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1. Studiju virziena raksturojums 

1. 1. 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 saskaņotas ar  Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF) 
attīstības plānu. 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. 

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. 

Filozofiskais aspekts: 
 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, sociālās labklājības, 
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 sociālā darba izglītības 
nacionālajām iezīmēm, sabiedrības sociokultūras 
aspektiem un attīstības tendencēm vienotajā Eiropas 
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 

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 ieguldījumu sociālo 
problēmu risināšanā, dzīves kvalitātes uzturēšanā un 
konkurētspējas nodrošināšanā savas un nākamo paaudžu 



ilgtspējīgu attīstību. 
Vērtības 
Cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija.  

ilgtspējīgā attīstībā. 
Virzienā iekļauto programmu īstenošana nodrošina 
studentiem zinātniskās pētniecības aktualizāciju, radot 
plašu izpratni par pētījumu metodoloģijas daudzveidību; 
profesionālās un zinātniskās izaugsmes iespējas, iegūstot 
bakalaura un maģistra grādu sociālajā darbā; sekmē 
zinātniskās pētniecības un sociālā darba teoriju tālāku 
attīstību, kas nodrošina sociālā darba prakses 
pilnveidošanu dažādos izglītības līmeņos. 

 

2017./2018. studiju gadā stratēģija nav mainījusies. 

 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 
 

2013.gada 18. jūlijā izsniegta studiju virziena „Sociālā labklājība” akreditācijas lapa 
(Nr.104,18.07.2013), kas pamatojoties uz Studiju akreditācijas komisijas sēdes lēmumu Nr.106, 
2013.gada 5.jūnijā, dod tiesības īstenot akreditētajā studiju virzienā  šādas studiju programmas: 

- 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmu 
„Sociālais darbinieks” (kods 42762) 

- 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programmu 
„Sociālais darbs” (kods 47762). 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” programmas īsteno LiepU PSDF sadarbībā ar Dabas un 
inženierzinātņu fakultātes, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes, Vadības un sociālo zinātņu 
fakultātes mācībspēkiem. 
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,  Profesionālā sociālā darba 
attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 
LR Labklājības ministrijas politikas plānošanas dokumentā „Profesionāla sociālā darba attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”1 ir norādīts, ka sociālajos dienestos nodarbināto sociālā darba 
speciālistu skaits un kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. ”Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”2 noteiktais kritērijs par sociālā darba speciālistu skaitu 
sociālajos dienestos attiecībā pret iedzīvotāju skaitu pašvaldībā ir izpildīts tikai par 58%.  
Ņemot vērā to, ka Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem ir arī globāls ietvars, lielākais 
izaicinājums izglītībā ir esošo sociālā darba 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 

                                                
1 MK rīkojums Nr. 652 „Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 
http://likumi.lv/doc.php?id=263299 
2 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 01.01.2003. http://likumi.lv/doc.php?id=68488 



līmeņa sadarbību un mobilitāti. Formālajā izglītībā tas veicinās profesionālo kvalifikāciju ieguvušo 
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, sociālo 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 pašvaldības, gan 
nevalstiskajām organizācijām. Būtisks ir arī mūsdienu sabiedrības tīklojums, kas veicina studējošo un 
docētāju mobilitāti nacionālā un starptautiskā mērogā. 
 
2017./2018. studiju gadā nav izmaiņas 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

 

Darba tirgus situācijas analīze 

LiepU nodrošina sociālā darba bāzes izglītību un kvalitatīvu zināšanu apguvi sociālās labklājības 
jomā. Studiju process ir organizēts moduļos, tie  ir problēmbalstīti un uz pozitīvu risinājumu virzīti, 
kas nodrošina prasmes sociālā gadījuma vadīšanā un absolventu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū. 
Studiju procesā tiek nodrošināta sekmīga prakses un teorijas mijiedarbība.  
LiepU studiju virziens „Sociālā labklājība” ir vienīgais Kurzemes reģionā, kas sagatavo sociālā darba 
speciālistus. Absolventu iespējas darba tirgū nosaka sociālo institūciju pieprasījums pēc sociālajiem 
darbiniekiem, kas darba tirgū vēl joprojām ir lielāks nekā piedāvājums. Arī LM dati liecina, ka valstī 
apmmēram 10 % sociālā darba speciālisti ir ar neatbilstošu izglītību3. 
Sociālo darbinieku nepieciešamību nosaka arī sociālo darbinieku skaits un sociāli demogrāfiskais 
portrets sociālajos dienestos.  Latvijā liels skaits sociālo darbinieku ir pensijas un pirmspensijas 
vecumā, kā arī tuvāko 10 gadu laikā liels skaits esošo sociālo darbinieku būs pensionēšanās vai 
pirmspensijas vecumā4.  
LM  viens no prioritārajiem mērķis ir panākt, lai līdz 2020.gadam varētu nodrošināt normatīvajos 
aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz kvalificētu sociālā darba speciālistu skaitu, kā arī, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu profesionālā sociālā darba attīstību. Tam nepieciešams ik gadu Latvijas 
augstskolās pirmajā kursā uzņemt 205 studentus, t.sk. 150 pamata studijās, 50 maģistrantus un 5 
doktorantus.  

“ Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas 
rezultāti un to analīze”5 gala ziņojumā norādīts, ka savas profesionālās kompetences 
pilnveidei sociālā darba speciālisti dod priekšroku tādām mācībām, kurās teorētiskās 
nodarbības tiek papildinātas ar būtisku praktisko nodarbību un treniņu apjomu. Studiju 
programmas ir veidotas atbilstoši šīm vajadzībām, taču varētu vēl domāt par praktisko 
nodarbību palielināšanu.   

Tā kā ar 2015.gadu uzsākta jauna sociālā pakalpojuma sniegšana - sociālās rehabilitācijas 
nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām 

                                                
3 Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociāla darba politikas jomā. 
http://www.lm.gov.lv/text/2399 
4 Starpziņojums par sociālā darba raksturojumu Latvijā 2010./2011.gadā un tā analīzi 
http://www.lm.gov.lv/text/2399/. 
5 http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/faili/5_gala_zinojums_saskanots.pdf 



personām, kā arī aktualizējies deinstitucionalizācijas jautājums attiecībā uz šādām mērķgrupām: (1) 
bērnu aprūpes iestādē esošie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni; (2) bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuri atrodas ģimenē, un viņu likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji; (3) pilngadīgas 
personas ar garīga rakstura traucējumiem (Latvijas Republikas Labklājības ministrijas aktualitātes 
sociālajā nozarē un projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"), tad sociālā darbinieka 
pieprasījums darba tirgū pieaug un nostiprinās.  

Vajadzību pēc sociālajiem darbiniekiem darba tirgū nosaka arī demogrāfiskie izaicinājumi 
(sabiedrības novecošanās, dzimstības un darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās, 
migrācija), jo prognozējamais darbaspēka trūkums vidējā termiņā, augstie nabadzības un 
sociālās atstumtības rādītāji un ierobežotie valsts un pašvaldību finanšu resursi ir tie faktori, 
kas nosaka nepieciešamību plānot tādu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas būtu vērsta uz 
indivīda sociālā un ekonomiskā potenciāla maksimālu atjaunošanu un viņa integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū6. 
Attīstoties sociālai uzņēmējdarbībai  būtisks jauns izaicinājums sociālajiem darbiniekiem  ir 
spēja tajā darboties ar mērķi radīt inovācijas daudzdimensionalitātei  cilvēkresursu attīstībā7.  
Studiju virziena ietvaros īstenotās studiju programmas un studiju kursi tiek pilnveidoti atbilstoši darba 
devēju vēlmēm, attīstības tendencēm zinātnē un praksē un tiek respektēta sociālās labklājības virziena 
specifika, kas nosaka studiju programmu attīstību un nozīmi atbilstoši studiju virziena kopējai virzībai 
uz Latvijas sociālās labklājības sistēmas nodrošināšanu ar kvalificētu un profesionālu sociālo 
darbinieku, sociālās labklājības virzienam pakļauto institūciju vadītāju un sociālās politikas veidotāju 
sagatavošanu, tādējādi paplašinot absolventu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinot valsts un 
reģionālās intereses. 
Apkopojot absolventu aptaujas, var secināt, ka studiju virziena programmu absolventi ir nodarbināti 
gan valsts, gan pašvaldības, gan nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas sociālās labklājības jomā, 
tai skaitā, Kurzemes reģiona novadu pašvaldību sociālajos dienestos, Sociālās aprūpes centros un ar 
klīnisko sociālo darbu saistītajās institūcijās (Ventspils, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, 
Grobiņas, Kuldīgas, Durbes, Rojas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, 
Vaiņodes, Talsu u.c., kā arī veic klīnisko sociālo darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā un 
Ziemeļkurzemes Reģionālajā slimnīcā), gan arī Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionu sociālajos 
dienestos. Absolventi norāda, ka iegūto zināšanu un prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām. 
Darba devēji vairumā gadījumu (studējošā prakses novērtējuma anketa) pozitīvi vērtē studentu 
teorētiskās zināšanas un norāda uz to, ka studiju programmas mērķi tiek sasniegti, taču ieteikumos 
aktualizē nepieciešamību vairāk studentu sagatavošanā akcentēt teorijas un prakses vienotību. 
Absolventu viedokļi saskan ar darba devēju viedokļiem, norādot uz nepieciešamību paaugstināt 
praktisko nodarbību (praktisko, laboratorijas darbu) un labās prakses piemēru īpatsvaru, akcentējot 
saikni ar izvēlēto profesiju.  

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” SVID analīze (skatīt 2. tabulu) veikta pamatojoties uz: 1) 
LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam, 2) studiju virzienā iekļauto studiju programmu 
pašnovērtējumiem. 

2. tabula 
Studiju virziena SVID analīze 

 

                                                
6 Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 
7 Koncepcijas "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā" (MK 30.10.2014. rīk. Nr. 618). 



IEKŠĒJIE FAKTORI 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Regulāra studiju procesa kvalitātes uzlabošanā, 
veicinot pedagogu un studējošo sadarbību,\.  
Docētāju kvalifikācijas pilnveide, darbojoties 
projektos, piedaloties zinātniskās konferencēs. 
Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas  un citu 
valsts un pašvaldību institūcijām (Liepājas 
pilsētas domi, Liepājas pilsētas domes Sociālo 
dienestu un tā pakļautībā esošajām institūcijām, 
Valsts Probācijas dienesta Liepājas filiāli, 
„Kurzemes Vārdu” u. c.).un NVO prakšu 
realizēšanā. 
Zinātnisko atziņu un pētniecības popularizēšana. 
Pašvaldības finansiāls atbalsts vieslektoru 
piesaistei studiju procesā.  
LiepU IZI pētnieku reģionālā un starptautiskā 
darbība izglītības zinātņu un sociālās labklājības 
jomas zinātniskajā pētniecībā. 

Maza studentu iesaistīšanās zinātniski 
pētnieciskajā darbībā. 
Ierobežotas svešvalodas zināšanas studentiem, kas 
mazina LiepU bibliotēkā pieejamās zinātniskās 
literatūras izmantošanu un kavē mobilitāti. 
Nepietiekošs materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums. 
Nelielais budžeta vietu skaits un studiju maksa. 
LiepU zinātniskā personāla novecošanās. Jaunu 
zinātņu doktoru sagatavošanas un piesaistes 
nepietiekama intensitāte. 

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

ĀRĒJIE FAKTORI 
IESPĒJAS DRAUDI 

Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 
Mūžizglītības un tālākizglītības kursu izstrāde un 
pilnveide. 
Vietējās pašvaldības atbalsts studentu prakses vietu 
nodrošināšanai. 
Papildināt zināšanas ERASMUS programmas 
ietvaros ārzemju augstskolās. 
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. 
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 publiskošana. 

Valsts budžeta vietu skaita samazinājums sociālās 
labklājības jomas programmās, kas ilgtermiņā 
neveicinās sociālo problēmu savlaicīgu konstatēšanu 
un risināšanu..  
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. 
 

 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
 

Studiju virziens „Sociālā labklājība” tiek īstenots Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē 
(bakalaura un maģistra studiju līmenī). Fakultātē virziena administrēšanā atbildīgās personas ir 
fakultātes dekāns, studiju virziena vadītāja un programmu direktores. „Sociālās labklājības” virziena 
īstenošanā nozīmīga ir sadarbība ar Izglītības zinātņu institūta (IZI ) Sociālā darba studiju un 



pētniecības centru. Sadarbības rezultātā tiek īstenotas ikgadējās sociālā darba konferences, kurās 
piedalās studentu, jomas mācībspēki, absolventi un profesionāļi- prakšu vadītāji. 

Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem dokumentiem, kuri 
reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības. 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 
īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības darbības 

nodrošināšanai. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datu bāzu 
abonēšanai 

 
LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžetā, ko veido augstskolas ienākošie 
un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. Finanšu resursi veidojas no: 

 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. 
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 datu bāžu 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. 
Katrai studiju programmai, kura iekļauta studiju virzienā, ir veikta studiju programmas izmaksu 
kalkulācija (skatīt 18.3. punktus studiju programmu raksturojumos). 
LiepU piešķirtais finansējums PSDF tiek izlietots šādām pozīcijām: 

1) docētāju dalībai starptautiskās konferencēs (gan Latvijā, gan ārzemēs), kas atspoguļojas 
ikgadējās zinātniski pētnieciskās darbības sasniegumu un radošās darbības atskaitēs, tādējādi 
apliecinot finansējuma izmantošanas lietderību.  

2) atalgojuma nodrošināšanai pieaicinātajiem profesionāļiem, 
2) finansējums izmantots jaunu studiju metodisko materiālu iegādei un materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājumam iespēju robežās. 



Studiju programmas īstenošanai ik gadu tiek piešķirti līdzekļi no Liepājas pilsētas Domes atbalsta 
finansējuma vieslektoru piesaistei. 

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. 
Universitātes 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 ir pieejami vairāk kā 1000 žurnāli. 
LiepU infrastruktūra nodrošināšana informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – datorklases, 
multimediji, internets, e-studiju vide Moodle (moodle.liepu.lv), bibliotēka, mācību priekšmetu 
metodikas kabineti.  
Studenti ar mācībspēkiem var sazināties, izmantojot e-pastu, Skype vai Moodle vidi. 

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. 

1.6.2. 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 ar praktiskā darba stāžu 
attiecīgajā jomā - galvenokārt tajos studiju kursos, kas saitīti ar specifiskiem nozares kursiem, tādējādi 
šo docētāju maiņa par labu pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama. 



Studiju virziena akadēmiskā personāls (skat. 3.tabulu) 2017./2018.studiju gadā nav mainījies 
raksturojums. 
 
 
 

3.tabula 

Studiju virzienā „Sociālā labklājība” docētāju  īpatsvars  

Studiju 
programma 

Doktoru 
īpatsvars 

Pieaicināto 
docētāju 
īpatsvars 

Pamatdarbā 
strādājošie 
doktori un 

maģistri 

Jaunu doktoru piesaiste 

PBSP „Sociālais 
darbinieks” 

31,4%, visi 
ievēlēti 

22,9%, visi ar 
maģistra grādu 

31,4% doktori 
45,7% maģistri 

6 zinātniskā grāda 
pretendenti 

PMSP 
„Sociālais 
darbs” 

71,4%, visi 
ievēlēti 

14,3%, visi ar 
maģistra grādu 

71,4 % doktori 
14,3 maģistri 

1 doktorants 
1 zinātniskā grāda 

pretendents 
 

Studiju virziena realizācijai pieaicinātie docētāji docē galvenokārt specifiskos nozares kursus, 
piemēram, Diana Bikova (Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas 
vadītāja) – docē kursu „Sociālais darbs ar indivīdu” ( 1KP), Madara Lapsa (Liepājas pilsētas domes 
Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra vadītāja) docē studiju kursu „ Atkarību profilakse” (1 
KP), Uldis Novickis (Liepājas pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks) vada kursu 
„Kriminoloģija un devianta uzvedība” (2KP) un „ Tiesu un cietumu sistēma” (1KP), Maija Agatina 
(Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Personu ar garīga rakstura traucējumiem dienas centra 
vadītāja un sociālais darbinieks darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem) docē kursu „Cilvēku 
tirdzniecība” (1 KP) u.c.  

2017./2018. studiju gadā vidēji studiju virziena realizācijā ir iesaistīti 62.8% pamatdarbā strādājošie 
mācībspēki. 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju 
virziena ietvaros 

 
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. 

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, taču ir 
veicinājis starptautiski citējamu publikāciju stabilitāti vairākos LiepU pētniecības virzienos, arī 
izglītības zinātnēs.  

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.  

 



LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā un radošā darbība tiek veikta saskaņā ar Zinātniskās darbības 
stratēģijā 2016.–2020. gadam noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.  

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 pieejams https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278 
Tā kā studiju virziena realizācijā ir iesaistītas visas LiepU fakultātes, tad arī zinātniskās pētījuma 
jomas ir plaša spektra, piem., humanitārās zinātnes, informātika, kā arī vadības un 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, I.Miķelsone, 
L.Pavītola, D.Bethere, P.Jurs u.c. 

Arī studiju virziena darbā iesaistītie profesionāļi ir iesaistījušies gan starptautisku projektu 
aktivitātēs, gan arī reflektē savu profesionālo pieredzi starptautiskās publikācijās, piem., D.Bikova, 
V.Vītola, M.Lapsa u.c., savukārt, I.Kalniņa iesaistījusies projektu aktivitātēs gan kā to vadītāja, gan 
dalībniece. 

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 sociālo problēmu kontekstā 
saistībā ar izvēlēto kvalifikāciju. Pētījumi gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši 
studiju programmu specifikai un atspoguļo konkrētus sociālā darba aspektus saistībā ar studiju 
programmas izvirzītajiem mērķiem. 

Daļēji ir īstenota studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību. Inovatīvu 
tēmu un praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā ar mācībspēku zinātnisko darbību tiek 
īstenota bakalaura un maģistra darbos. 

Nozīmīgākie nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskie projekti, kas realizēti atskaites 
periodā, iesaistoties gan studentiem, gan docētājiem, ir atspoguļoti 6.tabulā. 

 
 

Būtiskākie atskaites periodā realizētie projekti 
 

2015/2016 
 
Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001.Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam”. Īstenošanas periods 2015.janvāris – 2012. decembris. Projekta mērķis ir 
veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū. Projektā tiek īstenota 160 stundu 
programma  Sociālā aprūpe, projektu vadība,  noliktavu pārziņi, grāmatvedība. ( SIA “Profesionālās 
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs”,  Komplekss Citadele “SIA Profesionālo studiju 
skola Citadele”). 

 
2016/2017 
 
ERASMUS IP Intercultural Education for Sustainability – wise education for a decent life (IES) 
(2014). LiepU sadarbības partneris. Projektā iesaistītais  akadēmiskais personāls: Svetlana Lanka, 
Anita Līdaka. Iesaistīte studējošie/ jomas profesionāļi: Dāvis Grietēns(PMSP „Sociālais darbs”), 
Sanita Greiere (PBSP) „Sociālais darbinieks” 
 
Erasmus+ KA2 Partnerības projekts Enhancing quality in ECEC through participation ECEC (Early 
childhood education and care) (2015 – 2017). LiepU – sadarbības partneris. Projektā iesaistītais 
akadēmiskais personāls: Linda Pavītola. 



 
Erasmus+ KA2 Project Infinitus (2014 – 2016) (Nr. KA200-2014-005).  LiepU – sadarbības partneris. 
Projektā iesaistītais akadēmiskais personāls: Dina Bethere, Ingūna Griškēviča. 
 
„Erasmus+“ programme, KA2.  Strategic partnership Project  “Improving the initial education of adult 
immigrants”, /Actonime: 2IMINED, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223. LiepU – sadarbības partneris. 
Projektā iesaistītais akadēmiskais personāls: Svetlana Lanka, Pāvels Jurs, Madara Priedoliņa. 
 
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. Projektā 
iesaistītais akadēmiskais personāls: Gundega Tomele 
 
Projekts „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001. Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.2.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1.pasākums 
“Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības 
veicināšanai”. Īstenošanas periods no  02.01.2014. - 30.06.2018. Projekta mērķis - 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. 
 
2017/2018 
 
Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās 
iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTEREHI (2014 – 2017) (Nr 10-4/VPP-8/7). LiepU – 
sadarbības partneris. Projektā iesaistītais akadēmiskais personāls: Dina Bethere, vadošā pētniece. 
 
Starptautisks projekts STROM II “Strengthening the work of municipalities in the work against 
trafficking in human beings”./“Stiprinot pašvaldību lomu darbā cīņai pret cilvēku tirdzniecību”. 
Laiks: 2017. gada marts- oktobris. LiepU – sadarbības partneris Liepājas pilsētas domei. Projektā 
iesaistītais akadēmiskais personāls: Svetlana Lanka. 
 
Projekts „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001. Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.2.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1.pasākums 
“Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības 
veicināšanai”. Īstenošanas periods no  02.01.2014. - 30.06.2018. Projekta mērķis - 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. 

Projektā tiek īstenota 160 st. programma Sociālā aprūpe, projektu vadība, noliktavu pārziņi, 
grāmatvedība,  kurās es darbojos. ( SIA “Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas 
centrs”,  Komplekss Citadele “SIA Profesionālo studiju skola Citadele”).  

Projekts Nr. 9.1.1.2/15/I/001 „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” .9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākums 
“Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi”. Īstenošanas periods 2015.gada decembris līdz 
2021.gada 31.decembrim. Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku 
iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, 
mazinot sociālās atstumtības riskus. Projekts tiek īstenots 160 st. Motivācijas programma 12 cilvēku 
grupai. Pēc tam mentora pakalpojumi individuāli ( 2 konsultācijas mēnesī – ne vairāk kā 6 cilvēki 
katram mentoram. Komplekss Citadele “SIA Profesionālo studiju skola Citadele”). 

 



1.8. Informācija par ārējiem sakariem 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 
Studiju virziena ietvaros turpinās ilggadēja sadarbība ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu un tā pakļautībā esošajām institūcijām – ne tikai prakšu 
nodrošināšanā, bet arī piedaloties dažādās aktivitātēs: 

1. 2015. gada 16.decembrī, 2017. gada decembrī  - mācībspēki S.Lanka un J.Grava kopā ar studiju programmas „Sociālais darbinieks” un 
studiju programmas „Skolotājs” /pirmsskolas izglītības skolotājs/ studentiem organizēja un novadīja Ziemassvētku pasākumu; 2015.gada 30.martā 
Lieldienu pasākumu mājas (Flotes ielā 14) bērniem un mājas iedzīvotājiem. .  

2. 2014./2015., 2015./ 2016., 2016./2017. 2017./2018. studiju gadā I. Vereščagina turpina darboties Labklājības ministrijas Sociālā darba 
speciālistu sadarbības padomē. 

4. 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 

   
Konferences 
„3.Starptautiskā 
mūžizglītības un vadības 
konferencē” partneris/ 
 „3nd International 
conference on Lifelong 
Learning and Leadership 
for All” (ICLEL), Vroclava 
(Polija) 

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.  Projekts “Sievietes un bērni 
–droši savā pilsētā (“Drošā 
pilsēta”)  

Līdzdalība Interreg V-A Latvija – Lietuva programma 2014. -2020. projekta “Sievietes un bērni –
droši savā pilsētā (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLi -392. Docētāji projekta ietvaros tiek iesaistīti 
pilsētu pašvaldību pieredzes izzināšanā,  kas sniedz iespēju pilnveidot studiju saturu. 



3.  Liepājas pilsētas 
domes Sociālais 
dienests 

Prakšu vietu nodrošināšana 
studējošajiem 
 
 
Profesionālā pilnveide 

Noslēgts abpusējs līgums, kas ļauj realizēt sociālās labklājības jomā studējošo prakses visās Liepājas 
pilsētas domes Sociālā dienesta un tā pakļautībā esošajās institūcijās. 
 
 
Līdzdalība semināros “Cilvēku tirdzniecības novēršana”; 
Konference “Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā 

4.  Nodibinājums 
„Centrs  Dardedze” 

Prakšu vietu nodrošināšana 
studējošajiem 

Noslēgts abpusējs līgums, kas ļauj realizēt sociālās labklājības jomā studējošo prakses Nodibinājums 
„Centrs  Dardedze” 

5.  Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 

Prakšu vietu un pētījumu 
veikšanas nodrošināšana 
studējošajiem 

Noslēgts abpusējs līgums, kas ļauj realizēt sociālās labklājības jomā studējošo prakses un pētījumu 
veikšanu Valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme” un tā pakļautībā esošajās institūcijās 

6.  Liepājas Neredzīgo 
biedrība 

Prakšu vietu 
nodrošinājums, 
Profesonālā tālākizglītība. 

Docētāju līdzdalība semināru ciklā “Kompetencēs balstīta biedrību darbības attīstība sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, strapinstitucionālās sadarbības nodrošināšanā un sociālā uzņēmējdarbībā”. 

Sadarbība ar ārvalstu augstskolām 
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, asociācijām 

7.  Baltijas 
rehabilitācijas 
centrs “Dižvanagi” 

Prakšu vietas 
nodrošināšana 
Sadarbība konferenču 
organizēšanā 

 
 
“Pirmā Baltjas valstu Paliatīvās aprūpes vasaras konference 2018” 

1.8.2. 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 (pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf ). 

 



Atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijai par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā 
(1997), LiepU ir izstrādātas 3 KVS procedūras apmaiņas programmas realizēšanai: 
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. 

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie 
rādītāji 

 

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. 
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 „Sociālā labklājība” piedāvā studiju kursus „Sociālais darbs pasaulē”; „Sociālā psiholoģija” 
un „Sociālais darbs ar grupu”.  

 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), 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, P.Jurs, M.Priedoliņa), Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und 
Pädiatrische Fortbildung (starptautiska sadarbība izglītības un zinātnes jomā – G. Tomele). 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.  
 



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

  

Pārskata 
periods 

Akadēmiskā 
personāla pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Augstskola, uz kuru pārstāvis 
devies 

Apmaiņas mērķis 

 2016./2017. 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 

  Anita Līdaka Koimbras Universitāte (Portugāle) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 
  Svetlana Lanka Koimbras Universitāte (Portugāle) Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu 
2017./2018. Nav    

    
Studiju virziena akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes   

Pārskata 
periods 

Pētnieka/ 
vieslektora vārds, 

uzvārds 

Augstskola, no kuras ir 
pētnieks/vieslektors 

Apmaiņas mērķis 

 2016./2017. 
Carlos de Sousa 
Reis 

Koimbras Universitāte (Portugāle) Lasīt lekcijas skolotāju izglītības un sociālās labklājības jomas  studentiem  

2017./2018. Nav   

Studiju virziena studējošo izejošās mobilitātes 

Pārskata periods 
Studējošā vārds, 

uzvārds 
Augstskola Mērķis 



 2017./2018. Vents Tiltiņš Veliko Tornova Universitāte (Bulgārija) 
Studijas sociālā draba studiju programmā no 10.02.2018.-
01.07.2018.  

 

 

 

 

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

Skatīt 8. tabulu 
8. tabula 

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

1. Sadarbība savstarpējā mācībspēku apmaiņā un 
zinātniskās pētniecības procesos. 

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 
Klaipēdas Valsts koledža (Lietuva) 
Svētā Kirila un Svētā Metodija Universitāte Veļiko Tarnovo (Bulgārija) 
Lietuvas Izglītības universitāte (Lietuva) 
Stanislava Staszina valsts augstākās izglītības skola Pilā (Polija) 
Varnas Ekonomikas augstskola (Bulgārija) 
Šauļu Valsts koledža (Lietuva) 
Marijampoles koledža (Lietuva) 

2. 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. 
 

 

 



1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 
Nav.
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1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 
iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas 

nepārtraukta darbība 
 

LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentu un iekšējo kvalitātes vadības 
sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam.  

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. 

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. 

 

1.9.2. 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 
9. 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. 

9. tabula 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām 

 
ESG kritērijs LiepU Senāta apstiprinātais 

dokuments / rektora rīkojums 
KVS procedūra 

1.1.Augstskolā
m jābūt QA 
politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-
2020 

https://www.liepu.lv/uploads/files/Li
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epU_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.Studentcent
rēta mācīšanās, 
pasniegšana un 
nevērtēšana 

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

  

 

 

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 

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

 

Noteikumi par mācībspēku un 
studējošo savstarpējiem 
pienākumiem un tiesībām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i  

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 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/uznemsan
as-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  

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

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 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/noteikum
i  

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošajiem 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i  

 

Noteikumi par praksi LiepU 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i  

 

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  

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, 
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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 

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/noteikum
i  

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai 
Liepājas Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i  

 

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

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.Akadēmisk
ais personāls  
Standarts: 
augstskolām 
jānodrošina savu 
pasniedzēju 
kompetence. 
Procedūrām 
savu 

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) 
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pasniedzēju 
pieņemšanai 
darbā jābūt 
taisnīgām un 
atklātām. 
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/aktuali
tates 

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

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

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

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.) 

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

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. 

 

1.8. Par augstskolas darbību - vadības Vadības pārskats.  
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Sabiedrības 
informēšana 

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/uznemsan
as-noteikumi 

programmu sagaidāmajiem 
rezultātiem un piešķiramo 
kvalifikāciju: 

https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstud
ijas 
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakums
kolas-un-pamatskolas-macibu-
prieksmetu-skolotajs  

https://www.liepu.lv/lv/265/magistra
ntura  

https://www.liepu.lv/lv/279/doktoran
tura  

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

Kārtība studiju kursu atzīšanai 
Liepājas Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i   
Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum
i  

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  

 

 

 

 

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/ studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. 

1.9. 
Programmu 

Studiju virzienu pašnovērtējuma 
ziņojumi 

VS-1-I Studentu vispārējās apmierinātības 
mērīšana  
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apsekošana un 
regulāra 
pārbaude  
Standarts: 
augstskolas 
periodiski 
izvērtē 
programmas, lai 
pārliecinātos, ka 
tās sasniedz 
mērķus un, ka 
tās atbilst 
studentu un 
sabiedrības 
vajadzībām. 

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

 

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. 

 

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

 
Studiju programmu likvidēšanas gadījumā LiepU ir noslēgusi līgumu ar Baltijas 

psiholoģijas un menedžmenta augstskolu, kas realizē līdzīgas studiju programmas, kas 
apliecina, ka studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā augstskolā. 
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Liepājas Universitāte 
 
 

 
 
 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas “Sociālais darbinieks” 

 
(kods 42762 ) 

 
Studiju programmas pašnovērtējums 

par : 
2017./2018. studiju gadu 
2016./2017. studiju gadu 
2015./2016.studiju gadu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liepāja 2019 
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1. Studiju programmas raksturojums 
1.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 
 

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais 
darbinieks” 

 (Kods 42 762) 
 

Liepājas Universitātē Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē tiek realizēta otrā līmeņa 
profesionālā bakalaura izglītības studiju programma „Sociālais darbinieks”. Programma 
ietverta LiepU studiju virzienā „Sociālā labklājība”. Virziens un bakalaura programma 
„Sociālais darbinieks” akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam (akreditācijas komisijas sēde 
2013. gada 5. jūnijā, lēmums nr. 106; akreditācijas lapas Nr. 104) 
Iegūstamā kvalifikācija – sociālais darbinieks 
Iegūstamais grāds – bakalaura grāds sociālajā darbā 
 
Studiju programmas mērķis: nodrošināt uz holistisku un ilgtspējīgu attīstību virzītas 
sociālajām vajadzībām, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbilstošas profesionālā 
bakalaura sociālajā darbā studijas, sagatavojot profesionāli izglītotus, radošus, motivētus un 
konkurētspējīgus gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū profesionāļus sociālā darba veikšanai, 
spējīgus īstenot sociālā darba vērtībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.  
Uzdevumi: 

1. veicināt izpratnes veidošanos par: 
- sociālo problēmu būtību, to rašanās cēloņiem un attīstību, 
- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem, 
- labklājības sistēmu: pamatprincipiem, darbības mērķiem, sistēmas pamatelementu 

funkcionēšanu, 
- sociālā darba būtību,  
- sociālā darba modeļiem Latvijā un pasaulē,  
- sociālā darbinieka profesionālo darbību dažādos līmeņos; 

2. attīstīt profesionālās iemaņas, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, veicinot 
sociālajam darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. 
prasmju veidošanos;  
3. aktivizēt studentu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātņu teorētiskās 
nostādnes sociālā darba praksē; 
4. sniegt atbalstu studentu personības pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai 
mūžizglītības kontekstā; 
5. veicināt piederības izjūtu vienotai Eiropas izglītības telpai un prasmi konstruktīvi izvērtēt 
tās vides dažādību. 
 

1.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas rezultāti saskaņoti ar Sociālā darbinieka profesijas standartu un 
Globāliem sociālā darba  izglītības un prakses standartiem. 
Pēc studiju programmas apguves jaunie speciālisti: 

1. izprotot sociālo problēmu cēloņus un to ietekmi uz sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti 
daudzveidīgajā vidē – spēj diagnosticēt problēmu, izstrādāt priekšlikumus un, savas 
kompetences ietvaros, realizēt intervences un citus pasākumus šo problēmu 
risināšanai mikro, mezo un makro līmenī;  

2. spēj organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti indivīdu, sociālo grupu un  kopienu 
sociālo problēmu risināšanā; Spēj nodrošināt sociālā darba procesa sasaisti ar 
sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas ētiskajām normām; 
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3. spēj integrēt dažādu zinātņu teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē; 
4. prot pielietot atbilstošas sociālā darba teorijas un metodes darbā ar indivīdu, grupu vai 

sabiedrību; 
5. pārzina Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu sociālās drošības un 

cilvēktiesību jautājumos un spēj to pielietot profesionālajā darbībā; 
6. izprot grupu darba pamatprincipus un prot pielietot tos praksē. Spēj izveidot 

starpprofesionāļu komandu, nodrošināt tās vadību un ilgtspējīgu funkcionēšanu; 
7. spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un modelēt uz pozitīvu rezultātu orientētu 

profesionālo darbību un noteikt prioritātes;  
8. Spēj kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību problēmu risināšanā un 

nepieciešamības gadījumā operatīvi veikt izmaiņas; 
9. prot pielietot studiju procesā apgūtās sociālā darba vadīšanas, plānošanas un 

administrēšanas iemaņas, kā arī pielietot informāciju tehnoloģijas  sociālās labklājības 
jomā un sabiedrībā notiekošo procesu izpētei, datu apkopošanai, analīzei un saziņai; 

10. spēj novērtēt sociālās politikas efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību 
iedzīvotāju vajadzībām; 

11. ir pašmotivēts un ieinteresēts savas profesionālās kompetences pilnveidei 
tālākizglītībā un karjeras veidošanā. 

 
 

1.3.Uzņemšanas noteikumi 
Vidējā izglītība. 
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004.gada: 

CE latviešu valodā 
CE vai STIP (starptautiskās institūcijas pārbaudījums) svešvalodā 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada, personām ar īpašām vajadzībām 
un ārvalstu personām: 

GA vai CE latviešu valodā 
GA vai CE vai STIP (starptautiskās institūcijas pārbaudījums) svešvalodā 

Papildu (visiem reflektantiem): 
GA latviešu valodā 
GA svešvalodā 
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1.4.Studiju programmas plāns 

-/E   Tipveida plāns: Studiju programma Sociālais darbinieks   
                                 

Nr
. Studiju kursa nosaukums 

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 

KR
P 

Pilna laika klātienes studijas 

KR
P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 
I/
E 

3. 4. 
I/
E 

5. 6. 
I/
E 

7. 8. 
I/
E 

1. 2. 
I/
E 

3. 4. 
I/
E 

5. 6. 
I/
E 

7. 8. 
I/
E 

9
. 

10
. 

I/
E 

  
Obligātās izvēles kursi A 

daļa 16                         16                                   

  Vispārizglītojošie kursi                                                           P   

1. 
Ievads profesionālajās 
studijās 1 1   I/ -                   1 1   I/ -                           

Svetlana Lanka 
Mg.sc.educ., Irīna 
Vereščagina 
Mg.soc.darbā 

2. Ievads problēmizglītībā 1 1   I/ -                   1 1   I/ -                           
Svetlana Lanka  
Mg. Sc.educ.. 

3. Sociālā psiholoģija 2 2   
E/ 

-                    2 2   
E/ 

-                            
Irina Strazdiņa, 
Dr.psych. 

4. Politoloģija 2 2   
E/ 

-                    2 2   
E/ 

-                            
Pāvels Jurs, 
Dr.paed. 

5. Filosofija 2       2   
E/ 

-              2       2   
E/ 

-                      
Zaigonis Graumanis 
Dr.phil. 

6. Reliģiju vēsture 2               2 
 -

/E       2                   2   
E/ 

-          
Zaigonis Graumanis 
Dr.phil. 

7. Latviešu valodas kultūra 2               2 
 -

/E       2                   2   
E/ 

-          
Velga Laugale 
Dr.philol. 

8. Svešvaloda/angļu/vācu 2 2   
E/ 

-                    2 2   
E/ 

-                            
Indra Kalniņa, Elita 
Balčus Mg.philol. 

  
Informācijas tehnoloģijas 
kursi                                                               

9. Informācijas tehnoloģijas 2 2   
E/ 

-                    2   2 
 -

/E                           
Inese Briška 
Mg.sc.educ. 

  KOPĀ 16 
1
0     2       4         16 8 2   2           4               
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 * I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguļo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas. 

  
 Tipveida plāns: Studiju programma   Sociālais darbinieks 

  

Nr
. Studiju kursa nosaukums 

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

St
ud

iju
 f

or
m

a 
P

/N
 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds 

KR
P 

Pilna laika klātienes studijas 

KR
P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 
I/
E 

3. 4. 
I/
E 

5. 6. 
I/
E 

7. 8. 
I/
E 

1. 2. 
I/
E 

3. 4. 
I/
E 

5. 6. 
I/
E 

7. 8. 
I/
E 

9
. 

10
. 

I/
E 

  Ierobežotās izvēles kursi                                                               

   B daļa 144                         144                                   

  
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi                                                             

  
1.modulis ''Cilvēka dzīves 
cikli''                                                               

10. 
Attīstības psiholoģijas 
teorijas 2 2   

E/ 
-                    2 2   

E/ 
-                            

Irina Strazdiņa, 
Dr.psych. 

11. 
Personības pamatvērtību 
veidošanās fenomens 2 2   

E/ 
-                    2 2   

E/ 
-                            

Anita Līdaka, 
Dr.paed.,prof. 

12. Andragoģijas pamati 2 2   
E/ 
-                    2 2   

E/ 
-                            

Ilze Miķelsone, 
Dr.paed., prof. 

13. Gerontoloģija 2 2   
E/ 
-                    2 2   

E/ 
-                            

Ilze Miķelsone, 
Dr.paed., prof. 

14. 1.moduļa ieskaites darbs 1 1   I/ -                   1   1  -/I                           

Anita Līdaka, 
Dr.paed.,prof., 
Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

  
2.modulis ''Profesionālā 

attīstība''                                                               

  
2.1.submodulis-Ievads 
soc.darbā                                                               

15. Sociālā darba vēsture 1   1  -/I                   1 1   I/ -                           

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

16. Sociālā darba teorijas 2   2 
 -
/E                   2   2 

 -
/E                           

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 
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17. Sociālais darbs pasaulē 2   2 
 -
/E                   2   2 

 -
/E                           

Vinita Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

18. Sociālā likumdošana 3   3 
 -
/E                   3   3 

 -
/E                           

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  
2.2. submodulis -Soc.darba 
process                                                               

19. 

Sociālā darba 
modeļi,sistēmteorija,metode
s 3   3 

 -
/E                   3   3 

 -
/E                           

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

20. Sociālais darbs ar indivīdu 2   2 
 -
/E                   2   2 

 -
/E                           

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ.,    
Diana Bikova, 
Prof.mg.soc.darbā 

21. Sociālais darbs ar grupu 2   2 
 -
/E                   2   2 

 -
/E                           

Vinita Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

22. 
2.1.2.2.submoduļa ieskaites 
darbs 1   1  -/I                   1   1  -/I                           

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ., Vinita 
Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

  Prakse                                                               

  
3.modulis- ''Sociālā darba 

prakse''                                                               

23. 
Pētnieciskā prakse-cilvēka 
dzīves ciklu problēmas 2 2   

E/ 
-                    2 2   

E/ 
-                            

Santa Striguna, 
Mg.paed. 

24. 
Vērošanas prakse sociālā 
darba institūcijās I 3   3 

 -
/E                   3       3   

E/ 
-                      

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  
4.modulis ''Cilvēks un 
sabiedrība''                                                               

  
4.1.submodulis-Sociālās 

sistēmas                                                               

25. 
Valsts iekārta un politiskā 
sistēma 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     

Aldis Dreiblathens, 
Mg.iur. 

26. Ekonomika 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Diāna Līduma, 
Mg.oec. 

27. Tiesu un cietumu sistēma 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Uldis Novickis, 
Mg.sc.educ. 

28. Cilvēktiesības 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Aldis Dreiblathens, 
Mg.iur. 

29. Bērnu tiesību aizsardzība 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 
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  4.2.submodulis                                                               

30. Socializācijas pamati 2       2   
E/ 
-              2       2   

E/ 
-                      

Lāsma Latsone,  
PhD 

31. Socioloģija 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     Liene Romaņuka 

32. Konfliktoloģija 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Alīda Samuseviča, 
Dr.paed.,prof. 

33. Saskarsmes treniņš 1       1   I/ -             1       1   I/ -                     
Irina Strazdiņa, 
Dr.psych. 

  
4.3.submodulis-Cilvēka 
uzvedība                                                               

34. 
Multikulturālisma aspekti 
sociālā darba praksē 1       1   I/ -             1         1  -/I                     

Linda Pavītola, 
Dr.paed., prof.   
Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

35. Audzināšana 2       2   
E/ 
-              2         2 

 -
/E                     

Santa Striguna, 
Mg.paed. 

36. 
Kriminoloģija un devianta 
uzvedība 2       2   

E/ 
-              2         2 

 -
/E                     

Uldis Novickis, 
Mg.sc.educ. 

37. 
Krīžu intervence sociālā 
darba praksē 2       2   

E/ 
-              2         2 

 -
/E                     

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

  
4.4.submodulis-Ģimene kā 

sociāla institūcija                                                               

38. Dzimumu psiholoģija 1         1  -/I             1         1  -/I                     
Irina Strazdiņa, 
Dr.psych. 

39. 
Ģimenes un sabiedrības 
sociālā mijietekme 4         4 I/E             4         4 I/E                     

Blāzma Vikmane, 
Dr.paed., asoc.prof., 
Madara Priedoliņa, 
Mg.paed. 

40. 
Ģimenes tiesību 
likumdošana 2         2 

 -
/E             2         2 

 -
/E                     

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

41. Ģimenes socioloģija 2         2 
 -
/E             2         2 

 -
/E                     

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

42. Ģimenes terapija 2         2 
 -
/E             2         2 

 -
/E                     

Ērika Gintere, 
Mg.paed.,Mg.psych
. 

43. Vardarbība un incests 1         1  -/I             1         1  -/I                     
Vita Kadiķe, 
Mg.paed. 
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44. 
4.1.,4.2.,4.3.,4.4.submoduļa 
studiju darbs 2         2 

 -
/E             2             2   

E/ 
-                

Santa Striguna, 
Mg.paed.,Svetlana 
Lanka, Mg.sc.educ. 

  Prakse                                                               

  
3.modulis- ''Sociālā darba 

prakse''                                                               

45. 
Prakse sociālajās institūcijās 
(II) 5         5 

 -
/E             5             5   

E/ 
-                

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  Brīvās izvēles kursi C daļa                                                               

46. 
Izdegšanas problēma un 
prevencija 2       2   

E/ 
-              2       2   

E/ 
-                      

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  
4.5. submodulis-Veselība 

un dzīves kvalitāte                                                               

47. 

Veselības aizsardzības 
sistēma,veselības 
apdrošināšana 1             1   I/ -       1             1   I/ -               

Dace Erkena, 
Mg.paed. 

48. 
Sociālās apdrošināšanas 
sistēma 1             1   I/ -       1             1   I/ -               

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

49. Ģenētika 1             1   I/ -       1             1   I/ -               
Vita Kadiķe, 
Mg.paed. 

50. Psihopataloģija 1             1   I/ -       1             1   I/ -               
Vita Kadiķe, 
Mg.paed. 

51. Veselība un slimības 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Vita Kadiķe, 
Mg.paed. 

52. 
Neatliekamā un pirmā 
palīdzība 1             1   I/ -       1             1   I/ -               

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

53. Seksoloģija 1             1   I/ -       1             1   I/ -               
Ērika 
Gintere,Mg.psych. 

54. Atkarības un to profilakse 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ., 
Madara Lapsa, 
Prof.mg. Soc.darbā 

  Sociālā rehabilitācija 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Dace Erkena, 
Mg.paed. 

55. Sociālā integrācija 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Dina Bethere, 
Dr.paed.asoc.prof. 

56. Logopēdijas pamati 1             1   I/ -       1               1  -/I               
Gundega Tomele, 
Mg.paed. 
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57. Paliatīvā aprūpe 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

58. 4.5.submoduļa darbs 2             2   
E/ 
-        2               2 

 -
/E               

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ., 
Gundega Tomele, 
Mg.paed. 

  
5.modulis ''Pētniecība 

sociālajā darbā''                                                               

59. 
Pētījumu metodoloģija, 
metodes 3               3 

 -
/E       3               3 

 -
/E               

Alīda Samuseviča, 
Dr.paed.,prof., 
Santa Striguna, 
Mg.paed. 

60. 
Lietišķie pētījumi sociālajā 
darbā 2               2 

 -
/E       2               2 

 -
/E               

Santa Striguna, 
Mg.paed. 

  5.moduļa studiju darbs 2               2 
 -
/E       2               2 

 -
/E               

Alīda Samuseviča, 
Dr.paed.,prof., 
Santa Striguna, 
Mg.paed. 

  Prakse                                                               

61. 
Prakse sociālajās institūcijās 

(III) 8               8 
 -
/E       8                   8   

E/ 
-          

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  Brīvās izvēles kursi C daļa                                                               

62. Sociālā uzņēmējdarbība 1             1   I/ -       1                   1   I/ -         
Andra Strautiņa, 
Prof.mg.soc.darbā 

63. 

Cilvēku 
tirdzniecība:problēmas un 

risinājumi 1               1  -/I       1               1 
 -
/E               

Maija Agatina, 
Prof.mg.soc.darbā 

  
2.3.submodulis- Sociālā 

darba vadība                                                               

64. 
Sociālā darba un personāla 
vadības pamati  3                   3   

E/ 
-  3                   3   

E/ 
-          

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

65. Supervīzija sociālajā darbā 2                   2   
E/ 
-  2                   2   I/ -         

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

66. 
Sociālo institūciju kvalitātes 
novērtēšana 1                   1   I/ - 1                   1   I/ -         

Kārlis Dobelis, Dr. 
math. 

67. 
Darba likumdošana un darba 
aizsardzība 1                   1   I/ - 1                   1   I/ -         

Pāvels Jurs, 
Dr.paed. 

68. 
2.3.submoduļa ieskaites 
darbs 1                   1   I/ - 1                     1  -/I         

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed., Svetlana 
Lanka, Mg.sc.educ. 
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4.6.submodulis- Sociālā 
politika un sociālā 

labklājība                                                               

69. Sociālā politika ,attīstība 2                   2   
E/ 
-  2                     2 

 -
/E         

Aija Barča, 
Prof.mg.soc.darbā 

71. 
Sociālā plānošana un 
administrēšana 1                   1   I/ - 1                     1  -/I         

Aija Barča, 
Prof.mg.soc.darbā 

72. 
Eiropas sociālā un 
ekonomiskā politika 1                   1   I/ - 1                     1  -/I         

Aldis Dreiblathens, 
Mg.iur. 

73. 

Sociālais darbs ar 
nevalstiskajām 
organizācijām 1                     1  -/I 1                     1  -/I         

Vinita Vītola, 
Prof.mg.soc.darbā 

74. 
Sociālais darbs un 
brīvprātīgo kustība 1                     1  -/I 1                     1  -/I         

Vinita Vītola, 
Prof.mg.soc.darbā 

75. 
4.6.submoduļa ieskaites 
darbs 1                     1  -/I 1                     1  -/I         

Vinita Vītola, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

  
2.4.submodulis-Sociālā 

darba profesijas identitāte                                                               

76. Profesionālā ētika 1                     1  -/I 1                   1   I/ -         
Vinita Vītola, 
Prof.mg.soc.darbā 

77. Sasniegumu motivācija 1                     1  -/I 1                   1   I/ -         
Ilze Miķelsone, 
Dr.paed., asoc.prof. 

78. Kreativitātes psiholoģija 1                     1  -/I 1                   1   I/ -         
Ilze Miķelsone, 
Dr.paed., asoc.prof. 

  Prakse                                                               

  
3.modulis- ''Sociālā darba 
prakse''                                                               

79. 
Prakse sociālajās institūcijās 
(IV) 8                   8   

E/ 
-  8                         8   

E/ 
-    

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

  Brīvās izvēles kursi C daļa                                                               

80. Sociālās drošības sistēma 2                     2 
 -
/E 2                     2 

 -
/E         

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

 . Gala/valsts pārbaudījumi                                                               

  Bakalaura darbs 10                     
1
0 

 -
/E 10                           10 

 -
/E   

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

  Kvalifikācijas eksāmens 2                     2 
 -
/E 2                           2 

 -
/E   

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

  KOPĀ 144 21 19   21 19   20 20   20 20   144 19 18   17 19   13 21   23 10   8 12       

  KOPĀ 160                         160                                   

2017./2018. studiju gadā studiju programmā piesaistīti: 
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- Pedagoģijas doktors Pāvels Jurs – docējamais studiju kurss - Darba likumdošana un darba aizsardzība 

 - Juridiskās zinātnes nozares profesionālis, praktizējošs jurists sociālās labklājības jomā - Aldis Dreiblathens, Mg.iur. - studiju kursi „Cilvēktiesības” un „Valsts 
iekārta un politiskā sistēma”.



 
 

 
 

1.5. 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 studiju kursu/moduļu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās 
nodarbībās, Moodle vidē. Studentiem tiek nodrošinātas mācībspēku konsultācijas klātienē un 
e –vidē. Prakses, to ievadinstruktāžas un prakses noslēguma konferences, kurās tiek prezentēti 
prakses rezultāti, kā arī studentu pētnieciskais un patstāvīgais darbs bibliotēkā un Moodle vidē 
veido nozīmīgu studiju daļu. 
Lekciju, semināru un praktisko darbu īpatsvars lielā mērā ir 1:1, kas atbilst studiju 
programmas mērķiem. 
 
Uzsākot studiju kursa/moduļa apguvi, docētāji studentus iepazīstina ar studiju kursa/moduļa 
programmas saturu, pārbaudes formām, prasībām un sagaidāmajiem rezultātiem.  
Studiju rezultātu izvērtējums ir orientēts uz profesionālā bakalaura grāda un kvalifikācijas 
ieguves prasību sasniegšanu. Semināros, diskusijās, pārbaudījumos uzsvars tiek likts uz 
prasmi diskutēt, risināt problēmas, patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un modelēt uz pozitīvu 
rezultātu orientētu problēmrisināšanas procesu un noteikt prioritātes, pamatot un aizstāvēt 
savu viedokli, kā arī prast pielietot teoriju praktiskajā darbībā. 
Studiju rezultātus fiksē pēc diviem rādītājiem: kvantitatīvā un kvalitatīvā.  
Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KRP). Kvalitatīvajam rādītājam- 
ieskaitē vai eksāmenā izmanto 10 ballu sistēmas kritēriju  
Studējošo sasniegumu vērtēšanas kārtību nosaka Noteikumi par studiju kursa/moduļa 
pārbaudījumiem (LiepU Senāta lēmums Nr. 2013/29, apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 
20.maijā, protokols Nr.11, Izdoti saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmes 2.4.punktu).Skatīt-  
https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudiju
miem.pdf 
 
 
1.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem 
 

Studiju virziena absolventu iespējas darba tirgū nosaka sociālo institūciju pieprasījums pēc 
sociālajiem darbiniekiem dažādos izglītības līmeņos.  

Kā liecina pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām 
strukturālajām reformām profesionāla sociāla darba politikas jomā” rezultāti – neskatoties uz 
salīdzinoši augstu sociālā darba augstākās izglītības studiju programmu absolventu skaitu, ne 
visiem sociālajiem darbiniekiem ir likumdošanas prasībām atbilstoša izglītība (pēc LM datiem 
valstī apm. 10 % SD speciālisti ir ar neatbilstošu izglītību)8.  

Aktivitātes Nr. 3.2. „Strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana”(iepirkuma 
ID Nr. MK VK 2011/27ESF) ietvaros, Starpziņojumā ‘’Par sociālā darba raksturojumu 
Latvijā, apkopojot 22 sociālo dienestu sniegtos datus tika iegūta informācija par sociālo 
darbinieku skaitu un sociāli demogrāfisko portretu sociālajos dienestos par 2012.gadu. 
Izvērtējumā iegūtā informācija liecina, ka no 405 sociālajiem darbiniekiem: 
123 darbinieki ir vecumā no 41- 50 gadiem; 
100 darbinieki – vecumā no 31- 40gadiem; 
98 darbinieki- vecumā no 51- 62 gadiem; 
                                                
8 Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociāla darba politikas jomā. 
http://www.lm.gov.lv/text/2399 



 
 

76 darbinieki- vecumā no 21- 30 gadiem; 
8 darbinieki- vecumā no 62 gadiem un vairāk. /Starpziņojums par sociālā darba raksturojumu 
Latvijā 2010./2011.gadā un tā analīzi http://www.lm.gov.lv/text/2399/ . No kā varam secināt, 
ka Latvijā liels skaits sociālo darbinieku ir pensijas un pirmspensijas vecumā, kā arī tuvāko 10 
gadu laikā arī liels skaits esošo sociālo darbinieku būs pensionēšanās vai pirmspensijas 
vecumā, kas apliecina sociālo darbinieku izglītošanas aktualitāti. 
Tādējādi Labklājības ministrija ir sagatavojusi detalizētu informāciju par plānoto budžeta 
vietu sadalījumu 2014.gadam. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020.gadam varētu nodrošināt 
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz kvalificētu sociālā darba speciālistu 
skaitu, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu profesionālā sociālā darba attīstību. Tam 
nepieciešams ik gadu Latvijas augstskolās pirmajā kursā uzņemt 205 studentus, t.sk. 150 
pamata studijās, 50 maģistrantus un 5 doktorantus. 
 
2017./2018. studiju gads 
Ex-ante 2017.gada pētījums par „ Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības 
efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīze” (Pētījums veikts ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu 
atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” aktivitātes 16.6. “Ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes 
novērtēšanai” (Iepirkums Nr. LRLM2016/28-3-03/27ESF) ietvaros. Par pētījuma saturu atbild Labklājības 
ministrija. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/faili/5_gala_zinojums_saskanots.pdf , 2017, 
37. attēls) 
Pētījuma gaitā veiktās aptaujas rezultāti norāda uz to, ka drīzāk nepietiekamu vai nepietiekamu sociālā 
darba speciālistu skaitu pa reģioniem sociālā dienesta funkciju veikšanai, procentuāli varam attēlot 
šādi: 
Rīgas reģionā 44% 
Vidzemes reģionā 46% 
Kurzemes reģionā 48% 
Zemgales reģionā 54% 
Latgales reģionā 39% 
Savukārt-faktisko pašvaldības iedzīvotāju vajadzību izpildīšanai nepieciešamo profesionāļu skaitu kā 
drīzāk nepietiekamu vai nepietiekamu atzīmē šāds respondentu viedokļu procentuālais sadalījums: 
Rīgas reģionā 53% 
Vidzemes reģionā 45% 
Kurzemes reģionā 55% 
Zemgales reģionā 61% 
Latgales reģionā 41% 
 

2017./ 2018. studiju gada absolventu nodarbinātības analīze 
 

2017./2018.studiju gadā studiju programmu beidza 17 absolventi. No tiem ar jomu saistītā 
profesijā nodarbināti: 
1. Liepājas cietums -1 
2.Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests – 3 
3. Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests -1 
4. Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Aizvīķi” -1 
5. Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja” -2 
6. Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Iļģi” -1 
7.Rucavas novada Sociālais dienests-1 
8. SIA „Pansionāts Rokaiži” -1 
9. BSAC „Selga’’ -1 
 
Septiņi absolventi turpina studijas LiepU maģistra studiju programmā „Sociālais darbs”. 
 



 
 

Bakalaura darba pētījuma rezultātā tika izveidota biedrība „ Roku rokā RR”, kas tika dibināta 
ar mērķi, lai Durbes pilsētā un novadā sniegtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 
sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem 
un sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.(LR Uzņēmumu reģistrs. Funkciju 
izpildes departaments, Liepājas reģionālā nodaļa (Lēmums Nr.15-33/176770) 
Papildus 2016./ 2017. gada 17 absolventiem, kuri darbu uzsāka vai bija nodarbināti sociālās 
labklājības jomā 2017.gadā, 2018.gadā darbu Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā 
darbu uzsāka 3. 
 
Apkopojot studiju programmas „ Sociālais darbinieks’’ gala/valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētājas iesniegto studiju rezultātu izvērtējumu par 2017./2018. studiju gadu, varam 
secināt, ka studējošo zināšanas prasmes un kompetences ir atbilstošas studiju programmas 
līmenim, iegūstamajai kvalifikācijai un grādam. 
Komisijas priekšsēdētāja uzsver studiju programmas lietderību šodien un perspektīvu 
ilgtspējā. 
 
2016./2017.studiju gada absolventu nodarbinātības analīze 
2016./2017.studiju gadā studiju programmu beidza 24 absolventi (gan pilna, gan nepilna laika 
studijās profesiju apguvušie). No tiem ar jomu saistītā profesijā nodarbināti (17 absolventi): 
1. Liepājas cietums – 1 
2. Liepājas Sociālais  dienests – 7 
3. Nīcas novada domes Sociālais dienests – 3 
4. Nodarbinātības Valsts Aģentūra, Liepājas filiāle – koordinējošā eksperte-1 
5. Gudenieku pagasta pārvalde-1 
6. Saldus novada Lutriņu pagasts, Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Ābeles” -1 
7. Auces novada pašvaldības bāriņtiesa – 1 
8.Auces novada Sociālais dienests- 1 
9. Saldus Dienas aprūpes centrs «Saulespuķe»-1 
10. Kuldīgas novada Sociālais dienests – 1 
Daļa absolventu uzsāka darba attiecības studiju laikā, daļa pēc diploma saņemšanas. 
Avots: Absolventu telefoniska aptauja. 
 
Viena absolvente devās ERASMUS+ pēcdiploma praksē uz Islandi un pilnveidoja praktiskās 
iemaņas sociālajā uzņēmējdarbībā Sociālo inovāciju centrā. 
 

1.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Sociālā labklājība”, tika izvērtēts projekta 

„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.2.2.1./11/1PIA/VIAA/001) ietvaros. Rezultātā 
2013.gada 18. jūlijā tika izsniegta IZM Studiju virziena akreditācijas lapa Sociālajā labklājībā 
(Nr.104,18.07.2013), pamatojoties uz Studiju akreditācijas komisijas sēdes lēmumu Nr.106, 
2013.gada 5.jūnijā, kas dod tiesības īstenot akreditētajā studiju virzienā esošo 2. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais 
darbinieks” (kods 42762). Virziena akreditācijas slēdzienā netika saņemts neviens ieteikums, 
kas būtu jāievieš studiju programmas pilnveidei. 
Nav izmaiņu 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

1.8. Pielikumi 
 

1.8.1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 
Skatīt T tīkls: akreditācijas vai licencēšanas kopas 

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

 Studiju programma veidota atbilstoši MK noteikumiem Nr. 512 Par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (12.09.2014.) un Sociālā darbinieka 
profesijas standartam. 
 Tiek respektētas arī Latvijas augstākai izglītībai un Eiropas izglītības telpai noteiktās 
prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju9, un Ciklu noslēgumu prasību 
apraksti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai10. 
 Prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, to mērķi un realizācijas līdzekļi11 kalpo 
par vadlīnijām studiju programmas attīstības stratēģijas noteikšanā kopsakarībā ar LiepU 
darbības un attīstības mērķa īstenošanu. 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. Programmas 
saturs ir atbilstošs un veicina profesionālās kompetences pilnveidi un nodrošina absolventu 
konkurētspēju darba tirgū. 

 
1. tabula 

Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam.  

Studiju kursi Prakse 
Valsts 

pārbaudījumi 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi 

Informācijas 
tehnoloģijas 

kursi 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 

kursi 

Brīvās 
izvēles 
kursi 

Prakse 

Valsts 
pārbaudījumi 
(kvalifikācijas 
eksāmens un 
bakalaura 
darbs) 

20 KRP 34 KRP 2 KRP 60 KRP 6 KRP 26 KRP 
2KRP+10 

KRP 
160 KRP 

 
2.tabula 

Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam 
2.pielikums MK 2010.gada 18.maija  noteikumiem Nr.461 

 
Zināšanas priekšstatu līmeni 
Profesijas standarts Studiju kursi 
Eiropas Savienības regulas integrācijas un 
diskriminācijas novēršanas jomā, integrācijas politika 
Latvijā;  

Sociālā plānošana un administrēšana 
(1KRP) 
Eiropas sociālā un ekonomiskā politika 

                                                
9 MK noteikumi Nr.990 
10 Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 
11 Definēti Eiropas augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā. 



 
 

 Eiropas Savienības finanšu instrumenti;  
 Eiropas Savienības sociālās politikas pamatnostādnes, 
ES pamattiesību harta un sociālā harta;  
Sociālekonomiskie procesi valstī (demogrāfiskie 
procesi, nodarbinātība, inflācija, dzīves kvalitātes 
rādītāji, izglītība, kultūra, veselības aprūpe u.c.);  
Valsts politikas veidošanas un īstenošanas process, 
valsts pārvalde;  
Reģionālā attīstība un pašvaldības Latvijā (pašvaldību 
funkcijas, administratīvais aparāts, politiskās partijas, 
deputātu funkcijas);  
Globalizācijas procesu dinamika, sociālās pārmaiņas 
Eiropā un pasaulē. 

(1KRP) 
Sociālais darbs ar nevalstiskajām 
organizācijām (1KRP) 
4.6.submoduļa ieskaites darbs (1KRP) 
Valsts iekārta un politiskā sistēma (1 
KRP) 
Politoloģija (2KRP) 
Sociālais darbs pasaulē (2KRP) 

Zināšanas izpratnes līmenī  
2.1. sociālā darba vēsturiskā attīstība;  
2.2. sociālā attīstība un sociālā politika;  
2.3. sociālo un vides faktoru ietekme uz cilvēku 
(indivīdu, ģimeni, grupu, kopienu);  
2.4. funkcionālās un disfunkcionālās savstarpējās 
attiecības (partneru, ģimeņu, grupu attiecības);  
2.5. ģimenes socioloģija un psiholoģija;  
2.6. sabiedrības mazaizsargāto grupu dzīves apstākļi, 
un tos ietekmējošie sociālie faktori;  
2.7. nabadzības teorijas, nabadzība kā sociāla 
problēma, nabadzības kultūra;  
2.8. invaliditāte, tās veidi un personu ar invaliditāti 
aprūpe Latvijā;  
2.9. suicīds, tā veidi un nāve;  
2.10. vardarbība, tās veidi, pazīmes, vardarbību 
izraisošie faktori;  
2.11. atkarības veidi un dinamika, darbs ar personu ar 
atkarības problēmām;  
2.12. līdzatkarības veidi un līdzatkarīgo personu 
problēmas;  
2.13. reliģijas un to loma cilvēka dzīvē;  
2.14. starptautiskās cilvēktiesības;  
2.16. diskriminācijas, sociālās izolācijas, apspiešanas 
pazīmes, process, cēloņi, sekas un iespējamie 
risinājumi sabiedrībā;  
2.17. deviance un delinkvence;  
2.18. sociālā statistika;  
2.19. loģikas pamati;  
2.20. psihiatrijas, psihoterapijas, antropoloģijas, 
psiholoģijas (vispārīgās, attīstības, personības un 
sociālās) pamati;  
2.21. veselības aprūpes sistēma Latvijā;  
2.22. izglītības sistēma Latvijā;  
2.23. tiesību pamati un tieslietu sistēma Latvijā;  
2.24. ekonomikas pamati;  
2.25. profesionālie termini valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās (krievu valodā un kādā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām). 

Ievads studijās (1KRP) 
Sociālā darba vēsture (1KRP) 
 Sociālā politika, attīstība (2KRP) 
Ģimenes un sabiedrības sociālā 
mijietekme (4KRP) 
Ģimenes terapija(1KRP) 
Ģimenes socioloģija (1KRP) 
Ģimenes psiholoģija (1KRP) 
Seksoloģija (1KRP) 
Dzimumu psiholoģija (1 KRP) 
Audzināšana (2KRP) 
Personības pamatvērtību veidošanās 
fenomens (2 KRP) 
Cilvēktirdzniecība:problēmas un 
risinājumi (1 KRP) 
Sociālā integrācija (2 KRP) 
Sociālā rehabilitācija (2KRP) 
Veselība un slimības (2 KRP) 
Krīzes intervence sociālā darba praksē (2 
KRP) 
Paliatīvā aprūpe (2KRP) 
Vardarbība un incests (1KRP) 
Atkarības un to profilakse (2KRP) 
Reliģiju vēsture (2 KRP) 
Cilvēktiesības (2 KRP) 
Kriminoloģija un devianta uzvedība 
(2KRP) 
Tiesu un cietumu sistēma (1KRP) 
Psihopataloģija (1 KRP) 
Ģenētika (1KRP) 
Multikulturālisma aspekti sociālā darba 
praksē (1KRP) 
Attīstības psiholoģijas teorijas (2KRP) 
Sociālā psiholoģija (2 KRP) 
Androgoģijas pamati (2KRP) 
Gerontoloģija (2 KRP) 
Veselības aizsardzības sistēma. Veselības 
apdrošināšana (2KRP) 
Ekonomika (1 KRP) 
Problēmizglītība (1 KRP) 
Patērētājizglītība (1 KRP) 
Valodas kultūra (2KRP) 



 
 

Svešvaloda (2KRP) 
Ievads studijās (1 KRP) 

Zināšanu lietošanas līmenī  
3.1. sociālā darbinieka profesijas raksturojums;  
3.2. sociālās drošības sistēma Latvijā;  
3.3. sociālā darba teorijas, metodes un funkcijas 
darbam ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu;  
3.4. problēmu risināšanas process sociālajā darbā;  
3.5. sociālā darba profesionālās vērtības un ētika;  
3.6. sociālo pakalpojumu institūciju darbības tiesiskais 
regulējums Latvijā;  
3.7. sociālo pakalpojumu institūciju tīkls Latvijā;  
3.8. sociālais darbs ar dažādām klientu grupām;  
3.9. komandas darbs sociālajā darbā;  
3.10. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidi;  
3.11. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
kvalitāte, novērtēšana un nodrošināšana;  
3.12. saskarsme sociālajā darbā ar dažādām klientu 
grupām un klientu konsultēšana;  
3.13. konfliktu risināšanas metodes sociālā darba 
praksē;  
3.14. stresa vadība;  
3.15. supervīzija sociālajā darbā;  
3.16. minoritāšu dzīves veids, paražas, vērtības, 
stereotipi, diskriminācija un integrācijas process;  
3.17. vides faktori sociālajā darbā;  
3.18. socioloģijas pamati, sociālo pētījumu metodes;  
3.19. brīvprātīgo darbs;  
3.20. ielu sociālais darbs;  
3.21. vadības teorijas;  
3.22. projektu vadīšana;  
3.23. ētikas principi; 190  
3.24. informācijas tehnoloģiju izmantošana ;  
3.25. valsts valoda;  
3.26. vismaz divas svešvalodas  saziņas līmenī;  
3.27. darba aizsardzība;  
3.28. vides aizsardzība;  
3.29. darba tiesiskās attiecības.  

Ievads studijās (1 KRP) 
Sociālās drošības sistēma (2 KRP) 
Sociālā darba teorijas (2KRP) 
Sociālā darba 
modeļi,sistēmteorija,metodes(3KRP) 
Sociālais darbs ar indivīdu (2 KRP) 
Sociālais darbs ar grupu (2 KRP) 
Kreatvitātes psiholoģija (1KRP) 
Sasniegumu motivācija (1 KRP) 
Sociālā likumdošana (3 KRP) 
Saskarsmes treniņš (1 KRP) 
Konfliktoloģija (2 KRP) 
Supervīzija sociālajā darbā (2 KRP) 
Izdegšanas problēma un prevencija 
(2KRP) 
Brīvprātīgo kustība sociālā darbā (1 KRP) 
 Profesionālā ētika (1 KRP) 
Socioloģija (1KRP) 
Lietišķie pētījumi sociālajā darbā (1 
KRP) 
Multikulturālisma aspekti sociālā darba 
praksē (1KRP) 
 Informācijas tehnoloģijas (2 KRP) 
Darba aizsardzība un likumdošana 
(1KRP) 
Sociālā apdrošināšana (2 KRP) 
Valodas kultūra (2 KRP) 
Svešvaloda (2 KRP) 
Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšana 
(1KRP) 
Personāla vadības pamati (1 KRP) 
Sociālā darba vadības pamati 

 
Nav izmaiņu 
 

1.8.3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 
Pilna laika studijas  

Studiju programmas finansējums 2014./2015.studiju gadam ir 169 014 EUR. Studiju 
periods – 4 gadiem.  Studējošo skaits par valsts budžeta līdzekļiem: 50 studenti. 

Aprēķinos izmantotas 2015. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu 
studiju vietu) un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Sociālais darbinieks” 
jomā: 2,535639, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās bakalaura līmeņa studiju 
programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2015. gadā ir 3 380,29 EUR. 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015. studiju gada 1. kursam ir 1410 
EUR. Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

2017./2018. Studiju gadā studiju maksa ir: 
-  pilna laika studijās - 1670 EUR. 
- nepilna laika studijās – 1250 EUR. 
 



 
 

1.8.4.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 
Pārskata periodā nav izmaiņu 

1.8.5.Informācija par studējošajiem pārskata periodā 
 
1.8.5.1. Studējošo skaits pa studiju programmas īstenošanas veidiem 

2017./2018.studiju gadā 
Pilna laika studijas Studējošo skaits 

1. kurss 13 
2. kurss 10 
3. kurss 11 
4. kurss 12 

Nepilna laika studijas  
1. kurss 14 
2. kurss 12 
3. kurss 10 
4. kurss 17 
5. kurss 7 

Kopā 106 

Pozitīvi vērtējama programmā studējošo skaita stabilitāte. 
 

2016./2017.studiju gadā 
Pilna laika studijas Studējošo skaits 

1. kurss 11 
2. kurss 12 
3. kurss 13 
4. kurss 11 

Nepilna laika studijas  
1. kurss 12 
2. kurss 10 
3. kurss 18 
4. kurss 7 
5. kurss 12 

Kopā 106 

Secinājums: Salīdzinājumā ar 2015./2016. studiju gadu par 5 studentiem ir samazinājies 
studējošo skaits. 

 
2015./2016.studiju gadā 

Pilna laika studijas Studējošo skaits 
1. kurss 18 
2. kurss 12 
3. kurss 10 
4. kurss 11 

Nepilna laika studijas  
1. kurss 8 
2. kurss 19 
3. kurss 9 
4. kurss 11 
5. kurss 13 

Kopā 111 
 

 
 
 



 
 

 
1.8.5.2.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2017./2018.studiju gads Imatrikulēto studējošo skaits 
Pilna laika studijas 14 
Nepilna laika studijas 12 
Kopā 26 

Secinājums: pozitīvi vērtējams studējošo skaita pieaugums. 
 
2016./2017.studiju gads Imatrikulēto studējošo skaits 
Pilna laika studijas 11 
Nepilna laika studijas 12 
Kopā 23 

Secinājums: 2016./2017.studiju gadā vērojams neliels imatrikulēto studējošo skaita 
samazinājums -3 . 
 
2015/2016.studiju gads Imatrikulēto studējošo skaits 
Pilna laika studijas 18 
Nepilna laika studijas 8 
Kopā 26 

 
1.8.5.3.Absolventu skaits 
2017./2018. studiju gadā 

Pilna laika studijas 11 
Nepilna laika studijas 6 
Kopā 17 

Secinājums: Salīdzinot ar 2016./2017. studiju gadu 2017./2018. studiju gadā absolventu skaits 
samazinājies, kas ir skaidrojams ar to, ka par personīgo finansējumu bija mazāks studējošo 
skaits. 

2015./2016.studiju gadā 
Pilna laika studijas 9 
Nepilna laika studijas 12 
Kopā 21 

2016./2017. studiju gadā 
Pilna laika studijas 11 
Nepilna laika studijas 13 
Kopā 24 
Secinājums: Salīdzinot ar 2015./2016. studiju gadu 2016./2017. studiju gadā absolventu skaits 
pieaudzis par 3. 
 

1.8.5.4.Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar 
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmas kvalitātes 
uzraudzībā 

 
2017./2018. studiju gadā aptaujāti tika 75studējošie. 
 
Analizējot studējošo izvēles par labu studijām Liepājas Universitātē, dominēja šādi viedokļi: 

 pozitīvas atsauksmes no draugiem, kolēģiem; 
 LiepU pieejamība saistībā ar dzīves un darba vietu; 
 absolventu atsauksmes; 
 budžeta vietas. 

Studējošo viedoklis liecina, ka 80% ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 20% studējošo pauž 
daļēju apmierinātību. Vairāk par pusi (79,5%) studējošo izvēlēto  programmu atzīst par 
konkurētspējīgu Latvijā. 20,5% atzīst, ka tā ir daļēji konkurētspējīga. Līdz ar to studējošie kopumā 
atzīst, ka programma sagatavo darba tirgus vajadzībām konkurētspējīgus darbiniekus. 



 
 

Salīdzinājumā ar 2016./2017.gada studējošo aptauju, studentu apmierinātība ar studiju programmu nav 
būtiski mainījusies. 
Apkopojot studējošo viedokļus par studiju programmas stiprajām pusēm, galvenokārt, dominē šādi 
viedokļi: 

 zinoši, profesionāli un atsaucīgi mācībspēki; 
 radošas nodarbības; 
  moduļu sistēma; 
 prakses vietu pieejamība Liepājas pilsētā; 
 programmas direktores pieejamība; 
 dažādas prakses iespējas; 
 praktiski piemēri un piesaistītie jomas profesionāļi; 
 tiek nodrošinātas prakses vietas; 
 konkrētība studiju plānā; 
 lekciju plānojums. 

Kā programmas vājās puses tiek minētas: 
 pilna laika studējošie ir neapmierināti ar lekciju plānojumu, savukārt, nepilna laika 

studējošie to norāda kā programmas stipro pusi; 
 studējošie vēlās vairāk vieslektorus; 
 vairāk kontakstundu nepilna laika studējošiem. 

Analizējot studējošo apmierinātība ar literatūras un metodisko materiālu  nodrošinājumu var secināt, 
ka 77,1% studējošo ir pilnībā apmierināti. Daļēji apmierināti ir 16,9%, 4 % uzskata, ka nodrošinājums 
ar literatūru ir neapmierinošs. Viens studējošais nav paudis savu viedokli. Tādējādi var secināt, ka 
būtiski ir papildināt literatūras vienības. Šeit vēl jāpiezīmē, ka jaunākā literatūra bibliotēkā ir iegādāta 
angļu valodā, kas var būt par šķērsli apmierinātībai ar literatūras avotu izvēli un lietošanu studiju 
procesā. 
Analizējot studējošo apmierinātību ar prakses organizāciju un saturu, var secināt, ka par veiksmīgu tās 
plānojumu un saturu uzskata 82% studējošo. Taču būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots ar 
programmas studiju rezultātiem, tādējādi ne vienmēr studentu paustā neapmierinātība ir uzskatāma par 
negatīvu rādītāju. 
Vērtējot studiju procesa kvalitāti (saturu un apjomu), 83% ar to ir pilnībā apmierināti, 14% ir 
apmierināti.  
Lekcijas 100% apmeklē 95% studējošie. Iespējams, ka piedāvātā moduļu sistēma virzienā nodrošina 
augstu lekciju apmeklētību. 
35% programmā studējošie  strādā ar studijām saistītā jomā. 
Piedalīties studiju un prakses mobilitātēs ārzemēs plāno 7 studenti, izmnatojuši ir 1. Pārējie neplāno 
piedalīties ERASMUS + mobilitātēs. Kā galvenie iemsli tiek minēti: ģimenes apstākļi, valodas 
barjeras, darbs. 
Pētot studējošā profesionālo nodarbību, var secināt, ka 18 studneti strādā ar studijām saistītā jomā, 11 
studējošie studē nepilna laika studijās un savieno profesionālo darbību ar studijām. 
Pozitīvi ir vērtējams studējošo viedoklis par Liepājas Universitāti kopumā. 28 studējošie apliecināja, 
ka viedoklis par LiepU ir kļuvis pozitīvāks, bet 33 studējošie atzina, ka nav mainījies. 
 
2016./2017. studiju gadā aptaujāti tika 74 studējošie. 
- Noskaidrojot studējošo izvēli studēt Liepājas Universitātē, dominēja šādi viedokļi: 
- Pozitīvas atsauksmes no draugiem, kolēģiem; 
- Universitātes pieejamība saistībā ar dzīves un darba vietu; 
- Absolventu atsauksmes; 
- Budžeta vietas. 
- Noskaidrojot studējošo viedokli par studiju programmu kopumā var secināt, ka 80% studējošo ir 
apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 20% studējošo pauž daļēju apmierinātību. Vairāk par pusi 
(79,7%) studējošo izvēlēto  programmu atzīst par konkurētspējīgu Latvijā. 20,3% atzīst, ka tā ir daļēji 
konkurētspējīga. Līdz ar to studējošie kopumā atzīst, ka programma sagatavo darba tirgus vajadzībām 
konkurētspējīgus darbiniekus. 
Salīdzinājumā ar 2014./2015.gada studējošo aptauju, studentu apmierinātība ar studiju programmu ir 
augusi. 



 
 

- Pozitīvi var vērtēt iespēju studiju procesā izmantot savu iepriekšējo pieredzi. Tas apliecina izglītības 
nepārtrauktību, zināšanu integrāciju un pārnesi. Tā 71,6% studējošo atzīst, ka studijās var pilnībā 
izmantot/ balstīties uz savām iepriekšējām zināšanām. 24,4% studējošo atzīst, ka iepriekšējo pieredzi 
var izmantot daļēji. Te var atzīmēt to, ka daļa studējošie jau strādā izvēlētajā specialitātē un 4% 
procenti piedāvātās iespējas vērtē kā sliktas.  
Apkopojot studējošo viedokļus par studiju programmas stiprajām pusēm, galvenokārt, dominē šādi 
viedokļi: 
- zinoši, profesionāli un atsaucīgi mācībspēki; 
- radošas nodarbības; 
- dažādas prakses iespējas; 
- praktiski piemēri un piesaistītie jomas profesionāļi; 
- tiek nodrošinātas prakses vietas; 
- konkrētība studiju plānā; 
- lekciju plānojums. 
 
 Kā programmas vājās puses tiek minētas: 

- Pilna laika studējošie ir neapmierināti ar lekciju plānojumu, savukārt, nepilna laika studējošie 
to norāda kā programmas stipro pusi; 

-  Nodrošināt SOPAS programmas testa versiju; 
- Novecojusi literatūra. 

 
- Studējošo apmierinātība ar literatūras un metodisko materiālu  nodrošinājumu liecina, ka 78,1% 
studējošo ir pilnībā apmierināti. Daļēji apmierināti ir 17,9%, 4 % uzskata, ka nodrošinājums ar 
literatūru ir neapmierinošs. Viens studējošais nav paudis savu viedokli. Secinājums- jāturpina 
papildināt literatūras avotus. Šeit vēl jāpiezīmē, ka jaunākā literatūra bibliotēkā ir iegādāta angļu 
valodā, kas var būt par šķērsli apmierinātībai ar literatūras avotu izvēli un lietošanu studiju procesā. 
- Analizējot studējošo apmierinātību ar prakses organizāciju un saturu, var secināt, ka veiksmīgu tās 
plānojumu un saturu ir apmierināti 83% studējošo. Taču būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots 
ar programmas studiju rezultātiem, tādējādi ne vienmēr studentu paustā neapmierinātība (2 studējošie) 
ir uzskatāma par negatīvu rādītāju. 
- Vērtējot studiju procesa kvalitāti (saturu un apjomu), 83% ar to ir pilnībā apmierināti, 14% ir 
apmierināti un divi studējošie nav apmierināts.  
- Lekcijas 75% -100%  apmeklē 95% studējošie. Iespējams, ka piedāvātā moduļu sistēma virzienā 
nodrošina augstu lekciju apmeklētību. 
35% programmā studējošie  strādā ar studijām saistītā jomā. 
Uz jautājumu – Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās apmaiņas studiju un prakses iespējas ārzemēs, ir 
saņemtas šādas atbildes: 
-plānoju izmantot -9 
- esmu izmantojis -1 
-pārējie neplāno. 
Jautājums – Kāpēc studenti neizmanto ERASMUS piedāvātās studiju un prakses iespējas, dominējošās 
atbildesir: 

- Ģimene; 
- Valodas barjera; 
- Darbs. 

 
2015./2016. studiju gadā aptaujāti tika 64 studējošie. 
- Noskaidrojot studējošo viedokli par studiju programmu kopumā var secināt, ka 45% studējošo ir 
apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 55% studējošo pauž daļēju apmierinātību. Vairāk par pusi 
(51,6%) studējošo izvēlēto  programmu atzīst par konkurētspējīgu Latvijā. 48,4% atzīst, ka tā ir daļēji 
konkurētspējīga. Līdz ar to studējošie kopumā atzīst, ka programma sagatavo darba tirgus vajadzībām 
konkurētspējīgus darbiniekus. 
Salīdzinājumā ar 2013./2014.gada studējošo aptauju, studentu apmierinātība ar studiju programmu ir 
augusi 
- Pozitīvi var vērtēt iespēju studiju procesā izmantot savu iepriekšējo pieredzi. Tas apliecina izglītības 
nepārtrauktību, zināšanu integrāciju un pārnesi. Tā 89% studējošo atzīst, ka studijās var pilnībā 



 
 

izmantot/ balstīties uz savām iepriekšējām zināšanām. 11% studējošo atzīst, ka iepriekšējo pieredzi var 
izmantot daļēji. Te var atzīmēt to, ka daļa studējošie jau strādā izvēlētajā specialitātē. 
- Analizējot studējošo apmierinātību ar studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei, var secināt, ka 24% 
to atzīt par pilnīgi apmierinošu, 39,1% par daļēji apmierinošu. 25% studējošos tā daļēji nepamierina 
un 6,7% studējošos tā pilnībā neapmierina. 
- Pozitīvi (49.4%) studējošie vērtē to, ka studiju procesā ir iespējams iepazīties ar nozares specifiku ne 
tikai lekcijās, bet arī ārpus lekcijām.  
- Studējošo apmierinātība ar literatūras un metodisko materiālu  nodrošinājumu liecina, ka 42,3% 
studējošo ir pilnībā apmierināti. Daļēji apmierināti ir 43,6%. Tā kā 43,6 ir tikai daļēji apmierināti un 
12% pilnībā nav apmierināti  var secināt, ka nākošajā studiju gadā būtu jārod iespēja papildināt 
metodisko nodrošinājumu. Viens studējošais nav paudis savu viedokli. Šeit vēl jāpiezīmē, ka jaunākā 
literatūra bibliotēkā ir iegādāta angļu valodā, kas var būt par šķērsli apmierinātībai ar literatūras avotu 
izvēli un lietošanu studiju procesā. 
- Analizējot studējošo apmierinātību ar prakses organizāciju un saturu, var secināt, ka veiksmīgu tās 
plānojumu atzīst 50,6 studējošo un ar prakses saturu pilnībā ir apmierināti 51,8% studējošo. Taču 
būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots ar programmas studiju rezultātiem, tādējādi ne vienmēr 
studentu paustā neapmierinātība (2 studējošie) ir uzskatāma par negatīvu rādītāju. 
- Vērtējot studiju procesa kvalitāti (saturu un apjomu), 29,2% ar to ir pilnībā apmierināti, 67.4% to 
vērtē kā labu un viens studējošais pilnībā nav apmierināts. Arī ar pārbaudījuma kārtošanas veidiem un 
tā saturu pilnībā apmierināti ir 31,5%, 67,4% to atzīst kā labu. Arī prakses plānošanas kvalitāti 49,4% 
studējošo vērtē kā ļoti labu un 40,4% to atzīst kā labu.  Trīs no 64 studējošajiem nav snieguši atbildi. 
- Pētītā studentu apmierinātība ar patstāvīgo darbu, tā organizāciju atklāj, ka 82% studentu nedomā, ka 
tas būtu kā īpaši jāorganizē no docētāju puses. Tas apliecina studentu autonomiju un prasmi plānot 
savu darbu. 18% studējošo vēlētos, lai patstāvīgais darbs būtu speciāli organizēts. Pozitīvi vērtējams 
fakts, ka studenti atzīts patstāvīgā darba konkrētību un mērķtiecību un 60% pilnībā apmierina fakts, ka 
patstāvīgo darbu uzdevumu rezultāti tiek analizēti, izmantoti arī lekcijās. Tas apliecina studiju procesa 
integritāti un saistību. Lielu respondentu skaitu (74%) pilnībā apmierina tas, ka patstāvīgie darbi tiek 
vērtēti un to rezultāti tiek ņemti vērā kursu pārbaudījumos.  
- Kopumā visi studējošie ir izmantojuši konsultācijas pastāvīgo darbu izstrādē, taču to biežums ir 
dažāds. Lielākais skaits (36%) konsultācijas pastāvīgo darbu veikšanai izmanto retāk kā reizi mēnesī. 
Taču to būtu jāsaista ar patstāvīgo darbu uzdošanas biežumu studiju kursos. 
- Analizējot datus kāda veida konsultācijas studenti izmanto, var secināt, ka nav viena noteikta 
prioritāra veida. Ir studenti, kuri labprāt izmanto konsultācijas klātienē, tāpat citi atzīst, ka izmanto 
iespēju konsultēties elektroniski vai arī lekciju laikā vai pēc tām. 
- Lekcijas 75% -100%  apmeklē 92,3% studējošie. Iespējams, ka piedāvātā moduļu sistēma virzienā 
nodrošina augstu lekciju apmeklētību. 
- Analizējot studiju atbalsta struktūru darbu (studiju daļa, dekanāts, bibliotēka, lasītava, datorklases, 
kopēšanas/ printēšanas pakalpojumus, ārzemju sakaru daļu) un studējošo attieksmi pret tām var 
konstatēt atbilžu polaritāti – apmierinātību un šo pakalpojumu neizmantošanu. Tādējādi tie studenti, 
kas izmanto šīs struktūrvienības kopumā pauž apmierinātību – 51% ir pilnībā apmierināti ar Studiju 
daļas darbu, 79,8% pilnībā ir apmierināti ar Dekanāta darbu, 92,1% studējošo pauž apmierinātību ar 
bibliotēkas darbu.  34,83% studējošo ir apmierināti  ar Ārzemju sakaru daļu, savukārt 64% studējošo 
atzīst, ka nav bijuši Ārzemju sakaru daļā. Tas atspoguļojas arī  studējošo mobilitātē. 64% studentu 
atzīst, ka neplāno izmantot studiju iespējas ārzemēs. Tās izmantojuši ir tikai 18% un 10% plāno 
izmantot piedāvātās iespējas. Par iemeslu tiek minētas nepietiekošas svešvalodu zināšanas (51%), vai 
traucē ģimenes apstākļi (22%) un nodarbinātība (34%) 
-  34% programmā studējošie  strādā ar studijām saistītā jomā. 
 

1.8.5.5.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.  
 
2017./2018. studiju gadā Studentu padomē (SP) (Studiju programmas ‘’Sociālais darbinieks’’ 
studējošie) aktīvi darbojās (personas datu publiskošana ir saskaņota): 
 
1. Madara Bočkāne – Studentu padomes sekretāre (protokolē SP sēdes) 
2. Kristīne Grosbaha – Ekopadomes un vides virziena vadītāja (pasākumu organizēšana saistībā ar 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un zaļā karoga saglabāšanas jautājumiem Liepājas Universitātē) 
3. Monta Rakšte – Sociālā virziena vadītāja, sociālās palīdzības stipendiju piešķiršanas komisijas 
prikšsēdētāja (labdarības pasākumu, donoru dienas organizēšana un veiksmīgas norises realizēšana, 
Senāta un vienreizējo stipendiju piešķiršanas administrēšana un pārraudzība) 

 
Secinājumi 

2017./2018. studiju gads 
2016./2017. studiju gads 
2015./2016. studiju gads 

 Savrīgi papildināt literatūras krājumus par sociālo darbu Liepājas Universitātes  
bibliotēkā.  

 Pozitīvi ir vērtējama studentu skaita palielināšanās studiju programmā. 
 Studiju programmas studentu svešvalodu zināšanas un nodarbinātība ietekmē studentu 

mobilitāšu iespējas ārzemēs.  
 Ir jāaktivizē docētāju darbs pie mācību literatūras izveides, lai radītu plašākas iespējas 

patstāvīgā darba pilnveidei. 
 Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties Liepājas pilsētas domes 

finansiālajam atbalstam. 
 2016./2017. studiju gadā samazinājies studējošo skaits -5. 
 Palielinājies studiju programmā studējošo absolventu skaits -3. 
 Ņemot vērā studējošo aptaujas rezultātu apkopojumu, iespēju robežās, jāpārskata 

lekciju plānošanas mehānisms 
 Jāapsver iespēju iegādāties SOPAS programmas mācību versiju. 
 2017./2018. studiju gads 
 Pozitīvi vērtējama programmā studējošo studentu skaita stabilitāte 
 Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties ERASMU+ projekta 

finansiālajam atbalstam. 
 Palielināt kontakstundu skaitu nepilna laika studējošajiem; 
 Turpināt pilnveidot sadarbību ar prakšu vietu nodrošinātājiem. 
  

 
Studiju programmas attīstības plāna realizācijas analīze(2015-2016) 

 
Uzdevumi Priekšlikumi 

attīstības noteikto  
uzdevumu kvalitātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 



 
 

Turpināt 
sadarbību ar 
prakšu 
vadītājiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas Sociālās 
labklājības jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem 
par studiju programmu 
„Sociālais darbinieks” 
un „Sociālais darbs” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2014./2015. 
studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmu 
direktori, 
prakses 
metodiķe 

Saplānoti un 
novadīti semināri. 
2015./2016.studiju 
gada izpildes 
rezultātus skatīt  

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 
Pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 
Noorganizēti 2 
semināri prakšu 
vadītājiem. 

Piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
profesionāļus studiju 
kursu nodrošināšanā 

2015./2016.
studiju gads 
un turpmāk 

Jomas nodaļas 
vadītāja un 
programmu 
direktores 

Izmaiņas studiju 
plānos 
 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar 
profesionālo darbību. 
Pārskata periodā 
netika pieaicināts no 
jauna neviens 
profesionālis studiju 
kursu docēšanā 

Aktualizēt  
bakalaura 
darbu tēmu 
izvēli 

Liepājai, reģionam un 
sociālā darba 
aktualitātei atbilstošu un 
nozīmīgu izpētes tēmu 
piedāvājums 

Visu  
gadu 

S.Lanka  
A.Līdaka 
A.Barča 
I.Vereščagina 

Izvērtētas un 
apstiprinātas 
bakalaura darbu 
tēmas atbilstoši 
aktualitātēm 
sociālās labklājības 
jomā 

Izstrādāti profesionālā 
bakalaura darbi 
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā 
aktuālo problēmu 
izpētei.  

Docētāju 
darbs pie 
mācību 
literatūras 
izveides.  
 

Aktivizēt docētāju 
darbu pie mācību 
literatūras izveides, lai 
radītu plašākas iespējas 
patstāvīgā darba 
pilnveidei. 
 

2015./2016. 
studiju gads 
un turpmāk 

PSDF 
mācībspēki 
Programmu 
direktori 

Izstrādāti un 
iespiesti mācību 
līdzekļi 

Tiek radītas iespējas 
patstāvīgā darba 
pilnveidei. 
 

 
 

Studiju programmas attīstības plāns  un izvērtējums 2016.-2017. gadam 
 

Uzdevumi Priekšlikumi 
attīstības noteikto  
uzdevumu kvalitātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 
sadarbību ar 
prakšu 
vadītājiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas Sociālās 
labklājības jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem 
par studiju programmu 
„Sociālais darbinieks” 
un „Sociālais darbs” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2016./2017. 
studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, 
prakses 
metodiķe, 
prakses kursa 
autors 

Saplānoti un 
novadīti semināri. 
 

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 
Pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 
Rezultāts: 
organizētas tikšanās 
ar prakšu 
nodrošinātājiem 
 



 
 

Aktualizēt  
bakalaura 
darbu tēmu 
izvēli  

Liepājai, reģionam un 
sociālā darba 
aktualitātei atbilstošu un 
nozīmīgu izpētes tēmu 
piedāvājums 

Visu  
gadu 

S.Lanka  
A.Līdaka 
A.Barča 
I.Vereščagina 

Izvērtētas un 
apstiprinātas 
bakalaura darbu 
tēmas atbilstoši 
aktualitātēm 
sociālās labklājības 
jomā 

Izstrādāti profesionālā 
bakalaura darbi 
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā 
aktuālo problēmu 
izpētei.  
Rezultāts: Izvērtētas, 
apstiprinātas  un 
aizstāvētas 
bakalaura darbu 
tēmas atbilstoši 
aktualitātēm sociālās 
labklājības jomā 

Studiju 
virzienā 
iesaistīto 
docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās 
darbības 
atpazīstamība
s 
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, 
IZI direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās 
iespēju izzināšana, 
sadarbība kopīgu 
publikāciju izstrādē  
zinātniskajās 
konferencēs. 

Pētniecisko rezultātu 
publiskošana 
starptautiskos 
izdevumos un 
monogrāfijās, dalība 
nozaru un starpnozaru 
valsts un 
starptautiskas nozīmes 
Rezultāts: Skatīt 
zinātnisko 
publikāciju sarakstu 

Studiju 
procesa 
tehniskais un 
metodiskais 
nodrošinājum
s 

Izstrādāt e studiju 
materiālus, kas 

sekmētu studentu 
patstāvīgā darba 

veikšanu 

2016-2020 Programmu 
direktori, 
mācībspēki 
 

E-studiju materiālu 
izstrāde un 
pilnveide 

Izstrādāti e-studiju 
materiāli  
Rezultāts: turpinās 
e- materiālu izstrāde 

 
 



 
 

Studiju programmas attīstības plāns 2017-2018. gadam 
 

Uzdevumi Priekšlikumi 
attīstības noteikto  
uzdevumu kvalitātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 
sadarbību ar 
prakšu 
vadītājiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas Sociālās 
labklājības jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem 
par studiju programmu 
„Sociālais darbinieks” 
un „Sociālais darbs” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2017./2018. 
studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, 
prakses 
metodiķe, 
prakses kursa 
autors 

Saplānoti un 
novadīti semināri. 
 

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 
Pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 
 

Aktualizēt  
bakalaura 
darbu tēmu 
izvēli  

Liepājai, reģionam un 
sociālā darba 
aktualitātei atbilstošu un 
nozīmīgu izpētes tēmu 
piedāvājums 

Visu  
gadu 

S.Lanka  
A.Līdaka 
A.Barča 
I.Vereščagina 

Izvērtētas un 
apstiprinātas 
bakalaura darbu 
tēmas atbilstoši 
aktualitātēm 
sociālās labklājības 
jomā 

Izstrādāti profesionālā 
bakalaura darbi 
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā 
aktuālo problēmu 
izpētei.  

Studiju 
virzienā 
iesaistīto 
docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās 
darbības 
atpazīstamība
s 
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, 
IZI direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās 
iespēju izzināšana, 
sadarbība kopīgu 
publikāciju izstrādē  
zinātniskajās 
konferencēs. 

Pētniecisko rezultātu 
publiskošana 
starptautiskos 
izdevumos un 
monogrāfijās, dalība 
nozaru un starpnozaru 
valsts un 
starptautiskas nozīmes 
Rezultāts: Skatīt 
zinātnisko 
publikāciju sarakstu 

Piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
profesionāļus studiju 
kursu nodrošināšanā 

2015./2016.
studiju gads 
un turpmāk 

Jomas nodaļas 
vadītāja un 
programmu 
direktores 

Izmaiņas studiju 
plānos 
 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar 
profesionālo darbību. 
Programmas 
realizācijā piesaistīts  
Dr.paed. Pāvels Jurs 
un  Mg.iur. Aldis 
Dreiblathens 

 
Studiju programmas attīstības plāns 2018-2019. gadam 

Uzdevumi Priekšlikumi 
attīstības noteikto  
uzdevumu kvalitātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 



 
 

Turpināt 
sadarbību ar 
prakšu 
vadītājiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas Sociālās 
labklājības jomas 
prakšu 
nodrošinātājiem un 
LiepU docētējiem par 
studiju programmu 
„Sociālais darbinieks”  

2018./2019. 
studiju gads 
un turpmāk 

Virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, 
prakses 
metodiķe, 
prakses kursa 
autors 

Saplānoti un 
novadīti semināri. 
 

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 
Pilnveidoti prakses 
uzdevumi. 

Piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
profesionāļus studiju 
kursu nodrošināšanā 

2015./2016.s
tudiju gads 
un turpmāk 

Jomas nodaļas 
vadītāja un 
programmu 
direktores 

Izmaiņas studiju 
plānos 
 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar 
profesionālo darbību. 
 

Studiju 
virzienā 
iesaistīto 
docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās 
darbības 
atpazīstamība
s 
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, 
IZI direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās 
iespēju izzināšana, 
sadarbība kopīgu 
publikāciju izstrādē  
zinātniskajās 
konferencēs. 

Pētniecisko rezultātu 
publiskošana 
starptautiskos 
izdevumos un 
monogrāfijās, dalība 
nozaru un starpnozaru 
valsts un 
starptautiskas nozīmes 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas „Sociālais darbs” 
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Studiju programmas pašnovērtējums 

par 2016./2017.studiju gadu 

par 2017./2018.studiju gadu 
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3. Studiju programmas “Sociālais darbs” raksturojums 

par 2016./2017. studiju gadu 
par 2017./2018. studiju gadu 

 

3.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamis grāds, profesionālā 
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmas nosaukums: 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programma 
„Sociālais darbs”. 
Iegūstamais grāds: 
Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā. 
Profesionālā kvalifikācija: 
Kvalifikācija netiek piešķirta. 
Studiju programmas mērķis un uzdevumi: 
Mērķis - nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maģistra grāda 
iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu sociālās 
sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu.  
Uzdevumi –  
 papildināt zināšanas par: 

- sociālo problēmu rašanās cēloņiem un attīstību, skatot sabiedrības un indivīda 
mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā; 

- sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem; 
 pilnveidot profesionālās iemaņas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam 

darbiniekam nepieciešamo diagnostisko, metodisko, sociālo, analītisko u.c. prasmju 
veidošanos;  

 aktivizēt maģistrantu zinātniski pētniecisko darbu, integrējot dažādu zinātņu teorētiskās 
nostādnes sociālā darba praksē; 

 sekmēt maģistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību.  
 

3.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 
 

Saistībā ar Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru īstenošanu sociālā darba 
maģistra grāda ieguvei studiju rezultāti tiek formulēti zināšanu, prasmju un kompetenču formā. Studiju 
rezultātu kvalitāti nosaka zināšanu, kognitīvo prasmju, iemaņu un kompetenču, kas ir pielietojamas 
darba tirgū, apguve. Studiju programmas kvalitāti apliecina profesionālo sociālā darba maģistru spēja 
īstenot savas profesijas pienākumus un uzdevumus, atbilstoši sociālā darbinieka profesijas standartam.  

Maģistranti, uzsākot studiju kursa satura apguvi, tiek iepazīstināti ar tā atbilstību Profesijas 
standartam un apgūstamajām kompetencēm. Studiju kursu apguves novērtējuma apraksts iekļauts 
konkrēto studiju kursu programmās. Ar vērtēšanas sistēmu un prasībām studiju kursu apguvē 
maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa sākumā. Lai nodrošinātu problēmrisināšanas prasmju 
pilnveidi, liela uzmanība tiek pievērsta kritiskās domāšanas attīstībai. Mērķa un uzdevumu 
pārbaudāmība atspoguļojas studiju rezultātos, apliecinot maģistranta zināšanas un pētnieciskās 
prasmes sociālajā darbā, tā organizācijā, vadībā, juridiskajos aspektos, nodrošinot veiksmīgāku 
iekļaušanos sociālo problēmu risināšanā vienotajā Eiropas telpā.  

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves maģistrantam tiek piešķirts profesionālā maģistra 
grāds sociālajā darbā.  

 



 
 

3.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju 
programmu) 

 
Uzņemšanas noteikumi studijās 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. 

Studiju programmā tiek uzņemti sociālā darbinieka kvalifikāciju un/vai profesionālā bakalaura 
grādu sociālajā darbā ieguvušas personas, kas nodrošina kopējo zināšanu, prasmju un attieksmju 
apgūšanas līmeni, balstoties uz Sociālā darbinieka profesijas standarta prasībām. Jau maģistrantu 
uzņemšanas laikā konkursa kārtībā tiek izvērtēti iestājreferāti – pētnieciskās tēmas pieteikumi. 
Iestājpārbaudījuma mērķis ir konstatēt reflektanta motivāciju veikt pētījumu izvēlētajā sociālā darba 
virzienā, profesionālo mērķorientāciju un vēlmi darboties izvēlētajā profesijā. Šāda pieeja palīdz 
mērķtiecīgāk orientēt maģistrantus turpmākām studijām, kā arī veiksmīgāk plānot izglītības ieguves 
organizācijas procesu.  
 
3.4. 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) 

Nav izmaiņu. 

 

3.5. 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 izstrādi, attīstīšanu un realizāciju koordinē Liepājas Universitātes Pedagoģijas un 
sociālā darba fakultāte; studiju programmas direktore - Mg.sc.educ.., lekt. S.Striguna.  
Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. Sociālā darbinieka 
profesija ir ieņēmusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku vidū, tādēļ ir nozīmīgi radīt iespējas 
profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt jaunas zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas 
kontekstā, pilnveidot savas profesionālās prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu 
veikt uzlabojumus sociālā darba realizācijā. Studiju programma ‘’Sociālais darbs’’ ir vienīgā otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma, kas piedāvā iespējas 
profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju ieguvušiem, balstoties 
uz iepriekšējā studiju procesā gūtajām zināšanām, kompetencēm un attieksmēm, 1 gada laikā, apgūstot 
studiju programmas saturu un izstrādājot un aizstāvot maģistra darbu, iegūt profesionālā maģistra 
grādu.  

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas studiju metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, 
dažādas interaktīvās metodes un to formas. Sadarbībā ar mācībspēku studiju kursa apguvē un gūto 
studiju rezultātu izvērtēšanā tiek izmantotas e-studiju iespējas: studijas Moodle vidē.  

Studiju kursu apguves novērtējuma apraksts iekļauts konkrēto studiju kursu programmās. 
Uzsākot ikvienu studiju kursu, maģistrantam tiek izskaidrotas studiju kursa apguves prasības, 
vērtēšanas kritēriji un sistēma, kas veidota saskaņā ar zināšanu vērtēšanu Liepājas Universitātē. 
Noteikumi par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem paredz, ka ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā 
mācībspēka pienākums ir paziņot attiecīgā studiju kursa/moduļa prasības, kas studējošam jāievēro, lai 
saņemtu pozitīvu novērtējumu. Studējošo sasniegumu vērtēšanas kritēriji tiek atspoguļoti izstrādātajos 
maģistra darbu vērtēšanas kritērijos. 

 
 
 
 



 
 

Komponenti Kritēriji 
Temats Temata atbilstība studiju programmas specifikai 

Pētījuma problēmas aktualitāte un nozīmīgums 
Oriģinalitāte 

Darba struktūra Darba struktūras loģiskums 
Darba satura atbilstība pētījuma tematam 

Ievads Zinātnisko kategoriju atbilstība tematam, secīgums un kopsakarības 
Anotācijas kvalitāte, tās atbilstība veiktajam pētījumam, valodas un 
tulkojuma precizitāte 

Teorētiskais pētījums Terminoloģijas lietojums, argumentācija un spriedumi 
Literatūras analīze: pietiekamība un atbilstamība  

Praktiskais pētījums Datu analīze un interpretācija  
Ticamība un pārnesamība 
Datu vizualizācija 
Metodisko ieteikumu vai metodiskās izstrādes atbilstība tematam 

Pētniecības metodes Pētniecības metožu atbilstība  
Secinājumi Secinājumu patstāvīgums un atbilstība pētījuma loģikai 

Secinājumu konstruktivitāte 
Darba apjoms un 
noformējums 

Darba apjoma atbilstība izvirzītajām prasībām 
Noformējuma kvalitāte 

 
Maģistrantu sasniegumu vērtēšanā tiek izmantota IZM noteiktā 10 baļļu sistēma. Novērtējums 

balstās uz LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem. Ieskaites un eksāmenus 
maģistranti kārto studiju kursu apguves beigās. Tiek piemērota arī kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas 
motivē maģistrantus regulāram darbam studiju kursa apguves gaitā. Saskaņā ar studiju programmas 
prasībām, maģistranti izstrādā un aizstāv profesionālā maģistra darbu. Maģistra darbu tēmu izvēle 
saistās ar sociālajā darbā nozīmīgiem aspektiem, atklāj sociālā darba aktualitātes, atbilstību darba 
tirgus prasībām. Maģistrantu pētījumi aptver plašu sociālā darba problēmu loku.  

 
Maģistra darbu tēmas 

Studiju programma “Sociālais darbs’’ 
2016./2017.gads 

Maģistranta v., uzv. Tēma Darba vadītājs 

Ainārs Ostvalds 
 

Kompleksie sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem Liepājā 

I.Vereščagina 

Andra Jurgelāne 
 

Sociālās ietekmes mērīšana: inovatīvs rīks sociālo 
uzņēmumu radīto pozitīvo sociālo pārmaiņu 
veicināšanai sabiedrībā 

A.Līdaka 

Aiva Dementjeva Ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešanas 
pilnveides iespējas sociālajā darbā ar augsta riska 
ģimenēm Jelgavas pilsētas pašvaldībā 

A.Līdaka 

Anita Zīle Ilgstošo darba meklētāju atbalsta iespējas Liepājas 
pilsētā 

A.Līdaka 

Māra Semjonova Kanisterapija darbā ar bērniem ar autismu A.Līdaka 

Iveta Zvagule Sociālais darbs ar darbspējīga vecuma klientiem ar 
garīga rakstura traucējumiem VSAC “Kurzeme” 
filiālē “Iļģi” 

M.Priedoliņa 

Gunta Daukšte Sociālais darbs ar alkohola atkarīgām personām 
Ventspils novadā 

M.Priedoliņa 

Iveta Prūse Brīvprātīgais darbs kā sociālā darba resurss valsts 
sociālās aprūpes institūcijās. 

S.Lanka 

Ilze Krēsliņa Starpprofesionāļu komandas preventīvais darbs ar 
pusaudžiem no sociālās atstumtības riskam 
pakļautām ģimenēm Cēsu novadā 

S.Lanka 



 
 

Līga Tetere Mediācijas ieviešanas perspektīvas bāriņtiesās 
Latvijā 

A.Barča 

Nora Fabere Sociālo pakalpojumu pilnveidošana ilgstošiem 
bezpajumtniekiem 

A.Barča 

Ilze Durņeva Starpprofesionāļu sadarbības kvalitātes 
nodrošināšana sociālā pakalpojuma ietvaros darbā 
ar ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām 

A.Barča 

Lelde Lāce Sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbība aizgādības 
tiesību jautājumos 

V.Vītola 

Karīna Vēgnere Risinājumi bērnu vajadzībām atbisltoša 
audžuģimenes pakalpojuma nodrošināšanai 

V.Vītola 

Mairita Krētaine Iekšējās kontroles sistēmas izveide Grobiņas 
novada pašvaldības Sociālajā dienestā 

I.Vereščagina 

 
Maģistra darbu tēmas 

Studiju programma ‘’ Sociālais darbs’’ 
2017./2018.gads 

Maģistranta v., uzv. Tēma Darba vadītājs 

Ieva Bērende 
 

Sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem lauku 
reģionos 

I.Vereščagina 

Kristiāna Kaminska Starpinstitucionālās sadarbības nodrošinājums 
Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos 

A.Barča 

Ligita Kāsena Grupu māju klientu integrācija darba tirgū D.Bikova 

Olga Niedola Starpinstitūciju sadarbības nozīme bērnu tiesību 
aizsardzībā 

S.Striguna 

Lelede Rozevska Sociālā darba metodikas izstrāde Kuldīgas novada 
sociālajā dienestā  darbā ar atkarības fenomenu. 

I.Vereščagina 

Jolanta Vasile Deinstituciobalizācijas procesa preventīvie 
pasākumi Aizputes novadā 

S.Striguna 

Ginta Voinarovska Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm ar 
bērniem 

I.Vereščagina 

Guntars Jurševskis Sociālā darba iespējas un šķēršļi dzirdīgu vecāku un 
viņu bērnu ar dzirdes traucējumiem komunikācijas 
veicināšanā 

V.Vītola 

Gunta Strunga NVA Liepājas filiāles ilgstošo bezdarbnieku riski 
un risinājumi 

S.Lanka 

 
Studiju kursu īstenošanā ir iesaistīti 4 zinātņu doktori (D.Celma - Zīda, L.Latsone, A.Samuseviča, 
I.Strazdiņa), 4 maģistri (A.Barča, U.Drišļuks, A.Dreiblathens, S.Striguna). Maģistra darbu vadību un 
recenzēšanu īsteno 2 izglītības zinātņu maģistri, 4 profesionālā sociālā darba maģistri.  

Viens no nozīmīgiem komponentiem profesionālajā maģistra studiju programmā ir pētnieciskā 
prakse. Tā ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskajai daļai, ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. 
Regulāri tiek izvērtēta pētnieciskā uzdevuma atbilstība un sociālā darba aktualitāte profesijas standarta 
prasībām un studentu teorētiskajai sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. Pētnieciskās prakses laikā 
maģistranti pēc savas brīvas izvēles izpēta kāda sociālā darba aspekta realizāciju izvēlētajā pašvaldībā, 
izvērtējot valstiski nosacīto likumdošanas aktu reālo izpildi konkrētajā vietā.  

Novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas attīstīšanā, 
absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. LiepU 
darbojas Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS), kurā izveidotas procedūras, kas saistītas ar 
studiju procesu, kurās skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās 
attiecības, procedūras par studiju programmu veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. KVS ir 
izveidotas procedūras, kuras reglamentē, 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. 
LiepU KVS ir procedūras, kuras nosaka studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 
procedūras, kā arī  studentu mobilitātes ERASMUS procesus. 



 
 

 
3.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, 

pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 
 
2017./2018.studiju gadā studiju programmu beidza 9 absolventi, no kuriem 8 nodarbināti ar jomu 
saistītā profesijā sekojošās iestādēs un amatos; 
1. Valsts sociālā aprūpes centra "Vidzeme" filiāle "Rūja"; filiāles vadītāja; 
2. Aizputes novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests"; sociālais darbinieks; 
3. Kuldīgas novada pašvaldības ağentūra "Sociālais dienests"; sociālais darbinieks; 
4. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests Ģimenes atbalsta nodaļā; sociālais darbinieks ar 
ģimeni un bērniem; 
5. NVA Liepājas filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”;  koordinējošais eksperts  un 

ģimenes asistents; Sociālajā pakalpojumu aģentūrā; 
1. Priekules novada pašvaldība, Priekules novada bāriņtiesa; priekšsēdētāja; 
2. Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem izveidotajā ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā "Tilts" un 

inovatīvā centrā "Osta"; brīvprātīgais sociālais darbs. 
 

3.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju 
programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai 

saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) 
 
Iepriekšējā akreditācijā studiju programmas izvērtēšanā aizrādījumu nebija un pilnveidei īpašu 
ieteikumu nebija. 
 

 
3.8.Pielikumi: 

 
3.8.1.Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot 

studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas 
 

Nav izmaiņu. 
 
 
 
 

3.8.2.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 
 

Izglītības tematiskajā grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība” īstenojamās studiju 
programmas „Sociālais darbs” studiju saturs atbilst Sociālo darbinieku profesijas un Globālo sociālā 
darba izglītības un prakses standartu prasībām, Universitātes darbības mērķiem un uzdevumiem, 
nodrošinot iegūstamajam grādam un darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, 
kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, iekļaušanos Latvijas, Eiropas un pasaules pētnieciskajos procesos. 
Tā veidota saskaņā ar LiepU Satversmi, Misiju un Attīstības stratēģiju (2008–2018). 

Maģistra studiju programma balstās uz iepriekšējās studijās iegūto sociālā darbinieka 
kvalifikāciju, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas, kompetences, attieksmes, tādēļ galvenais 
akcents studijās ir likts uz vadības un menedžmenta teoriju apguvi, projektu izstrādes prasmju 
nostiprināšanu, sociālo pētījumu metožu apguves pilnveidi, Eiropas Savienības sociālās politikas 
pamatnostādnes, ES pamattiesību hartas un sociālās hartas un Eiropas Savienības regulas integrācijas 
un diskriminācijas novēršanas jomā izpratni, integrācijas politika Latvijā, starptautisko tiesību apguvi. 



 
 

Lai veiksmīgi norisinātos sociālais darbs, svarīgi ir attīstīt kritisko domāšanu. Visi studiju kursi atbilst 
profesijas standarta izvirzītajām prasībām sociālā darba veicējiem. 

Noteikumi par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu nosaka, ka ir 
jārealizē profesiju standartiem atbilstošas studiju programmas, nodrošinot studiju rezultātu (zināšanu, 
prasmju un kompetences) sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas 
kvalifikācijas ietvarstruktūras zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Noteikumi paredz, ka maģistra 
programmas apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu, kas ir ievērots studiju programmas izstrādē.   

Noteikumi nosaka, kas ir jāievēro, veidojot studiju programmas saturu: obligāto saturu veido 
studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās darbības 
jomas) teorijā un praksē vismaz piecu kredītpunktu apjomā – Sociālās drošības sistēmas aktualitātes 
ES valstīs un Latvijā (2 KRP), Profesionālās kompetences refleksija (2 KRP); Kritiskās domāšanas 
attīstība (2 KRP), Starptautiskās tiesības (1 KRP), Organizāciju komunikācija (2 KRP); pētnieciskā 
darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi vismaz triju kredītpunktu 
apjomā – Metodoloģija sociālā darba pētniecībā (2 KRP), Sociālā darba projektu vadīšana (1 KRP), 
Modernā menedžmenta teorijas (2KRP); prakse vismaz sešu kredītpunktu apjomā, ja tā ir paredzēta 
bakalaura programmas beidzējiem - Pētnieciskā prakse (6 KRP); valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa 
ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana, vismaz 20 kredītpunktu apjomā - Maģistra darba 
izstrāde un aizstāvēšana (20 KRP), kas atbilst noteikumos prasītajam. 

 
3.8.3.Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija  

 
Pilna laika studijas  

Studiju programmas finansējums 2015./2016.studiju gadam ir 76 056 EUR. Studiju periods – 
1 gadiem.  Studējošo skaits par valsts budžeta līdzekļiem: 15 studenti. 

Aprēķinos izmantotas 2015. gadā noteiktās bāzes izmaksas (1333,11 EUR uz vienu studiju 
vietu) un IZM noteiktais izglītības tematiskās jomas koeficents “Sociālais darbinieks” jomā: 2,535639, 
kā arī izmaksu koeficients profesionālajās maģistra līmeņa studiju programmās: 1,5. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2015. gadā ir 5 070,43 EUR. 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2015./2016. studiju gada 1. kursam ir 1 760 EUR. 
Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
 
 

3.8.4.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 
 
Studiju programmas salīdzinājums ar RSU profesionālā maģistra studiju programmu 

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālā 
maģistra studiju programma 

Liepājas Universitātes profesionālā maģistra studiju 
programma 

Studiju virziens: Sociālā labklājība Studiju virziens: Sociālā labklājība 
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds 
sociālajā darbā  
Piešķiramā kvalifikācija: 5.līmeņa profesionālā 
kvalifikācija „Sociālais darbinieks” 

Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds sociālajā 
darbā  
 

Uzņemšanas prasības, uzsākot studiju 
programmu: profesionālā bakalaura grāds 
sociālajā darbā; sociālajā pedagoģijā vai 
pedagoģijā; sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs; vadzinībās; sociāli karitatīvajā darbā; 
māszinībās; sabiedrības veselībā; rehabilitācijas 
specialitātēs: fizioterapijā, Veidlapa Nr. M-1.1 3 
ergoterapijā, logopēdijā, vai ārsta grāds. 

Uzņemšanas prasības, uzsākot studiju programmu: sociālā 
darbinieka kvalifikācija un/vai profesionālā bakalaura grāds 
sociālajā darbā 

Studiju ilgums: 1,5 gadi tiem, kuriem ir sociālā 
darbinieka izglītība; Studiju ilgums pēc 
akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas: 2 gadi 

Studiju ilgums: 1 gads 



 
 

Studiju apjoms kredītpunktos – 60/80  Studiju apjoms kredītpunktos - 40 
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un praksē - 22 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē - 9 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un 
vadzinību kursi, pedagoģijas un psiholoģijas 
kursi - 10 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadzinību 
kursi - 5 

Prakse – 8; Prakse akadēmiskās bakalaura 
studiju programmas beidzējiem - 20 

Prakse - 6 

Valsts pārbaudījums, ieskaitot maģistra darba 
izstrādi un aizstāvēšanu -20 

Valsts pārbaudījums (maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana) -20 

 
Salīdzinājumā ar RSU profesionālo maģistra studiju programmu, galvenās atšķirības ir uzņemšanas 
noteikumos izvirzītajās prasībās izglītībā, uzsākot studijas; studiju ilgumā.  
 

Salīdzinājums ar sociālā darba maģistra studiju programmām Eiropas Savienībā  
Alice Salomon University of Applied Sciences 
Berlin 

Klaipeda University 

Studiju ilgums: 24 mēneši Studiju ilgums: 2 gadi  
Studiju forma: pilna laika studijas Studiju forma: pilna laika studijas 
Studiju organizācija: 3 semestri studijas klasē, 
25 nedēļas maģistra darba rakstīšana 

Studiju organizācija: 4 semestri 

Studiju kursi: Pasaules sabiedrība un sociālā 
attīstība, Cilvēka tiesības, Bērna tiesības, Sociālā 
politika, Sociālā darba teorijas, Sociālā darba 
problēmas, Sociālā darba jomas, Starptautiskā 
likumdošana sociālajā darbā, Migrācija un 
rasisms, Nabadzība un sociālā atstumšana, 
Dzimumi, Profesionālā prakse, Maģistra darba 
izstrāde 

Studiju kursi: Sociālā darba pētniecība, Zinātniski pētījumi 
(1, 2, 3), Pētījumu metodoloģija, Sociālā politika, 
Starpdisciplinārās studijas, Cilvēks un sociālā vide, Cilvēka 
tiesības un sociālā likumdošana, Modernās sociālās teorijas, 
Lietuvas sabiedrība un politika, Supervīzija sociālajā darbā, 
Ētiskās problēmas sabiedrībā, Socio-kulturālais darbs 
kopienā, Prakse dažādās sociālās institūcijās, Maģistra 
darba izstrāde 

 
Salīdzinājumā ar Vācijas un Lietuvas sociālā darba studiju programmām, Liepājas 

Universitātes studiju programmas maģistrantu studiju ilgums ir īsāks. Daudzi studiju kursi, kas ir 
iekļauti šo programmu saturā, mūsu universitātē studenti apgūst pamatstudijās.  
 

3.8.5.Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
 

2017./2018.studiju gadā 
 Studējošo skaits – 11 
 Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits - 11 
 Absolventu skaits – 8 (2 – akad.atvaļinājumā; 1 – neieguva diplomu) 
 aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā: 
Absolventu anketēšanā ir piedalījušās 13 studiju programmas 2018. gada absolventi. Izvērtējot 
sniegtās atbildes, var secināt, ka 10 absolventi ir bijuši budžeta studenti, 2 – maksas.  12 aptaujātie 
norādījuši, ka strādā sociālajā darbā kā sociālie darbinieki, koordinējošie eksperti, Sociālo dienestu 
vadītāji, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, viens – aptaujas brīdī bezdarbnieka statusā. LiepU iegūtās 
teorētiskās zināšanas septiņi absolventi ir novērtējuši kā pilnībā atbilstošas, pieci kā daļēji pietiekamas, 
lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, bet iegūtās praktiskās iemaņas ir vērtējamas gan pietiekamas, 
gan daļēji pietiekamas. Kopumā savu profesionālo sagatavotības līmeni absolventi vērtē kā labu. 
Augstu tiek vērtēta studiju programmas kvalitāte, konkurētspēja Latvijā un darba tirgum 
konkurētspējīgu darbinieku sagatavošanā. Absolventu skatījumā studiju programmas saturs atbilst 
jaunākajām attīstības tendencēm, studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst 
mūsdienu darba tirgus prasībām. Pozitīvi vērtējams, ka desmit absolventi ieteiktu studēt studiju 
programmā, kuru absolvējuši, saviem radiniekiem, draugiem, paziņām.  

 studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā: 
Viens no studiju programmas uzdevumiem ir sekmēt maģistrantu radošās un sociālās aktivitātes 
attīstību, ko uzskatāmi apliecina maģistrantu un maģistra programmas absolventu aktīva līdzdalība 



 
 

ikgadējās sociālā darba konferences darbā. Konferenču satura aktualitāte ietekmē maģistrantu 
pētniecisko tēmu izvēli, kā arī ietekmē studiju kursu pilnveidi. Studiju programmā ir skaidra 
didaktiskā koncepcija, tajā ir ņemtas vērā studējošo vajadzības, sociālā darba attīstības tendences. Tā 
paredz mērķtiecīgu un plānotu docētāju un maģistrantu sadarbību, balstoties uz sociālā darbinieka 
kvalifikācijas ieguves procesā gūtajām zināšanām un meklējot risinājumu teorijā un praksē.  
 Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 
atgriezeniskā saite. Īpaša vērība tiek veltīta maģistrantu patstāvīgā darba aktualizēšanai, tādēļ visās 
studiju kursu programmās ir plānots patstāvīgais darbs un atgriezeniskās saites nodrošinājums studiju 
kursa apguves ietvaros. Maģistra pētījumu vadīšanu realizē darba zinātniskais vadītājs, kurš individuālā 
sadarbībā ar maģistrantu sniedz konsultācijas par pētījuma veikšanu.  
Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek veikta individuālās un grupu diskusijās 
starp mācībspēkiem un maģistrantiem par studiju procesa plānošanu un norisi, maģistra darba temata 
izvēli un izstrādes gaitu, respektējot maģistrantu profesionālās intereses. Pētnieciskās prakses 
mērķis ir izpētīt konkrētas sociālās institūcijas/nodaļas darbu sociālās likumdošanas / normatīvo aktu 
realizācijā sociālā darba praksē maģistranta pētījuma ietvaros, vietas tiek izvēlētas atbilstoši praksei 
izvirzītajiem uzdevumiem un maģistra darba izstrādes procesā nozīmīgām profesionālajām 
interesēm.  

Individuālo pieeju nodrošina arī iespēja studēt pēc individuāla plāna. 
 Lai pilnveidotu studiju procesa kvalitāti un optimizētu maģistrantu patstāvīgā darba apjomu 
un kvalitāti, studiju programmā strādājošo mācībspēku sanāksmēs kopā ar programmas direktori 
notiek diskusijas, darba formu un metožu kvalitatīva novērtēšana, nodrošinot maģistrantu profesionālo 
prasmju pilnveidošanos un aktualizējot viņu teorētisko izziņu sociālā darba jomā.  

Maģistrantu informēšanai un studiju procesā aktuālu jautājumu risināšanai tiek 
izmantota arī elektroniskā komunikācija (e-pasts, domubiedru grupas internetā, mobilā 
aplikācija Whatsapp ). 

Studiju programmas attīstības plāns 2017.-2018.studiju 
gadam 

 
Nr. Ierosinājumi darba 

uzlabošanai un 
priekšlikumi to 
īstenošanai 

Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi un 
izpildītājs 

Izpildes apliecinājums, 
novērtējums 

1. Studiju programmas 
pilnveidošana: studiju kursu 
un prakses izvērtēšana 
profesijas standartu 
kontekstā 

1.semestris S.Striguna, 
I.Miķelsone 

Izmaiņas studiju plānā vai 
prakses uzdevumos 

2. Profesionālā maģistra 
darba tēmu izvēle 
atbilstoši sociālā darba 
aktualitātei 

Visu gadu A.Barča, 
I.Miķelsone 
S.Striguna, 
S.Lanka, 
 S.Altāne 
 

Izstrādāti piedāvātie varianti 
profesionālā maģistra darbu 
tematikai 

3. Sociālā darba konferences 
organizēšana. Konferences 
dalībnieku loka 
paplašināšana un 
apspriežamo aktualitāšu 
noteikšana. 

1.semestris 
Konference 
februārī 

A.Barča, 
I.Miķelsone, 
S.Lanka 
D.Bikova 
S.Altāne 

Sociālā darba konference 
„Sociālā darba aktualitātes” 

4. Maģistrantu un mācībspēku 
mobilitātes. Sadarbības 
iespējas ar Latvijas un 
ārvalstu augstskolām 
sociālā darba jomās. 

Visu gadu S.Striguna, 
S.Lanka, 
I.Miķelsone 

Dažāda veida sadarbība ar 
citu augstskolu līdzīgām 
studiju programmām 

 



 
 

Studiju programmas attīstības plāna 2017.-2018.studiju gadam izvērtējums 
Izvērtējot studiju programmas attīstības plāna izpildi, var secināt, ka kopumā tas ir izpildīts. Studiju 
programmas pilnveides nodrošināšanai izdarītās izmaiņas studiju kursu saturā izvērtētas mācībspēku 
vidū un atzītas kā pozitīvi vērtējamas. Maģistra darbu tematiskais loks plašs un atbilst sociālā darba 
aktualitātēm. Noorganizēta 12.sociālā darba konference, kura guva plašu atsaucību sociālā darba 
studentu, maģistrantu un sociālā darba speciālistu vidū, konferencei pieteicās 268 dalībnieki. Notika 
iepazīšanās ar norisēm un novitātēm sociālā darba jomā Latvijā. Viens maģistrants (Vents TILTIŅŠ) 
piedalījās maģistrantu mobilitātes programmā Erasmus plus laikā no 19.02.2018. līdz 01.07.2018. 
Veļiko Turnovo augstskolā Bulgārijā, apgūstot deviņus studiju kursus sociālā darba jomā un astoņos 
no tiem iegūstot augstāko vērtējumu (excellent). 

 
Secinājumi 
 

 2017./2018.gadā maģistranti atzīmējuši, ka iespējams, varēja saņemt vairāk informācijas par 
aktualitātēm, studiju procesu, ko varētu saistīt ar programmas direktora (prof.A.Līdakas) 
maiņu un īslaicīgu studiju programmas maģistrantu zemāka līmeņa informēšanu. 

 Nozīmīgi ir pilnveidot un bagātināt LiepU bibliotēkas resursus sociālā darba jomā un izskatīt 
iespējas, izvērtēt LiepU bibliotēkas darba  nodrošināšanu arī sestdienās. 

 Rosināt sociālās jomas docētājus mācību literatūras izstrādei, savukārt studiju satura apguvē, 
rosināt studentus pētīt un analizēt zinātnisko literatūru (zinātnisko rakstu, pieejamo datu bāzu) 
sociālajā darbā, kas nodrošinātu plašākas iespējas maģistrantu patstāvīgā darba pilnveidei un 
sekmīgai maģistra darba izstrādei. 

 Sakarā ar programmas direktora maiņu un atsevišķu mācībspēku darba attiecību pārtraukšanu, 
sociālajā jomā aktuāls kļūst jautājums par jaunu mācībspēku piesaisti. 
 

Studiju programmas attīstības plāns 2018.-2019.studiju gadam 
 
Nr. Ierosinājumi darba 

uzlabošanai un 
priekšlikumi to 
īstenošanai 

Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi un 
izpildītājs 

Izpildes apliecinājums, 
novērtējums 

1. Studiju kursu un prakses 
izvērtēšana jauno 
profesijas standartu 
kontekstā 

Pēc jauno profesijas 
standartu izstrādes 

S.Striguna, 
I.Miķelsone 

Izmaiņas studiju plānā vai 
prakses uzdevumos 

2. Profesionālā maģistra 
darba tēmu izvēle 
atbilstoši sociālā darba 
aktualitātei 

Visu gadu S.Striguna, 
I.Miķelsone 

Izstrādāti piedāvātie 
varianti profesionālā 
maģistra darbu tematikai 

3. Sociālā darba konferences 
organizēšana un 
apspriežamo aktualitāšu 
noteikšana. 

Konference 
2019.gada15.februārī 

A.Barča, 
S.Striguna, 
I.Miķelsone 
S.Lanka 

Sociālā darba konference 
„Sociālā darba aktualitātes” 

4. Maģistrantu un 
mācībspēku mobilitātes. 
Sadarbības iespējas ar 
Latvijas un ārvalstu 
augstskolām sociālā darba 
jomās. 

Visu gadu S.Striguna 
S.Lanka 

Dažāda veida sadarbība ar 
citu augstskolu līdzīgām 
studiju programmām 

 


