku resursus svešvalodās. 

Resursi 

Universitātei 
nepieciešams 
vairāk līdzekļu 
ēku un mēbeļu 
atjaunošanai. 

“Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro 
virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu 
vides pieejamību (līgums Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010) 

Studiju programmas, uz kurām attiecas modernizācijas darbi Logopēdija, Skolotājs 
(Speciālās izglītības, vispārējās izglītības skolotājs,), Vispārējās izglītības skolotājs 
(svešvalodu skolotājs), Vispārējās izglītības skolotājs (bioloģijā, fizikā, matemātikā, 
informātikā). Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu iespēju principu un universālas vides 
pieejamību prioritārajās studiju programmās, attīstīt vides zinību un informācijas 
tehnoloģiju, pārējo prioritāro studiju programmu spektru, atbilstoši vietējās, reģionālās 
nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā. projekta īstenošanas laikā 
mērķis tika sasniegts – pēc ēku renovācijas tās ir pieejamas personām ar īpašām vajadzībām, 
ēkās ierīkoti pandusi, lifts, kā arī pārējā universitātes vide pielāgota personām ar īpašām 
vajadzībām. Mācību telpas ir aprīkotas ar specializētu aprīkojumu, kas nepieciešams 
kvalitatīvam mācību darbam un pētniecībai prioritārajās studiju programmās. 

Pilnveidot studiju infrastruktūru, modernizējot auditorijas, laboratorijas un bibliotēku – ir 
izremontētas 30 auditorijas ar koplietošanas telpām, aprīkotas telpas ar mēbelēm, 3 mācību 
laboratorijas aprīkotas ar nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu prioritāro studiju 
programmās, kā arī veikti bibliotēkas modernizēšanas pasākumi.  

Universitātes vide ir kļuvusi pieejama ne vien studentiem prioritārajās studiju programmās, 
jo ir iespēja studijās izmantot mūsdienīgu un modernu aprīkojumu un tehnoloģijas, bet vide 
fiziski ir pieejama personām ar kustību traucējumiem un vājredzību. Mācību ēkās ir ierīkoti 
pandusi un lifts, uz kāpņu lenteri ir izvietotas zīmes braila rakstā. 

Maza bibliotēka  LiepU bibliotēka ir 92 vietas, kurās studentiem strādāt (gan lasītavā, gan elektronisko resursu 
lasītavā, gan telpā grupu darbiem). Akadēmiskās un profesionālās informācijas pieejamību 
studentiem nodrošina LiepU mājas lapa (www.liepu.lv), kā arī Nacionālās izglītības iespēju 
datu bāze (www.niid.lv). LiepU abonētās datubāzes ir norādītas www.liepu.lv sadaļā 
elektroniskie resursi. Studentiem ir pieejami arī citi katalogi, piemēram, Valsts nozīmes 
bibliotēku elektroniskais katalogs (https://lira.lanet.lv/F), Ventspils reģiona kopkatalogs 
(ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx), Liepājas reģiona kopkatalogs 
(http://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx), Augstskolu un speciālo bibliotēku katalogs 
(http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) un Kurzemes virtuālais katalogs 
(ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx). 

Preses izdevumu 
nodrošinājums 
angļu valodā 

Drukātā veidā lasītavā žurnāli pedagoģijā (Das Kind, Forum logopadie, Логопед, Journal of 
Baltic Studiec u.c.). LiepU abonētē tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „EBSCO eBooks”, 
„EBSCO”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web of Science”, 
kuras ir pieejamas arī ārpus augstskolas telpām, kopumā izglītībā un pedagoģijā ir pieejami 
vairāk kā 1000 žurnāli. 

Bibliotēkā būtu 
nepieciešamas  
vairāk jaunas 
grāmatas 

Bibliotēka no 1992.gada strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”, kas ietver visu 
bibliotekāro procesu (bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, cirkulāciju – lasītāju 
reģistrāciju un informācijas vienību izsniegšanu/saņemšanu, pasūtīšanu/rezervēšanu, OPAC, 
WebPAC u.c.) automatizāciju.  



 
 

svešvalodās. LiepU elektroniskais katalogs nodrošina bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu bibliotēkas 
veidotajās lokālajās datubāzēs (elektroniskajā katalogā, Akadēmiskā personāla publikāciju 
datu bāzē, promocijas darbu datu bāzē un Noslēguma darbu datu bāzē), kā arī attālināto 
meklēšanu, pieslēdzoties virtuālajam Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogam 
(http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) vai Liepājas Universitātes katalogam 
(http://alise.liepu.lv). Tas ļauj studentam no jebkuras vietas pieslēgties bibliotēkai un sekot 
līdzi grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī 
dod iespēju rezervēt nepieciešamo literatūru, vai iestāties rindā pēc tās. Par informācijas 
resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā 
biļetenā „Lasonis”. Bibliotēkas krājumā ir pieejamas gan LiepU, gan Latvijā, gan ārvalstīs 
izdotas grāmatas, dažādi turpinājumizdevumi, mācību līdzekļi, kas ir aktuāli konkrētajā 
studiju programmā. 

Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 
starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar 
dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. Latvijas un 
ārvalstu bibliotēkām. Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas 
politiku un KVS procedūru A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. Komplektēšana notiek 
pēc LiepU mācībspēku un pētnieku pieprasījumiem, atbilstoši LiepU studiju un pētniecības 
virzieniem. Grāmatas tiek iepirktas gan Latvijā, gan ārzemēs. Iegādājoties grāmatas, tiek 
meklētas un pētītas izdevīgākās iegādes vietas. Nepieciešamais eksemplāru skaits tiek 
saskaņots ar mācībspēkiem. LiepU bibliotēkā, pēc UDK indeksa un pēc būtiskākajiem 
atslēgas vārdiem ir atrastas 5164 grāmatu vienības, kas nodrošina kvalifikāciju „karjeras 
konsultants un jaunatnes lietu speciālists”, „karjeras konsultants un sociālais pedagogs” 
apguvi Konkrēti programmai „Karjeras konsultants” pēc UDK indeksa 82% profesionālā 
literatūra tiek piedāvāta angļu valodā.  

Ilgtspēja 

Universitātei 
nepieciešams 
reģiona darba 
tirgus pētījums. 

 

Reģiona darba tirgus izpētes rezultātā studiju virziena programmas tiek pilnveidotas, 
dodot iespēju papildus esošajām kvalifikācijām iegūt jaunas kvalifikācijas, tādējādi 
piedāvājot izvēli atbilstoši darba tirgus prasībām. 

Programmu pilnveidi studiju virzienā noteica arī reģionālās universitātes statuss un 
līdzdarbība Kurzemes reģionam būtisku jautājumu risināšanā, kas definēti „Kurzemes 
plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma (2011 -2018)”90. 

Latvijā  īstenojamie projekti, kas saistās ar darba tirgus izpēti, piemēram: 

1)  projekts „EURES tīkla darbība Latvijā” (projekta Nr. 7.1.2.1/15/I/001). Specifiskā 
atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs „ 7.1.2. Izveidot Darba tirgus apsteidzošo 
pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru.” Projekta 
mērķa grupa ir darba tirgus dalībnieki – darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, 
bezdarbnieki un NVA darbinieki. 

2) projekts „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” (projekta Nr. 
7.1.2.2/16/I/001). Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs  „7.1.2. 
Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 
Nodarbinātības barometru” . Projekta mērķa grupa - darba tirgus prognožu izmantotāju 
loks ir plašs un projekta mērķa grupu var iedalīt trīs daļās. Nodarbinātības politikas 
veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas – EM, LM, Izglītības un zinātnes 
ministrija (turpmāk – IZM), NVA, darba devēji un to organizācijas, profesionālās 
apmācības un augstākās izglītības iestādes. 

3) Projekta nosaukums „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. (Projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001). 
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs „7.1.1. Paaugstināt 

                                                             
90 Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma (2011-2018). 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hKggCo0Ak6YJ:arh.kurzemesregions.lv/wp-
content/uploads/2011/02/Saisinata-redakcija-
LV1.docx+Soci%C4%81l%C4%81+situacija+Kurzemes+re%C4%A3ion%C4%81&hl=lv&gl=lv&pid=bl&srcid=A
DGEEShoxqUX7xdeRCjmnynmf2VUtuUaZOWJY9RGc7M8S8l5dIn_vu-xZAjVx4NWQoaFkRA4Fh3YjaW-
fiCF7V3cFX-yyfC2Yn-
oTBL8aavWiX3jwS4Plwzxv4rGVi9kA0QR2_l3cu_v&sig=AHIEtbTWXfAbHD5ZJ7ljww943uUtuMNtog 



 
 

bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”. Projekta 
mērķa grupa: NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba 
tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.  

4) Projekta nosaukums „Jauniešu garantijas” (Projekta Nr. 7.2.1.1/15/I/001).Specifiskā 
atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs „7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 
garantijas ietvaros”. Projekta mērķis ir 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt 
pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un 
iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. u.c. 

Reģiona darba tirgus situācija atspoguļota pētījumā „Darba tirgus specifisko reģionālo 
problēmu identificēšana un pasākumu izstrādāšana reģionālā darba tirgus konkurētspējas 
stiprināšanai”. ESF „Ieguldījums tavai nākotnei”, Rīga 2014. 

Latvijā plānots realizēt projektu speciālā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.5. projektu «Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs» 

Ir veikts Liepājas Izglītības pārvaldes pētījums, kas apliecina jaunu un profesionālu 
pedagogu nepieciešamību.  

Ir pieejami darba tirgus izpētes dati, kas atrodami Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā 
(http://idtps.esynergy.lv/top/setting). 

Universitātei ir 
nepieciešama 
ilgtspējīga 
attīstības 
stratēģija. 

Liepājas Universitātes Stratēģija 2016.-2020.gadam. Apstiprināta LiepU Senāta sēdē 2016. 
gada 20.jūnija sēdē, protokols Nr.11. Pieejama: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

Universitātei 
būtu 
nepieciešama 
tieša saikne ar 
vietējo karjeras 
centru. 

Docētāji un studenti savas profesionālās darbības ietvaros sadarbojās ar 
reģionālajiem un valsts Karjeras centriem. Daudzi no viņiem darbojās Latvijas Karjeras 
attīstības atbalsta asociācijā. Plānoto studiju rezultātu sasniegšanai tiek nodrošināta iespēja 
studentiem darboties dažādās institūcijās ārpus universitātes, piemēram, Liepājas jaunatnes 
centrā (www.jauns.lv), Liepājas bērnu un jaunatnes centrā (http://www.liepajasbjc.lv), 
Liepājas sociālajā mājā, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldē (www.lip.lv) un izglītības 
iestādēs. Šajās iestādēs studenti piedalās gan praktiskajās nodarbībās, semināros, gan 
realizē savu praksi. 

Sadarbība 

Ārējās 
sadarbības 
problēmas: 
daudz 
ERASMUS 
sadarbības 
partneru, bet nav 
mērķtiecīgas 
partneru izvēles. 

Konstruktīvi tiek īstenota viesprofesoru un ārvalstu docētāju piesaiste studiju un 
pētnieciskajā darbībā. Tā tiek īstenota gan ERASMUS mobilitātes ietvaros, gan sekmēta ar 
Liepājas pilsētas domes finansiālu atbalstu, piemēram, prof. K.Dennis (Park University, 
ASV) vadīja studiju virziena studentiem kvalitatīvās pētniecības nodarbības studiju kursā 
„Pētnieciskā darba metodoloģija”. Viesprofesore asociētā profesore I.Belousa vada studiju 
kursu „Pētnieciskā darba metodoloģija”. Tiek veicināta akadēmiskā personāla mobilitāte ar 
mērķi uzlabot studiju kvalitāti, atjaunot un paaugstināt personālo kvalifikāciju. Detalizētu 
info par dalību ERASMUS mobilitātēs skatīt studiju virziena ziņojuma 9.pielikumā, kā arī 4. 
pielikumā, kur atrodams akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un projektu saraksts. 
Dažādas starptautisko projektu aktivitātes tiek īstenotas, tādējādi bagātinot ne tikai dažādo 
kvalifikāciju profesionālo saturu, bet arī nodrošina iespēju konsolidēt un bagātināt studiju 
programmas. Rezultātā izstrādāti mācību materiāli un gūta starptautiska pieredze, kas 
izmantojami dažādu tēmu apguvē studiju kursu un moduļu realizācijā.  

Mācībspēki un 
absolventi būtu 
vairāk kontaktu. 

Absolventi tiek iesaistīti studiju rezultātu izvērtējumā (darbu recenzēšanā, līdzdalība 
maģistra darbu aizstāvēšanā).  

Absolventi tiek aicināti stāstīt savas labās prakses piemērus. (I.Ozoliņa –Pese, S.Alksne). 

Absolventi publicē savus maģistra darba pētījumus studentu zinātnisko rakstu krājumā 
(I.Šļakota, A.Bunkus, I.Jostiņa u.c.) 

 
Atskaites periodā par 2016./2017.studiju gadu, saskaņā ar ESF projektu “Atbalsts EQAR 

aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr.8.2.4.0/15/I/001 un 2016. gada 6. maijā noslēgto 



 
 

Sadarbības līgumu Nr. 2016/11-023 starp nodibinājumu “Akadēmiskās informācijas centrs” 
(turpmāk – AIC) un LiepU, tika veikta pilotakreditācija studiju virzienam “Izglītība, pedagoģija 
un sports”. Akreditācijas rezultātā studiju virziens ir akreditēts līdz 2019. gada 24. aprīlim, 
pamaojoties uz Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 37-A. 
Ekspertu ieteikumus un to ieviešanas plānojumu skatīt 21. tabulā. 

 



 
 



 
 

21. tabula 

13. Rīcības plāns ekspertu ieteikumu realizēšanai izpilde 
Studiju virziens “IZGLĪTĪBA, PEDAGOĢIJA UN SPORTS” (studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 38, 19.05.2017.) 

Nr. p.k. Novērtēšanas komisijas (ekspertu) 
rekomendācija 

 

Augstskolas/ 
koledžas aktivitāte 

 

Sasniedzamais rezultāts 
 

Ieviešanas termiņš 
 

Atbildīgā persona 
(vārds, uzvārds, 

amats) 
 

Studiju virziena vadība 
1. Studiju programmu attīstību šajā 

studiju virzienā sekmēs fakultātes 
izstrādāts mehānisms, kas 
nodrošinās darba devēju prasību 
sistemātisku uzraudzību. Šāds 
mehānisms nodrošinās to, ka darba 
devēju pārstāvji regulāri piedalās 
studiju programmas komitejas 
pārrunās par programmu un kursu 
satura izstrādi, aktualizēšanu un 
apstiprināšanu, kā arī par 
nepieciešamajiem pasākumiem, 
ieskaitot studēšanu, kuras pamatā ir 
prakse. 

Izveidot studiju virziena padomi, kurā 
ir pārstāvētas visas virziena 
programmas, darba devēji un 
absolventi. 
  

Apstiprināts Nolikums par studiju 
virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” 
padomi. 
 
Padomes pieņemtie lēmumi studiju 
virziena attīstībai, sadarbībai ar 
potenciālajiem darba devējiem (prakses 
plāns), pašvaldībām, Liepājas biznesa 
inkubatoru un Kurzemes biznesa 
inkubatoru  un izstrādātais pedagoģijas 
izglītības attīstības plāns LiepU 

2018.gads PSDF dekāne 
I.Miķelsone 

2. LiepU jāpalīdz studējošajiem studiju 
laikā izstrādāt studentcentrētas 
mācīšanas metodes ar uzsvaru arī uz 
studentu iesaisti, izmantojot 
inovatīvas pieejas un jaunas 
tehnoloģijas, lai nodrošinātu 
efektīvāku darba tirgus integrāciju. 

Izveidots rīcības plāns studentcentrēta 
studiju modeļa īstenošanai. 

Studiju satura un darba tirgus 
saskaņotībai ieviest induktīvo un 
pētniecisko pieeju studiju procesa 
realizācijā. 
Īstenot studentu līdzdarbību studiju 
procesa organizācijā. 
Veidot metodiskos diskusiju seminārus 
docētāju profesionālajai pilnveidei un 
refleksijai.  

2018.gads PSDF dekāne 
I.Miķelsone 

Izpilde 2017./2018.studiju gadā 
2018. gada oktobrī uzsākta projekta SAM 8.2.1. pirmās kārtas īstenošana 
-  “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”. Saskaņā ar projekta mērķis tās būs konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas pedagogu izglītības 
īstenošanai, pamatojoties uz kompetencēs balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām, nodrošinot studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, resursu konsolidāciju 
un koplietošanu. Projekta īstenošanas 



 
 

laiks- līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Projekta gaitā tiks nodrošināta arī ekspertu ieteikumu izpilde, kas vērsta uz studiju programmu efektīvu īstenošanu un studiju virziena pārvaldību, jo tie ietverti ir LiepU Pedagogu 
izglītības attīstības plānā 2018.-2023.gadam un LiepU Pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plānā 2018.-2023.gadam 
Studiju virzienu resursi un nodrošinājums  

3. Ekspertu grupa iesaka LiepU 
vadībai sadarbībā ar citām Latvijas 
universitātēm piedāvāt ministrijai 
uzlabotu finansēšanas modeli, kur 
kopējā mācībspēku noslodzē ietverts 
viss akadēmiskais darbs un iespēja 
samazināt mācībspēku noslodzi, lai 
sekmētu pētniecisko un projektu 
darbu. 

Pārskatīt Liepājas Universitātes darba 
samaksas nolikumu un turpināt 
pilnveidot KĀRTĪBU mācībspēku 
darba apjoma plānošanai un 
uzskaitei, izmantojot citu augstskolu 
pieredzi. 

Pārskatīts Liepājas Universitātes darba 
samaksas nolikums. 
Pilnveidota KĀRTĪBA mācībspēku darba 
apjoma plānošanai un uzskaitei 

2018.gada 
aprīlis 

Finanšu analītiķe 
J.Trukšāne 

 
Personāldaļas vadītāja 

V.Kriķe 

4. LiepU ir jānodrošina skaidras 
finanšu pārvaldības struktūras, 
skaidra pienākumu sadale tajās un 
šo struktūru atbilstība pārējiem 
lēmumpieņemšanas procesiem 
universitātē. 

Pārskatīt LiepU iekšējās kvalitātes 
vadības sistēmas procesus A-2-1 
Pamatbudžeta plānošana un A-2-2 
Pamatbudžeta izpilde un kontrole 

Pārskatīti LiepU iekšējās kvalitātes 
vadības sistēmas procesi A-2-1 
Pamatbudžeta plānošana un A-2-2 
Pamatbudžeta izpilde un kontrole 

2017. gada decembris Finanšu analītiķe 
J.Trukšāne 

 

5. Ekspertu grupa iesaka LiepU 
pārskatīt gan studiju programmu 
skaitu un specializāciju skaitu katrā 
studiju programmā studiju virziena 
ietvaros, lai saprastu, vai cita 
mācīšanas struktūra un organizācija 
būtu efektīvāka un lietderīgāka. 

LiepU pārstāvju dalība darba grupā, 
kura izstrādā skolotāju izglītības 
modernizācija Viedās specializācijas 
stratēģijas īstenošanai 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāju 
programmu satura izstrāde – LiepU ir 
projekta iesniedzējaugstskola 

2018.gada 2.pusgads Studiju prorektore 
M.Zeltiņa 

6. LiepU tīmekļa vietnē jābūt 
pieejamai detalizētākai informācijai 
par mācībspēku individuālajiem 
mācīšanas un pētniecības profiliem, 
tālākizglītības iespējām. 
Universitātei arī jācenšas piesaistīt 
vairāk mācībspēku ar doktora grādu 
un ievēlēt tos amatos, lai sekmētu 
ilgtspēju un akadēmisko izcilību. 

Precizēta LiepU stratēģija 2016.-
2020.gadam. 
 
 
Izstrādāt Rīcības plānu stratēģijas 
mērķu sasniegšanai 2017.-
2019.gadam 

IZM saskaņota stratēģija 
 
 
 
Senātā apstiprinātais Rīcības plāns 2017.- 
2019.gadam 

2017.gada jūnijs 
 
 
 

2017.gada novembris 

Rektore 
 D.Markus 

 
 

Rektore 
D.Markus 

 

7. Universitātei un fakultātei ir jāīsteno 
reāls plāns, lai noteiktā termiņā būtu 
renovētas visas galvenās mācību 
telpas, lai nodrošinātu saistošu un 
elastīgu studiju un mācīšanas vidi. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, 
Liepāja Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt 

Modernāka studiju vide, iekārtas, 
tehnoloģijas. 

2018. gada beigas Saimniecisko projektu 
vadītājs 

K.Baltputns 



 
 

energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. 
pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts ēkās” ietvaros. 
Darbības programma “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt 
modernizēto STEM, tajā skaitā 
medicīnas un radošās industrijas, 
studiju programmu skaitu” 
īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai 
un veicamo darbu apvienošanai 
Liepājas Universitātei, Lielai ielai 14, 
Liepājā. 

8. Lai veicinātu patstāvīgo darbu, 
bibliotēkai ir jāpalielina 
pakalpojumu skaits un tie jāuzlabo 
(pašreiz bibliotēku slēdz ap plkst. 
17.00), paredzot iespēju strādāt arī 
nedēļas nogalēs. Tāpat arī 
jānodrošina pietiekams darba vietu 
skaits ar personālajiem datoriem un 
interneta pieslēgumu. 

Pārskatīt bibliotēkas darba laikus, 
palielinot pakalpojumu skaitu, 
iespējas pakalpojumus izmantot 
attālināti. 

Pārskatīti bibliotēkas darba laiki un 
palielināts pakalpojumu skaits 

2017.gada beigas Bibliotēkas 
Direktore 

L.Krūmiņa 

Izpilde 2017./2018.studiju gadā 
2018. gada oktobrī uzsākta projekta SAM 8.2.1. pirmās kārtas īstenošana-  “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”.  LiepU kā vadošais partneris ir 
atbildīga par jaunu bakalaura līmeņa studiju programmu „Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un „Logopēdija”, kā arī 1.līmeņa studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” 
izstrādi, aprobāciju un akreditāciju. Saskaņā ar projekta mērķis tās būs konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas pedagogu izglītības īstenošanai, pamatojoties uz kompetencēs 
balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām, nodrošinot studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, resursu konsolidāciju un koplietošanu. Projekta īstenošanas 
laiks- līdz 2022. gada 31. decembrim. 
2017. gada beigās un 2018. gadā bibliotēka ir atvērta lietotājiem 55 stundas nedēļā (P-T: 8.00-18.00; C: 8.00-19.00; P: 8.00-17.00 un S: 11.00-16.00). Lietotāju rīcībā ir 96 darbavietas, 
to skaitā, 15 datorizētas darbavietas ar interneta pieslēgumu Elektronisko resursu lasītavā. Visā bibliotēkā ir pieejams bezvadu internets. 
Zinātniskā pētniecība un radošais darbs 

9. Ekspertu grupa iesaka LiepU 
izstrādāt pētniecības attīstības plānu, 
lai universitāte efektīvāk varētu 
piesaistīt finansējumu pētniecībai, 
kā arī paaugstināt akadēmiskā 
personāla pētnieciskā darba apjomu 
un kvalitāti. 

Liepājas Universitātes attīstības 
stratēģija 2016.–2020. gadam 
apstiprināta IZM, tās pētniecības daļa 
paredz starptautiski citējamo 
publikāciju pieaugumu, projektu 
finansējuma piesaisti, starptautiskās 
zinātniskās sadarbības nostiprināšanu 

Rīcības plāns Liepājas Universitātes 
stratēģijas īstenošanai izglītības zinātnēs, 
katram kalendāra gadam konkretizējot 
šos darbības virzienus: 

1. Nozares akadēmiskā personāla 
dalība Valsts pētījumu 
programmās, starptautiskos 

Katra kalendāra gada 
pētniecības plāni un 
pārskati 

PSDF dekāne 
I.Miķelsone 

Izglītības zinātņu 
institūta direktore 

A.Līdaka 
 



 
 

gan ES, gan plašākā sadarbības tīklā. projektos 
2. Izglītības zinātņu lietišķie 

pētījumi – pašvaldību / valsts 
pasūtījuma pētījumi 

3. Ārzemju partneru īpatsvara 
palielināšana LiepU izglītības 
zinātņu starptautiskajās 
konferencēs, nodrošinot šo 
konferenču starptautiski 
recenzējamas publikācijas 

4. LiepU zinātnisko izdevumu 
publiskošana e-formā (LNB 
digitālā bibliotēka, atvērtās 
sistēmas publikācijas u.tml.) 

5. LiepU dalība nozares 
starptautisko konferenču un 
kongresu zinātniskajās komitejās 
(ICLEL, IAHE u.c.), nodrošinot 
stabilu akadēmiskā personāla 
dalību un starptautiski 
recenzējamas publikācijas katru 
gadu 

6. Zinātniskās darbības attīstības 
fonds katra kalendāra gada 
budžetā 

10. Kā norādīts iepriekš, ekspertu grupa 
iesaka LiepU iekļaut šos stratēģiskos 
elementus pētniecības attīstības 
plānā, izvirzot konkrētus mērķus 
pētniecības jomā un analizējot 
sasniegtos rezultātus, ikgadēji 
ziņojot fakultātes padomei un 
universitātes Senātam. Jārisina arī 
jautājums par iespējām saņemt 
papildu atbalstu pētniecības darbam 
un atrisināt problēmu par 
starptautiska līmeņa publikāciju 
trūkumu. 

LiepU Senāta darba plānā katru gadu 
iekļauts pārskats par zinātniskās 
pētniecības darbu un zinātniskās 
kvalifikācijas pilnveidi. 
 
LiepU Zinātnes padomes darba plānā 
tiek izskatīts LiepU zinātniskās 
darbības attīstības fonda piešķīrums 
atbilstoši rezultātu kvalitātes 
rādītājiem. 
 
LiepU Budžeta komisijā un Senātā 
tiek izskatīti pārskati par projektu 
īstenošanu, jaunu projektu 
pieteikšanu, lai veicinātu Liepājas 

 
skat. 9.punktu 

Gada pārskats 
fakultātes Domē  
 
Gada pārskats 
Izglītības zinātņu 
institūta Zinātniskajā 
padomē  
 
Ikgadējs ziņojums 
Senātam 

PSDF dekāne 
I.Miķelsone  

 
 

Izglītības zinātņu 
institūta direktore 

A.Līdaka 
 
 
 
 
 
 

Zinātnes prorektore 
I.Ozola 



 
 

Universitātes attīstības stratēģijā 
noteikto mērķu sasniegšanu. 
 

Izpilde 2017./2018.studiju gadā 
Atskaites periodā Izglītības zinātņu institūta (IZI) pētnieku izstrādātās 12 publikācijas ir iekļautas Web of  Science datubāzē.  Saskaņā ar  Zinātniskās institūcijas – LiepU pārskatu 
2017. gadam  (Pieejams:  https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278)  pētnieki piedalījušies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ICLEL 2017 (Portugāle), 
INTED 2017 (Spānija), un starptautiskajā zinātniskajā konferencē  Šauļu Universitātē (Lietuva). Zinātniskās darbības finansēšanai ir izmantoti zinātniskās darbības attīstībai 
paredzētie līdzekļi saskaņā ar LiepU nolikumu. 
 Atskaites periodā īstenotie projekti: Valsts pētījumu programma „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTEREHI”, Nr 
10-4/VPP-8/7; (2014. – 2017.), programmas izpildītāji: RTA Personības socializācijas pētījumu institūts, RTU Tālmācības studiju centrs, LU Pedagoģijas zinātniskais institūts, LiepU 
Izglītības zinātņu institūts; ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1/16/1/002; (2017. - 2019.), finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs, LiepU – 
sadarbības partneris. 
Sadarbība un internacionalizācija 

11. Tā kā studiju virziena starptautiskā 
akadēmiskā personāla procentuālais 
apmērs neatbilst Latvijas tiesību 
aktos noteiktajam (5%), 
jāpaaugstina vieslektoru un 
sadarbības projektu skaits. 

Precizēta LiepU stratēģija 2016.-
2020.gadam. 
 
Izstrādāt Rīcības plānu stratēģijas 
mērķu sasniegšanai 2017.-
2019.gadam 

IZM saskaņota stratēģija 
 
 
Senātā apstiprinātais Rīcības plāns 

2017.gada jūnijs 
 

2017.gada novembris 

Rektore  
D.Markus 

 
Rektore 

D.Markus 
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Internacionalizācijas plāns apstiprināts Senātā 27.11.2017. Plāns aktualizēts un  izvērtēts Senātā 16.04.2018.Plāni pieejami Senāta protokolu pielikumos. 
Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

12. Ekspertu grupa uzskata, ka LiepU ir 
jāizstrādā iekšējā kvalitātes 
nodrošināšanas sistēma, lai sekmētu 
un uzraudzītu mērķu sasniegšanu, 
kas saistīti ar studiju virziena un tam 
atbilstošo studiju programmu 
attīstību un pilnveidi. Jābūt ciešai 
sasaistei ar plānotajiem studiju 
rezultātiem, kā arī attiecīgajiem 
kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmeņiem un to aprakstiem. To 
savukārt nodrošinātu šim studiju 
virzienam atbilstošo studiju 
programmu ikgadējas uzraudzības 
procesa un struktūras izveide. 

Pilnveidot esošo iekšējo kvalitātes 
vadības sistēmu, lai sekmētu un 
uzraudzītu studiju virziena un studiju 
programmas mērķu sasniegšanu, 
atbilstoši plānotajiem studiju 
rezultātiem, kā arī attiecīgajiem 
kvalifikācijas ietvarstruktūras 
līmeņiem un to aprakstiem. 
Uzlabot studiju virzienam  atbilstošo 
studiju programmu ikgadējās 
uzraudzības procesus. 

Pilnveidota iekšējas kvalitātes vadības 
sistēma. 
 
 
 
 
 
 
Uzlaboti studiju virzienam atbilstošo 
studiju programmu ikgadējās uzraudzības 
procesi. 
 

2018.gada jūnijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitātes vadības 
sistēmas vadītāja 

D.Ercuma 
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2018. gada oktobrī uzsākta projekta SAM 8.2.3. īstenošana -  “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē, 8.2.3.0/18/A/017”.  Projekta ietvaros tiks veikts esošo studiju 
programmu struktūras un satura izvērtējums, uz kura pamata tiks izstrādāts detalizēts Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns t.sk. esošo kursu pārskatīšana un inovatīvu kursu, t.sk. 



 
 

esošo studiju kursu pārskatīšana un inovatīvu kursu, moduļu izveide, ietverot monitoringa sistēmas (tostarp, indikatoru sistēmu studiju kvalitātes novērtēšanai), un Starpnozaru studiju 
programmu padomju izveidei. Projekta ietvaros paredzēts veikt esošās kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšanu,  kvalitātes vadības sistēmas pilnveides koncepcijas izstrādi un ieviešanu. 
Projekta īstenošanas laiks- līdz 2021. gada 31. decembrim. 
Papildu ieteikumi 

13. Iekļaut bibliotēkas resursos bērnu 
literatūru, lai studējošie šos resursus 
varētu izmantot, studējot dažādus 
mācību priekšmetus, kas būs jāmāca 
skolās, pirms prakses. 

Pārskatīt studiju virzienam atbilstošās 
literatūras resursus un papildināt 
esošos LiepU bibliotēkā. 

Pārskatīti un papildināti bibliotēkas 
resursi mācību priekšmetu metodikās. 
Regulāra informācija par 
papildinājumiem.  

2018.gads Bibliotēkas 
direktore 

L.Krūmiņa 

14. Pilnveidot speciālo telpu lietojumu 
arī turpmāk, kurās ir bagātīgi 
resursi, lai apgūtu dažādus mācību 
priekšmetus, kas būs jāmāca skolās, 
piemēram, mūzika, sports, vizuālā 
māksla, rakstītprasme u.c. 

Pārskatīt studiju virzienam atbilstošo 
speciālo telpu lietojumu visās studiju 
virziena realizācijā iesaistītajās 
fakultātēs un papildināt to resursus. 

Iekārtotas telpas un pilnveidots metodiski 
materiālais nodrošinājums.  

2019. gads Studiju prorektore 
M.Zeltiņa 

15. Veicināt sadarbību ar skolām, lai 
sadarbībā tās varētu papildināt viena 
otru. 

Turpināta sadarbība ar Liepājas un 
Liepājas reģiona skolām un Izglītības 
pārvaldēm. 

Izveidots studentu aizvietošanas dienests. 
Nodrošinātas studentu brīvprātīgā darba 
iespējas izglītības iestādēs. 

2018.gads PSDF dekāne 
I.Miķelsone 

16. Īstenot iespējas profesionālajā 
saziņā starp universitātes 
mācībspēkiem un skolotājiem, 
ieskaitot apmācību un profesionālās 
izaugsmes aktivitātes mentoriem 
skolās vai ar skolotājiem, kas 
iesaistās sadarbībā, lai iegūtu 
prasmes un zināšanas, veiksmīgi 
atbalstot studējošos viņu prakses 
laikā. 
Tā kā praksei studējošā vispārējās 
kvalifikācijas ieguvē ir liela nozīme, 
prakses pieejai ir jābūt vēl vairāk 
saskaņotai, ieskaitot sagatavošanos 
tai un nodarbības studējošajiem pēc 
prakses. 

Tiek konkretizēts Nolikums par 
praksēm. 
Atbilstoši darba tirgus prasībām, tiek 
izvērtēta studiju satura un prakšu 
uzdevumu saskaņotība, respektējot 
pētniecisko aspektu. 

Ir precizēta un atklāta trīspusējā 
sadarbība un atbildība (students-docētājs-
mentors). 
Atbilstoši studiju rezultātiem, tiek 
nodrošināta atgriezeniskā saikne un 
refleksija. 
 

2019.gads PSDF dekāne 
I.Miķelsone 
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Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS procedūru A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. Komplektēšana notiek pēc LiepU 
mācībspēku un pētnieku pieprasījumiem. Mācībspēku pasūtījumi bērnu literatūras iegādei joprojām nav pietiekamā apjomā. 

Īstenots SAM  projekts Nr.8.1.1.0/17/I/008 “Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija”, kā rezultātā LiepU ēkā Lielā ielā 14 ir palielinājies speciāli iekārtoto telpu 
skaits ( mākslas, dabaszinātņu laboratorijas, dabas vēstniecība u.c.), kā arī izremontētas un atbilstoši aprīkotas esošās telpas (sporta zāle, datorklases ). 
 



 
 

 


